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bit.ly/WhatsAppdaUdesc 
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Em 16 de outubro, a comunidade acadêmica da 
Udesc escolherá reitor e vice-reitor da institui-
ção para a Gestão 2020-2024. A votação 
ocorrerá das 9h às 21h, em todos os campi 
da universidade. Três debates estão confir-

mados, em Joinville (em 07/10), Lages (09/10) 
e Florianópolis (10/10). Confira abaixo as duas 

chapas concorrentes e informe-se sobre o 
pleito no site da Comissão Eleitoral Central 
pelo QR code. 

Seja fiscal no vestibular
Ao longo de outubro, estarão 
abertas as inscrições para estu-
dantes de graduação 
interessados em atuar 
como fiscais no Vesti-
bular de Verão 2020. As 
provas serão aplicadas 
em 24 de novembro, em nove 
cidades catarinenses: Balneário
Barra do Sul, Balneário Cam-
boriú, Chapecó, Florianópo-
lis, Ibirama, Joinville, Lages,
Laguna e São Bento do Sul. Veja 
o valor da remuneração e ou-
tras informações pelo QR code.

Participe da escolha do próximo reitor

A Udesc realizará a 3ª Semana Udesc Lixo Zero de 21 a 25 de outubro, nos 
centros de ensino e na Reitoria. Alunos e servidores estão convidados a 
desenvolver ações relacionadas ao tema para integrar o evento. As pro-
postas devem ser cadastradas via formulário virtual até 18 de outubro. Informe-se 
com os representantes do evento e no site da Semana Udesc Lixo Zero pelo QR code.

Sugira ações para a 3ª Semana Udesc Lixo Zero



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
Câmaras temáticas
As eleições de representantes discentes 
nas quatro câmaras temáticas do Conselho 
Universitário (Consuni) serão re-
alizadas em 6 de novembro. Veja 
as chapas concorrentes e outras 
informações pelo QR Code. 

Portal de Estágios 
Graduandos da Udesc já podem acessar o 
novo Portal de Estágios da Udesc. Um dos 
principais benefícios da plataforma para 
os estudantes é o acesso dinâmico às opor-
tunidades, além de facilitar os trâmites por 
todos os envolvidos. Acesse o site estagios.
udesc.br pelo QR code abaixo.

 

Fique por dentro
Ana Lopes Mayer, aluna de Bi-
blioteconomia da Udesc Faed, foi 
premiada com o terceiro lugar no 
Concurso de Causo do Congres-
so Nacional do Projeto Rondon, 
realizado em Ilhéus, na Bahia. A 
estudante compartilhou o causo 
“Sala de (não) Espera”, que ela vi-
venciou em um hospital, durante 
a Operação Gilmar de Al-
meida Gomes, em Caxambu 
do Sul. Conheça a história 
clicando no QR code.

Alunos da Udesc Lages atuam no Projeto 

Estudantes de Administração da Udesc 
Esag criaram o projeto Re-Ame, que visa 
arrecadar recursos para a reforma de uma 
das casas de acolhimento do Núcleo de Re-
cuperação e Reabilitação de Vidas (Nurre-
vi), em São José. Entre as iniciativas, estão 
uma arrecadação online e eventos benefi-
centes. Saiba mais pelo QR code.

Clic Acadêmico

Uma coleção de rou-
pas para pessoas com 
deficiência criada por 
cinco estudantes da 
Udesc Ceart é finalis-
ta do 5º Prêmio Brasil 
Sul de Moda Inclusi-
va, que fará seu desfi-
le final em novembro, 
na Capital. 

Rafael Menezes, Irina Xavier, Elisa 
DiCastro, Bruna Monte e Jessica Imai


