Parque das
Profissões
Udesc

O momento mais esperado do ano
está chegando e, desta vez, teremos
programação presencial também!
O Parque das Profissões 2022 terá
atividades gratuitas em todos os centros
da Udesc, apresentando o melhor de cada
curso para você experimentar como será
a próxima fase da sua vida.
Os centros terão programações
específicas e o parque irá até novembro.
Confira as datas:
Udesc Alto Vale | Centro de Educação Superior do Alto Vale
do Itajaí (Ceavi)

22 e 23/09/2022

Udesc Lages | Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV)

23/09/2022

Udesc Joinville | Centro de Ciências Tecnológicas (CCT)

28/09/2022

Udesc Oeste | Centro de Educação Superior do Oeste (CEO)

10/2022

Udesc Esag | Centro de Ciências da Administração e
Socioeconômicas (Esag)

10/2022

Udesc Laguna | Centro de Educação Superior da Região
Sul (Ceres)

04/10/2022

Udesc Ceart | Centro de Artes, Design e Moda (Ceart)

8/10/2022

Udesc Faed | Centro de Ciências Humanas e da Educação
(Faed)

17 a 21/10/2022

Udesc Planalto Norte | Centro de Educação do Planalto
Norte (Ceplan)

18 a 20/10/2022

Udesc Cead | Centro de Educação a Distância (Cead)

24 a 27/10/2022
05/11/2022
29/11/2022

Confira as atividades de cada centro:
1. Udesc Balneário Camboriú - Centro de
Educação Superior da Foz do Itajaí (Cesfi)
Visitas às escolas

2. Udesc Cead - Centro de Educação a
Distância (Cead)
Divulgação nas cidades onde estão localizados os 18 polos de
apoio presencial, por meio de
Podcasts sobre os cursos pelo canal do YouTube do centro
Podcasts sobre os programas de permanência da universidade
Apresentação de vídeo e materiais relacionados à Udesc Cead
Fôlder digital
Divulgação dos processos seletivos de ingresso
Divulgação das ações de acessibilidade da universidade e da
Udesc Cead
Podcasts com depoimentos de alunos de cada curso e também
de egressos dos cursos
Em novembro, um grupo de docentes e técnicos da Udesc Cead
visitará as escolas de ensino médio dos municípios

3. Udesc Cefid - Centro de Ciências da
Saúde e do Esporte (Cefid)

4. Udesc Faed - Centro de Ciências
Humanas e da Educação (Faed)
O evento ocorrerá com a programação das Semanas Acadêmicas
Integradas

Visita guiada aos laboratórios do centro

5. Udesc Alto Vale - Centro de Educação
Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi)

Sepex
Estandes dos cursos e projetos
Formas de ingresso na universidade
Estandes dos cursos e projetos
Oportunidades de bolsas
Intercâmbio na graduação
Dia “D” – Conheça a Udesc

Visitas orientadas
Orientação vocacional
Atrações culturais

6. Udesc Joinville - Centro de Ciências
Tecnológicas (CCT)
Integrado ao evento Udesc de Portas Abertas (UPA)

Exposição de banners
Exposição de cartazes/banners dos cursos da Udesc Joinville
no RU para divulgação
Visita de alunos de escolas privadas
A mesma agenda da manhã será feita de tarde, a partir das 14h
Vídeos dos cursos
Apresentação de vídeos atualizados dos cursos da Udesc
Joinville, de projetos de extensão e das calouríadas
Distribuição de fôlder
Entrega de fôlder da Udesc Joinville para alunos de escolas
durante as visitas

7. Udesc Lages - Centro de Ciências
Agroveterinárias (CAV)
Distribuição de fôlder
Exposição e demonstração de materiais e equipamentos dos
cursos de graduação, como maquetes, manequins, maquinários,
simuladores, painéis e coleções

Distribuição de mudas
Exposição de pôsteres e banners
Orientações sobre vestibular, bolsas e demais programas de apoio
à permanência estudantil

8. Udesc Laguna - Centro de Educação
Superior da Região Sul (Ceres)
Visitas guiadas à Udesc Laguna
Exposição de vídeos sobre os cursos de graduação do centro

Rodas de conversa sobre os cursos

Divulgação dos programas de permanência da universidade
Divulgação dos processos seletivos de ingresso
Divulgação das ações de internacionalização da universidade

9. Udesc Oeste - Centro de Educação
Superior do Oeste (CEO)
Visitas guiadas com agendamento prévio das escolas durante
setembro, outubro e novembro em Chapecó e Pinhalzinho
Pinhalzinho: visitação ao planetário, laboratórios e biblioteca
(Engenharia de Alimentos e Engenharia Química) a partir da
solicitação das escolas e agendamento
Chapecó: Visitação aos cursos de Zootecnia e Enfermagem

10. Udesc Planalto Norte - Centro de
Educação do Planalto Norte (Ceplan)
O parque ocorrerá com os seguintes eventos: Encontro
Integrado de Ensino, Extensão e Pesquisa (Eiexp 2022);
6º Congresso Nacional de Inovação e Tecnologia (Inova 2022);
e Encontro de Negócios, Inovação e Tecnologia (Enit)

11. Udesc Ceart - Centro de Artes, Design
e Moda (Ceart)

12. Udesc Esag- Centro de Ciências da
Administração e Socioeconômicas (Esag)
Visitas guiadas com agendamento prévio das escolas em
setembro e realização em outubro

PÚBLICA, GRATUITA E DE TODOS

