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Expresse seu orgulho de ser Udesc
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

Eleições para o DCE
Em 17 de abril, serão realizadas as 
inscrições de chapas para eleição da 
diretoria do Diretório Central de Es-
tudantes Antonieta de Barros (DCE), 
dos acadêmicos da Udesc, para a 
Gestão 2019-2020. As inscrições 
devem ser enviadas para o e-mail 
udescdce@gmail.com, seguindo as 
orientações que constam no edital. A 
eleição ocorrerá em 20 e 21 maio. A 
reabertura do DCE da 
Udesc foi definida em 
um encontro do Con-
selho de Entidades de 
Base (CEB), realizado 
em agosto passado.

Por que você tem orgulho de ser Udesc? Você tem 
uma história, uma passagem, uma relação que o faz 
sentir orgulho da sua universidade? Então participe 
da campanha #OrgulhodeSerUdesc! Grave 
um vídeo-selfie de no máximo um minuto e 
o envie para o WhatsApp (48) 98801-5666 
ou comunicacao@udesc.br. As mensagens de 
alunos, servidores, egressos e comunidade 
em geral serão exibidas nos canais de comu-
nicação da instituição. Assista aos vídeos no Canal 
da Udesc no Youtube (acesse pelo QR Code acima).

Apoio psicopedagógico para estudantes e servidores
Você sabia que estudantes da Udesc podem contar com atendimento psicopedagógico, entre 
outros tipos de apoio que visam incentivar o cuidado com a saúde e o bem-estar da comu-
nidade acadêmica? Em Florianópolis, foi inaugurado neste ano o Serviço de Assistência In-
tegrada à Saúde Universitária (Saisu), no Campus I, anexo ao RU. Além dessa novidade, nos 
centros de ensino e em outras cidades, alunos, servidores e até egressos também contam 
com apoio psicológico e pedagógico oferecidos localmente. Informe-se pelo QR code ao lado.



Agenda da Pluriversidade
Confira na agenda interativa 
lançada no site Pluriversidade 
Udesc todos os 
cursos, eventos 
e demais ações 
gratuitas da inicia-
tiva. Acesse pelo 
QR code ao lado.

Transferência de curso
Entre 8 a 12 de abril, a Udesc 
aceitará pedidos de alunos de 
graduação para transferência 
interna (mudança de turno, ha-
bilitação ou curso) e reingres-
so após abandono. Informe-
-se no site da universidade.

Internet mais rápida
Em 2019, todos os campi da 
Udesc tiveram um grande acrés-
cimo na velocidade dos links de 
internet, proporcionando uma 
melhor experiência de navegação.

Cursos gratuitos de idiomas
A comunidade acadêmica da 
Udesc Balneário Camboriú pode 
se inscrever para 
cursos gratuitos de 
inglês e francês. 
Informe-se pelo 
QR code ao lado.

Fique por dentro

Clic Acadêmico

Fale com a gente: Secretaria de Comunicação da Udesc (Secom) - Telefones: (48) 3664-8007 | 3664-8010 - comunicacao@udesc.br

Acadêmicos de Zootecnia da Udesc Oeste participaram em março da primeira 
edição do evento “Dia do Campo Feno e Pré-Secado”, que reuniu produtores, em-
presários, comunidade acadêmica e poder público em Chapecó.   

Egresso de Ciências 
Contábeis da Udesc 
Ibirama, Anderson Fo-
zina Krüger é o  novo 
secre tário de Desenvol-
vimento Econômico e 
Meio Ambiente de Ibi-
rama. Na universidade, 
ele também foi notícia 
no Mural Acadêmico 
em 2017, quando com-
partilhou dicas em ví-
deo sobre o Office 365.

Use #Udesc

Formado pela Udesc Esag, o administrador 
público Nathan da Silva Carvalho está cursan-
do mestrado com bolsa do programa Pioneer 
Erasmus, da União Europeia. Cada semestre 
do curso é em um país diferente, passando 
pela Bélgica, Alemanha e Estônia, terminan-
do em uma instituição de escolha do aluno.

A mestranda em Enfermagem Cheila Siega, 
da Udesc Oeste, realizou em março uma visi-
ta técnica à Escola Superior de Enfermagem 
do Porto (Esep), em Portugal. A viagem está 
relacionada à sua pesquisa, que visa desen-
volver um documento-guia para consulta de 
enfermagem a crianças de zero a um ano.

Nathan está 
na Bélgica

Alunos da Zootecnia 
no Dia do Campo 

Feno e Pré-Secado

Cheila foi 
para Portugal

Alun@s Nota 10!

Anderson tomou 
posse em abril


