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Quer trabalhar 
no Vestibular?
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RECEBA NOTÍCIAS 
DA UDESC 
PELO WHATSAPP
Faça seu cadastro em 
bit.ly/WhatsAppdaUdesc 
ou entre em contato pelo 
WhatsApp com o número
(48) 98801-5666

Até 26 de outubro, alunos de graduação da 
Udesc podem se inscrever para trabalhar como 
fi scais nas provas do Vestibular de Verão 2019. 
O exame será aplicado em 25 de novembro, em 
oito cidades com campi da Udesc. O fi scal recebe 
R$ 209,66 pelo dia de trabalho. Acesse o site 
de inscrição e o edital pelo QR code acima.

Segunda Semana 
Lixo Zero Udesc
De 22 a 26 de outubro, a Udesc re-
alizará a 2ª Semana Lixo Zero nos 
centros de ensino e 
na Reitoria, com ações 
propostas e desenvol-
vidas por estudantes e 
servidores da universi-
dade. Parte do Progra-
ma Udesc Sustentável, a iniciativa 
destaca a importância do aprovei-
tamento máximo dos resíduos sóli-
dos (recicláveis e orgânicos). Acom-
panhe a programação em cada local 
pelo QRCode acima. 

Provas serão 
aplicadas em 
25 de novembro

Participe da programação do Outubro Rosa e Novembro Azul
As programações de Outubro Rosa e No-
vembro Azul nos centros de ensino e na 
Reitoria incluem diversas ações em todos 
os campi. Confi ra nos portais da Udesc e 
das unidades as atividades planejadas para 
sua região. Estão previstas palestras, deba-
tes, campanhas de solidariedade e diversas 

outras ações, como a oferta de testes 
de saúde gratuitos, em Florianópolis. 
As iniciativas são das coordenadorias 
de Desenvolvimento Humano (CDH) 
da Udesc e de Recursos Humanos das 
unidades, professores, técnicos e aca-
dêmicos da instituição.



Planejamento Udesc 2025
A Udesc inicia em outubro os trabalhos 
para  construção de um novo planeja-
mento estratégico para a universida-
de, que envolverá toda a comunidade 
acadêmica. É hora de defi -
nir onde estamos e aonde 
queremos chegar! Confi ra 
mais detalhes no vídeo e 
na notícia pelo QR code.

Congresso de felicidade
A Udesc, por meio do Programa TJ Co-
aching, é parceira na realização do 3º 
Congresso Internacional de Felicidade, 
que será realizado em 3 e 
4 de novembro, em Curi-
tiba. Saiba mais sobre o 
evento pelo QR code.

Prontos para o Enade?
Alunos da Udesc farão o Exame Na-
cional de Desempenho de Estudantes 
(Enade) têm até 21 de no-
vembro para preencher o 
Questionário do Estudan-
te no site do Inep. Infor-
me-se pelo QR code.
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Fale com a gente: Secretaria de Comunicação da Udesc (Secom) - Telefones: (48) 3664-8007 | 3664-8010 - comunicacao@udesc.br
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A Udesc lançará uma cam-
panha contra assédios pro-
tagonizada por alunos da 
universidade. A iniciativa 
inclui a produção de carta-
zes, peças para redes sociais 
e um vídeo sobre o tema, 
entre outras atividades. A 
primeira sessão de fotos 
teve participação de acadê-
micos da Faed e da Esag.

Campanha terá alunos 
como protagonistas

Guilherme Motta e João La-
ryan Borges Righez, alunos 
de Engenharia Florestal da 
Udesc Lages, fi caram em se-
gundo lugar no 4º Concurso 
Latino-Americano de Proje-
tos Estudantis de Ciência e 
Tecnologia (Infomatrix), rea-
lizado em outubro, na Ufsc 
Araranguá. O projeto da dupla foi credenciado para 
participar da da Feira Internacional de Ciência e Tec-
nologia (Feciencap), no Paraguai, em 2019.

Para vivenciar na prática conteúdos 
abordados em aulas teóricas, quatro 
alunos de Arquitetura e Urbanismo da 
Udesc Laguna – Rafael Schappo, Rodrigo 
Otávio, Lucas Borges e Pedro Amaral – 
idealizaram o projeto Acompanhamento 
de Obras (Peão). A proposta é levar estu-
dantes para acompanhar a execução de 
projetos arquitetônicos no município. As 
visitas iniciaram em março, sob orienta-
ção do professor Alberto Lohmann.

Angelica, Jéssica e 
Gabriela, da Udesc Oeste

A médica veterinária Cristiana Côr-
rea Kuci, mestranda em Ciência 
Animal da Udesc Lages, teve seu 
trabalho premiado em segundo lu-
gar no 13º  Congresso de Cirurgia 
e no 3º Congresso Internacional 
do Colégio Brasileiro de Cirurgia e 
Anestesiologia Veterinária (CBCAV), 
realizado em Belém.

Calendário Acadêmico 2019
Já está disponível para con-
sulta o calendário acadê-
mico da Udesc para 2019. 
Acesse pelo QR code.


