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Vinte e cinco cursos de graduação oferecidos pela Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) foram bem 
avaliados na edição de 2015 do Guia do Estudante da Edito-
ra Abril. Cinco deles, Administração, Administração Pública, 
Medicina Veterinária, Moda e Pedagogia, receberam a nota 
máxima da análise (cinco estrelas).

Quinze cursos da Universidade dos Catarinenses ganha-
ram quatro estrelas (muito bom): Agronomia, Artes Visuais, 
Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Econô-
micas, Design, Educação Física, Enfermagem, Engenharia 
Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Enge-
nharia Mecânica, Fisioterapia, Música e Zootecnia.

Com três estrelas (bom), o Guia do Estudante Abril pre-
miou mais cinco cursos da instituição estadual: Ciências Con-
tábeis, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, En-
genharia Florestal e Sistemas de Informação.

Vinte e cinco graduandos de cursos da área de Ci-
ências Sociais Aplicadas da Udesc retornaram no últi-
mo sábado, 12, de uma viagem de estudos a Brasília, 
realizada como parte do Projeto Cidade Constitucio-
nal: Capital da República. A viagem incluiu visitas e 
palestras em locais como os palácios da Alvorada e do 
Itamaraty, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Banco 
Central, entre outras instituições. Participaram estu-
dantes do Centro de Ciências da Administração e So-
cioeconômicas (Esag), de Florianópolis, do Centro de 
Educação Superior da Foz do Itajaí (Cesfi), de Balneário 
Camboriú, e do Centro de Educação Superior do Alto 
Vale do Itajaí (Ceavi), de Ibirama. 

Cursos da Udesc são bem avaliados
no Guia do Estudante da Abril 2015

Viagem de estudos leva alunos à capital federal
Viajantes diante do Palácio 

do Planalto, em Brasília

Nesta quarta-feira, 16, foi realizada a a cerimônia de doação de uma área de 
44.200,47 metros quadrados da Prefeitura de Joinville para o Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT), da Udesc. O evento contou com as presenças do prefeito, Udo 
Döhler, e do reitor da Udesc, Antonio Heronaldo de Sousa. A doação da área é uma 
reivindicação da Udesc Joinville, que vem registrando um crescimento acelerado e ne-
cessita expandir o campus. As obras devem iniciar no prazo de um ano após a assina-
tura do convênio e ser concluídas em até três anos, contados a partir da mesma data.

Prefeitura de Joinville formaliza doação de área para Udesc
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A campanha publicitária para divulgar o Vestibu-
lar de Verão 2016 da Udesc está sendo protagonizada 
pela modelo Thuanny Paes, 20 anos, aluna do curso 
de Artes Cênicas do Centro de Artes (Ceart), ofereci-
do pela instituição em Florianópolis. 

O secretário de Comunicação da Udesc, Thiago Au-
gusto, diz que a universidade estava procurando uma 
aluna negra para ser a modelo da campanha.”Para a 

capa do seu perfil no Facebook, a Thuanny recortou os 
rostos dos ativistas estadunidenses Angela Davis e Mal-
com X e os aplicou sobre os atores de uma peça publi-
citária de outro vestibular. A criatividade dela chamou 
nossa atenção”, afirma. De acordo com a aluna, partici-
par da campanha publicitária é uma oportunidade para 
representar muitos estudantes “que acham que não 
existe lugar para eles dentro da universidade”.

Aluna é modelo da campanha do Vestibular de Verão 2016

Até esta sexta-feira, 18, os alunos de graduação da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc) poderão pedir transferência interna e 
reingresso após abandono, com ingresso no primeiro semestre de 2016. 
O edital prevê 516 vagas em 39 cursos.

Essa etapa é destinada apenas para os estudantes da universidade 
que desejam retornar ao próprio curso após tê-lo abandonado ou querem 
mudar de turno, habilitação ou curso. Os pedidos devem ser apresenta-
dos na secretaria de Ensino do centro do curso escolhido ou enviados pelo 
correio, por correspondência registrada. Os resultados sairão até dia 24.

Mais informações com as secretarias de Ensino dos centros.

Transferência interna e reingresso para estudantes

Uma iniciativa de alunos da Udesc visa dar apoio à cons-
trução do centro de treinamento da Escola Helen Keller, or-
ganização beneficente com sede em Balneário Camboriú, 
que prepara e doa gratuitamente cães-guias para deficien-
tes visuais. Desenvolvido por 33 estudantes do sétimo termo 

noturno de Administração, o objetivo do Projeto Guiando 
Vidas é captar recursos para a conclusão da obra, iniciada no 
ano passado. Como a escola já dispõe de parte dos recursos, 
a principal meta dos alunos é contribuir com a aquisição e 
a doação de materiais. Saiba mais em www.caoguia.org.br.

Projeto da Udesc apoia organização 
que treina e doa cães-guias para cegos



Udesc e UFSC promoverão 1º Seminário de Atualização em Futebol na Capital
 A Udesc abriu inscrições gratuitas e limitadas para o 1º Seminário de Atualização em Futebol, que ocorrerá em 25 e 26 de 
setembro e em 02 e 03 de outubro, em Florianópolis. Os interessados podem se inscrever no site do Conselho Regional 
de Educação Física de Santa Catarina (Cref/SC) e na Direção de Extensão do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 
(Cefid) até 25 de setembro.

Inscrições abertas ao congresso sobre políticas públicas sociais e educacionais
O Grupo de Estudos de Políticas Educacionais e Sociais (Gepes), do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinvil-
le, está com inscrições abertas para o 1° Congresso Internacional de Políticas Públicas Sociais e Educacionais (Coinpose) e para 
o 14° Seminário Regional “Celebrando os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente”. O evento ocorrerá de 25 a 27 de 
novembro, na unidade de Joinville, em parceria com o Grupo Regional de Articulação em Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Gradcia). Inscrições pelo site  http://www.coinpose.com.br. Membros do Gepes devem se inscrever pelo e-mail 
coinposemediacao@gmail.com.

Exposição sobre trabalhos têxteis  
contemporâneos no Museu da Udesc
O Museu da Escola Catarinense (Mesc), da Udesc em Florianópolis, 
está sediando a mostra visual “Entrenós, quem sois vós”, que reúne 
trabalhos têxteis contemporâneos. A exposição é gratuita e ficará 
aberta para visitação do público até 29 de setembro. Participam do 
projeto as artistas Andreia Peixoto, Elena Lizuka, Elke Hülse, Gisele 
Ribeiro, Maria Carmen Von Linsingen, Marize Didone e Patrícia Si-
mões Pires. Informações podem ser obtidas pelo telefone (48) 3225-
8658 e pelo e-mail museudaescola@udesc.br. 

Livro e exposição com fotos produzidas por alunos 
Em 9 de setembro, a Escola Livre de Artes (ELA), da Udesc em Joinville, lan-
çou o livro “Fragmentos da Dança”, com distribuição gratuita de exemplares, 
e a abertura da exposição fotográfica “Códigos Corpóreos” no Foyer do Tea-
tro Juarez Machado, anexo ao Centreventos Cau Hansen. A obra e a mostra 
são resultantes de trabalhos da turma de 2014 do curso “Fotografia Criativa”, 
ministrado pelo fotógrafo italiano Antônio Falzetti. Participaram da produ-
ção da obra 16 alunos, entre eles profissionais de diferentes áreas, alguns 
com conhecimento em fotografia e outros sem qualquer experiência. Já a ex-
posição conta com fotos de 11 alunos do curso, é gratuita e ficará em cartaz 
até 16 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Informações pelo 
telefone (47) 3445-0955, das 12h às 18h.
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