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Faça seu cadastro em  
bit.ly/WhatsAppdaUdesc 
ou entre em contato pelo 
WhatsApp com o número
(48) 98801-5666

Auxílio estudantil
Até 12 de março, graduandos da 
Udesc podem se inscrever no segun-
do edital do Programa 
de Auxílio Financeiro 
aos Estudantes em Si-
tuação de Vulnerabili-
dade Socioeconômica 
(Prafe). São 159 vagas 
para auxílio-alimentação, com valor 
mensal de R$ 250, e 162 vagas para 
auxílio-moradia, com valor mensal de 
R$ 300. Os auxílios terão doze meses 
de duração, podendo ser renovados. 
As inscrições devem ser realizadas 
nas direções de Extensão. Informe-se 
pelo QR Code.

Em 14 de março, às 19h, a Udesc fará o lançamento oficial da 
Pluriversidade - a Universidade que transcende, no Auditório 
da Fiesc, em Florianópolis. Estudantes e servidores da universi-
dade são convidados a prestigiar o evento, que contará com uma 
palestra de Michael Oliveira, do podcast Líder HD. A proposta 
da Pluriversidade é fortalecer a cultura de uma universidade 
disruptiva e informal com atividades, cursos, inte-
grações e parcerias que contribuam para um mundo 
melhor. Inscreva-se para o evento e saiba como par-
ticipar das atividades pelo site udesc.br/pluriversi-
dade ou pelo QR Code ao lado.

Concurso de fotografia da Udesc 2019
Até 27 de maio, estarão abertas as inscrições para a edição 2019 do Concur-
so de Fotografia da Udesc. Neste ano, a temática abordada será “70 anos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos”, com um total de R$ 16 mil em 
prêmios. As fotografias premiadas farão parte de uma exposição itinerante pelas 12 unidades da 
Udesc em todo o Estado, entre outros locais. Saiba mais pelo site udesc.br/concursodefotografia.



Bolsas de intercâmbio
Até 22 de março, alunos de gradu-
ação da Udesc poderão se inscre-
ver no Programa de Mobilidade 
Estudantil Internacional (Prome), 
que está oferecen-
do 12 vagas de in-
tercâmbio para o 
segundo semestre 
deste ano. Informe-
-se pelo QR Code.

Seja um atleta da Udesc
Graduandos e pós-graduandos da 
Udesc podem se inscrever para 
representar a instituição em com-
petições universitárias estaduais 
e nacionais neste ano. É preciso 
preencher um for-
mulário, disponível 
na internet durante 
o semestre. Saiba 
mais pelo QR Code.

Videoaulas sobre ensino
Cinco novas videoaulas foram 
disponibilizadas este mês no 
Canal de Ensino da Udesc, com 
conteúdos sobre desafios para 
qualificação dos cursos de gra-
duação. Ao todo, 
o site conta atual-
mente com 13 vi-
deoaulas voltadas 
a docentes, técni-
cos e estudantes.

Fique por dentro
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Alunos da Udesc Joinville participaram da 25ª Competição Baja SAE Brasil 2019, 
entre 20 e 24 de fevereiro, em São José dos Campos (SP). Quase 90 universidades 
foram inscritas na competição nacional. O grupo trouxe dois troféus para casa: 2° 
lugar em tração e 2° lugar em manobrabilidade.

Estudantes da 
Udesc participaram 
em fevereiro de um 
evento nacional em 
Salvador, que uniu 
a 11ª Bienal da 
União Nacional dos 
Estudantes (UNE), 
o 15º Conselho de 
Entidades de Bases 
(CONEB), o 4º En-
contro de Grêmios 
da UBES (ENG) e 
o 8º Encontro Na-
cional de Pós-Gra-
duandos (ENPG). 

Mais de mil graduandos de diversos cur-
sos da Udesc participam até 23 de março 
das cerimônias de formatura em oito ci-
dades. Parabéns aos novos profissionais!

Use #Udesc

Equipe Baja da 
Udesc Joinville no 

evento nacional 
em São Paulo

Outorga de grau 
da Udesc Ceart, 

em Florianópolis

Evento inédito reuniu mais de 10 mil 
estudantes de todas as regiões do País FOTO: LAÍS MOSER


