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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

Avalie seu curso
Até 16 de junho, alunos e professo-
res da Udesc podem participar da 
avaliação dos cursos de graduação 
nas disciplinas deste 
semestre. O questio-
nário deve ser res-
pondido no Sistema 
de Gestão Acadêmica 
(Siga). O acesso tam-
bém pode ser feito por tablets e 
smartphones. As identidades serão 
mantidas em sigilo. Com a avalia-
ção, a universidade busca detec-
tar potencialidades e fragilidades e 
preparar mudanças para os cursos. 
Informe-se pelo QR code acima.

Mais de mil estudantes participarão da 17ª edição 
dos Jogos Internos da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Jiudesc), que ocorrerá de 19 a 
23 de junho, em Blumenau. A maioria das 17 
modalidades será disputada no Complexo Es-
portivo do Sesi. Acesse o regulamento e mais 
informações no site, pelo QR code ao lado.

Chapa Desenvolve Udesc é eleita para DCE
A Chapa Desenvolve Udesc foi eleita para o Diretório Central de Estudantes Antonieta de 
Barros (DCE), dos acadêmicos da Udesc, em votação realizada em 20 e 21 de maio. Veja o 
resultado da eleição, a composição das chapas e outras informações pelo QR code ao lado.

Todos os caminhos 
levam a Blumenau

Complexo do Sesi 
sediará Jiudesc



Empresas juniores da Udesc
Você sabia que a Udesc conta com 
12 empresas juniores espalhadas 
pelo Estado? Veja a lis-
ta pelo QR code ao lado. 
Uma delas é a Esag Jr., 
consultoria em adminis-
tração gerenciada por 
estudantes da Udesc 
Esag, que, em maio, alcançou o topo 
do ranking da Brasil Júnior no critério 
faturamento, à frente de cerca de 800 
empresas juniores de todo o País. 
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Fale com a gente: Secretaria de Comunicação da Udesc (Secom) - Telefones: (48) 3664-8007 | 3664-8010 - comunicacao@udesc.br

Alunos da Zootecnia 
no Dia do Campo 

Feno e Pré-Secado

A���@� Not � 10!

Estudantes da Udesc Lages que integram o Projeto Lixo 
Orgânico Zero participaram da entrega de bicicletas, tri-
ciclos e de um veículo, entre outros equipamentos, que 

serão utilizados no trabalho de incentivo à reciclagem 
do lixo orgânico nas escolas do município. Ao todo, 25 
bolsistas atuarão junto às escolas até o fi m de 2020.
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A doutoranda em Adminis-
tração Monique Wagner de 
Souza, da Udesc Esag, ven-
ceu um prêmio nacional da 
Febraban com sua disserta-
ção de mestrado, defendida 
em 2016 no mesmo pro-
grama de pós-graduação.

Dois engenheiros de pesca formados pela 
Udesc Laguna tiveram seus trabalhos de con-
clusão de curso publicados em publicações da 
área: Leone Medina, que abordou o manejo do 
peixe Cará, foi destaque na Aquaculture Brasil; 
e Cristina Viriato, que escreveu sobre o cultivo 
de microalgas, na Revista Latinoamericana de 
Biotecnología Ambiental y Algal.

Alunos da Udesc Lages atuam no Projeto C�i� Aca���ic� Estudantes da Udesc Lages atuam no Projeto Lixo Orgânico Zero

Os mestrandos Gabriel Mancini 
da Silva e Natã Godinho e o gra-
duando Flavio Henrique Alves, da 
Udesc Lages, tiveram um trabalho 
sobre plantas com potencial tóxico 
para cães e gatos premiado no 4º 
Encontro Regional Sul de Arboriza-
ção Urbana (Ersau) e no 1º Fórum 
Paranaense de Arborização Urba-
na (Forparb). Leone Medina Cristina Viriato Monique de Souza

Alunos da Udesc Lages ganharam prêmio


