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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

Você sabia que a Udesc oferece apoio fi nanceiro para ajudar os 
alunos a se manterem na universidade? O Programa de Auxí-
lio Financeiro aos Estudantes em Situação de Vulnerabilidade 
Socioeconômica (Prafe) da instituição está com inscrições 
abertas até 30 de agosto. O edital tem 435 vagas para au-
xílios de alimentação, moradia e transporte, com valores 
que variam de R$ 200 a R$ 300 por mês. Podem se ins-
crever acadêmicos em vulnerabilidade socioeconômica, 
situação na qual o núcleo familiar tem renda bruta per capita 
de até um salário mínimo e meio. Saiba mais pelo QR code.

Vem aí o 2º Parque das Profi ssões!
Em 22 de agosto, a Udesc fará o 2º Parque das Profi ssões, em 
Florianópolis, com pavilhões e estandes para apresentar os 58 
cursos de graduação da universidade. Um dos objetivos é au-
xiliar estudantes do ensino médio e de cursos pré-vestibular 

a escolherem o melhor caminho profi ssional. Também 
haverá ofi cinas e atividades interativas de 11 entida-
des estudantis da Udesc, selecionadas por meio de edi-
tal. Acesse o site do evento pelo QR code e participe!

Auxílio fi nanceiro para estudantes

Intercâmbio no exterior
Em agosto, será lançado o edital 
de inscrições para o Programa de 
Mobilidade Internacio-
nal da Udesc (Prome), 
que concede auxílio 
para estudantes dos 
12 centros de ensi-
no (um por unidade) 
estudarem por um semestre em 
instituições de ensino superior 
conveniadas de outros países. O 
auxílio prevê passagens aéreas de 
ida e volta, seguro-saúde no país 
de acolhimento e ajuda de custo. 
Fique atento no site de publica-
ção do edital pelo QR code acima. 
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Podcast da Udesc
Acompanhe as novidades da uni-
versidade estadual pelo podcast 
Udesc em Rede. A assinatura é 
gratuita e pode ser feita no Spotify, Apple 
Podcasts, Google Podcasts ou seu aplicativo 
favorito. Informe-se a respeito pelo QR code.

Eleição para reitor
A eleição para reitor e vice-reitor da Udesc 
na Gestão 2020-2024 será realizada em 
16 de outubro. A propaganda eleitoral será 
permitida após 23 de agosto e poderá ha-
ver debates entre os candidatos nos cen-
tros e na Reitoria até três dias antes da 
votação. Dois estudantes – Joanna Daudt 
(Esag) e Ricardo Bilac (Cefi d) – integram a 
Comissão Eleitoral.

Formaturas
A Udesc realizará 22 cerimônias de outor-
gas de grau em 15 cidades catarinenses 
até outubro. Cerca de 700 acadêmicos de 
38 cursos da universidade, que concluíram 
suas graduações nas 12 unidades da insti-
tuição em 2019.1, receberão seus diplomas.
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Estudante de Medicina Veteriná-
ria da Udesc Lages, Bruna Berga-
maschi Mendes foi uma das 12 
selecionadas por um programa 
mundial de bolsas de estudos, den-
tre 454 inscritos, para participar 
do Congresso Mundial de Buia-
tria, que acontecerá na Espanha, 
em setembro e outubro. Ela foi a 
única sul-americana escolhida.

Alunos da Udesc Lages atuam no Projeto 
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Estudantes que participaram da 16ª opera-
ção  do Núcleo Extensionista Rondon (NER) da 
Udesc deram depoimentos sobre a experiên-
cia no vídeo feito pelo aluno Rafael Zuglia-
nello, da Udesc Lages. Acesse pelo QR code!

Bruna Mendes, 
da Udesc Lages

Parabéns à delegação da Udesc Cefi d, campeã da 17ª edição dos Jogos Internos da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Jiudesc), e a todos os acadêmicos que par-
ticiparam da competição, realizada em junho, em Blumenau. Em julho, 180 estudantes 
da Udesc participaram da 63ª edição dos Jogos Universitários Catarinenses (JUCs).

Cefi d venceu 
17º Jiudesc


