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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

A Udesc escolherá em 16 de outubro o reitor 
e o vice-reitor da universidade para a Gestão 
2020-2024. Duas chapas disputam a eleição: 
uma delas composta pelos professores Dilmar 
Baretta para reitor e Luiz Antonio Ferreira Co-
elho para vice; e a outra formada pelos pro-
fessores Emerson César de Campos para reitor 
e Cintia Aguiar para vice. Os candidatos elei-

tos iniciarão mandato em 12 de abril 
do ano que vem. Acesse os sites da 
Comissão Eleitoral Central e dos can-
didatos pelo QR code.

Transferência interna
De 23 a 27 de setembro, a Udesc 
aceitará pedidos de alunos de 
graduação para transfe-
rência interna (mudan-
ça de turno, habilitação 
ou curso) e reingresso 
após abandono para o 
primeiro semestre de 2020. O 
edital tem 560 vagas em 47 cur-
sos de graduação dos 12 centros 
de ensino. Os resultados sairão 
até 7 de outubro. Acesse o edi-
tal e informe-se pelo QR code 
ou com as secretarias de Ensi-
no de Graduação das unidades.

Informe-se sobre a eleição para Reitoria

Chapa Vamos Adiante Udesc
Dilmar Baretta (reitor) 
e Luiz Antonio Ferreira 

Coelho (vice-reitor)

Chapa Juntos Pela Udesc
Emerson César de 

Campos (reitor) e Cintia 
Aguiar (vice-reitor)

Uma série de atividades vão marcar a programação na Udesc do Setembro Ama-
relo, mês da prevenção ao suicídio. As ações incluem palestras e outras ações em 
diferentes cidades, incluindo Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Lages 
e Laguna, com participação de psiquiatras, psicológos e terapeutas. Informe-se 
sobre a programação nos sites da Udesc e dos centros de ensino.

Ações marcam Setembro Amarelo na universidade



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

Alun@s Nota 10!Use #Udesc
Iniciação científica
Alunos dos 12 centros de ensino partici-
pam até 30 de setembro da 29ª edição do 
Seminário de Iniciação Científica (SIC). Cada 
unidade conta com uma programação es-
pecífica e, no total, 631 resumos 
serão apresentados. Confira mais 
pelo QR code.

Eleição câmaras temáticas
A data das eleições para as quatro câma-
ras temáticas do Conselho Universitário 
(Consuni) foram transferidas para 
6 de novembro. Informe-se pelo 
QR Code. 

Internet mais rápida
A Udesc vem investindo para ampliar a ve-
locidade dos links de internet em todas as 
unidades e atender a crescente demanda 
da comunidade acadêmica. Veja 
a evolução nos últimos dez anos 
pelo QR code.

Fique por dentro
Os estudantes Victor Hugo Ribeiro Car-
riço e Nicole Dambros conquistaram a 
primeira e a segunda colocações nas 
suas categorias no Torneio Universi-
tário de Xadrez da Liga das Atléticas 
de Joinville, que ocorreu em agosto.

Formada em Engenharia de Petróleo 
pela Udesc Balneário Camboriú, Dara 
Liandra Lanznaster foi selecionada 
como trainee pela Compagnie Géné-
rale de Géophysique (CGG Veritas), 
multinacio-
nal fran-
cesa que é 
referência 
no ramo de 
óleo e gás. 
O treina-
mento inclui 
um perío-
do na filial 
da CGC em 
Houston, 
nos EUA.

Alunos da Udesc Lages atuam no Projeto 

Uma equipe de alunos da Udesc Pla-
nalto Norte venceu a 11ª edição do 
Desafio das Pontes, promovida pela 
universidade em Joinville. Também 
competiram times da Udesc Joinville 
e da Ufsc. A ponte vencedora bateu o 
recorde vigente ao suportar 582kg.

Projetos realizados por três grupos da universidade vinculados ao Pro-
grama de Educação Tutorial (PET) são tema do segundo Catálogo PET 

Udesc, lançado em agosto. Os grupos são de Engenharia Elétrica (CCT), 
Geografia (Faed) e Zootecnia (CEO). Acesse a publicação pelo QR Code.

Clic Acadêmico

Grupo PET Zootecnia

Grupo PET Engenharia Elétrica Grupo PET Geografia


