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Gestão da Reitoria
O reitor e vice-reitor eleitos 
para a Gestão 2020-2024, 
Dilmar Baretta e Luiz Coelho, já 
anunciaram todos os pró-reitores 
que farão parte da administração 
central da universidade a partir 
de 12 de abril. A equipe será 
formada pelos professores 
Nério Amboni (Ensino), Letícia 
Sequinatto (Pesquisa e Pós) e 
Mayco Nunes (Extensão, Cultura 
e Comunidade); e pelos técnicos 
universitários Márcio Metzner 
(Planejamento) e Marilha dos 
Santos (Administração).

Auxílio da Udesc para estudar no 
exterior tem inscrições até dia 24

Estudantes e servidores da Udesc podem solicitar atendimento psi-
copedagógico e de serviço social no Serviço de Assistência Integrada 

à Saúde Universitária (Saisu). O atendimento ocorre de forma 
presencial na sede do Saisu, anexa ao restaurante do campus 
no Bairro Itacorubi, em Florianópolis, ou a distância para os de-
mais campi. Os interessados podem consultar as agendas onli-

ne dos profissionais no site do Saisu. Informe-se pelo QR code.

Apoio de serviço social e psicopedagógico

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

Até 24 de março, alunos de graduação da Udesc poderão se inscrever 
no Programa de Mobilidade Estudantil Internacional (Prome), que ofere-
ce 19 vagas de intercâmbio para o próximo semestre. Cada centro 
da universidade tem direito a uma vaga e sete unidades (CAV, CCT, 
Ceart, CEO, Ceplan, Cesfi e Esag) oferecem uma segunda vaga de 
auxílio, com recursos dos próprios centros. O auxílio inclui passa-
gens aéreas, seguro-saúde e ajuda de custo de até seis parcelas 
mensais de 600 euros ou dólares. Os interessados devem se inscrever 
nas direções de Ensino das unidades. Acesse o QR code para saber mais.

Assistentes sociais Ana Laura e Salete e 
psicopedagoga Luciana fazem atendimento



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

Use #Udesc
Espaços inovadores
A Udesc inaugura em março os dois pri-
meiros Espaços Inovadores de Ensino 
(Espines) da instituição: o da Biblioteca 
Universitária (BU), em Florianópolis, e o 
da Udesc Lages. A proposta é incentivar 
a inovação nos cursos e promover a in-
teratividade no ensino-aprendizagem, 
com ambientes que estimulem a refle-
xão e a adoção de metodologias dinâ-
micas, plurais, capacitadoras e interdis-
ciplinares. Todos os centros de ensino 
terão Espines, criados a partir de proje-
tos das próprias unidades.

Fique por dentro

Gabriel de Jesus, aluno de Adminis-
tração da Udesc Esag, é o entrevista-
do do episódio inaugural do podcast Intercâmbio, 
disponível no Spotify. Gabriel estudou durante 
um semestre, em 2019, na Universidade de Aa-
len, na Alemanha, com bolsa do Programa de 
Mobilidade Estudantil Internacional (Prome). Na 
entrevista, ele dá dicas para quem tem interesse 
em seguir seus passos. Mais detalhes no QR code.

Os estudantes de Adminis-
tração Gustavo Sagaz e Igor 
Granato, da Udesc Esag, es-
tão entre os criadores do 
Hero Medic, lançado em 
Florianópolis, que serve para 
buscar e contratar serviços 
de saúde, como consultas 
e exames pelo celular.

Mariana Mendes Fagheraz-
zi, doutoranda em Produção 
Vegetal e egressa da gra-
duação em Agronomia da 
Udesc Lages, provou que 
é possível cultivar lúpu-
lo de qualidade no Brasil. 
Sua tese foi a primeira no 
País a abordar especifica-
mente o cultivo do produto, 
atendendo a uma deman-
da do setor produtivo.

Apoio para eventos
Até 25 de março, estarão abertas as inscri-
ções para o edital do Programa de Apoio 
a Eventos Estudantis, que dará recursos 
de até R$ 75 mil no total, sendo até R$ 5 
mil por proposta, para entidades estudan-
tis. Os eventos deverão ocorrer entre 4 de 
maio e 30 de novembro deste 
ano. O resultado final da sele-
ção será anunciado em 6 de 
abril. Informe-se pelo QR code.
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Alun@s Nota 10!

Igor e Gustavo (ao centro), da Udesc Esag

Mariana, da Udesc Lages Espine da BU


