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Quem for 
selecionado 

ingressará 
no primeiro 

semestre 
de 2015
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Alunos 
de outras 
instituições 
podem pedir 
transferência 
De 13 a 17 de outubro, a Udesc 
receberá pedidos de transferência 
externa e retorno a portador de 
diploma para o primeiro semestre de 
2015, por meio de 1.139 vagas de 27 
cursos presenciais de graduação, 
oferecidos em dez centros.

Os interessados deverão se inscrever 
nas secretarias de Ensino das 
unidades (endereços disponíveis no 
edital) e o resultado da seleção será 
divulgado até 7 de novembro. Mais 
informações podem ser obtidas no 
edital http://migre.me/m3BUX.

Acordo de 
cooperação 
técnica com 
prefeitura
O Centro de Ciências Agroveterinárias 
(CAV) da Udesc e a Prefeitura de 
Lages fi rmaram uma parceria para 
o desenvolvimento do município. 
Um dos serviços prestados visa 
diminuir a proliferação de cães nas 
ruas. A Udesc Lages e a prefeitura 
farão castrações gratuitas nos 
animais das famílias que não têm 
condições de pagar o procedimento. 

De acordo com a Secretaria de Saúde 
e com a Gerência de Proteção Animal, 
cerca 80 mil cães perambulam pelas 
ruas, na área central e nos bairros. 
Os procedimentos já iniciaram. 
Entretanto, para que os animais 
sejam atendidos no hospital, os donos 
devem procurar a Secretaria de Meio 
Ambiente para efetuarem o cadastro. 
Mais informações no site 
http://migre.me/m3Cw5.

Castrações 
serão feitas 
no hospital da 
Udesc Lages
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Encontro 
regional de 
educação
O Centro de Educação a Distância 
(Cead) da Udesc realizou um 
encontro de formação entre sexta-
feira, 12 e 14 de setembro, no 
Hotel Marambaia, em Balneário 
Camboriú, com a participação de 
300 membros da Escola de Pais 
do Brasil (EPB) na Região Sul.

O evento abordou temas sobre 
a educação na infância e na 
adolescência, com ênfase no 
papel dos pais na construção dos 
valores, limites e possibilidades 
no relacionamento familiar. Os 
fi lhos dos participantes 
tiveram uma programação 
paralela, proporcionada por 
voluntários da EPB.

Evento foi 
realizado no Hotel 
Marambaia

Coberturas antigas foram substituídas

Prédios recebem melhorias
Os prédios da Udesc em Joinville estão recebendo uma série 
de melhorias internas e externas. A Direção de Administração 
concluiu a renovação das coberturas externas em policarbonato, 
que possuíam mais de dez anos e estavam danifi cadas. Além 
da substituição do material, também foi instalada a cobertura 
no Bloco A, totalizando um investimento de R$ 211 mil.

Para os departamentos do Centro de Ciências Tecnológicas 
(CCT), foram adquiridos R$ 70 mil reais em divisórias 
(com portas, vidros e películas), além de cortinas e forro. 
Para o ginásio de esportes, também foram comprados 
espelhos, que serão usados na academia de ginástica. F�
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Trabalhos premiados
Entre 18 e 25 de setembro, o Centro de Educação Superior 

da Região Sul (Ceres), da Udesc Laguna, foi anfi triã da 
exposição do 1o Prêmio para Estudantes Graduandos em 

Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina. 

Organizada pelo departamento catarinense do Instituto 
dos Arquitetos do Brasil (IAB/SC), a mostra apresentou, 
entre outros trabalhos, o projeto com menção honrosa 

elaborado pela arquiteta Amanda Gonçalves Pamato de 
Souza, formada no ano passado pela Udesc Laguna.
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Esag Jr. 
comemora 
21 anos
Uma solenidade em homenagem ao 
aniversário de 21 anos da Esag Jr., empresa 
júnior de consultoria em administração da 
Udesc, reuniu acadêmicos e professores 
no Auditório do Centro de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas 
(Esag) em 23 de setembro.

Hoje, 43 estudantes integram a empresa 
fundada em 13 de setembro de 1993 
para recrutar talentos da universidade e 
oferecer consultoria nas áreas fi nanceira, 
de estratégia, de gestão de pessoas, 
marketing e plano de negócios, tendo 
realizado mais de 230 projetos. Saiba 
mais em http://migre.me/m3DLb.

Planetário 
Digital 
promove 
sessões 
abertas ao 
público
O Planetário Digital 
Móvel do Centro de Educação 
Superior do Oeste (CEO), da 
Udesc, iniciou suas atividades 
em setembro com a projeção 
de fi lmes sobre o céu, estrelas, 
mudanças climáticas e outros 
temas para estudantes e 
comunidade em geral da região 
por meio de sessões realizadas 
em uma esfera coberta. As 
ações se estenderão até 2015.

Os recursos de R$ 87 mil para a 
realização do projeto da Udesc 
Oeste são do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico (CNPq). O objetivo 
é popularizar a cultura científi co-
tecnológica e uma pesquisa 
online constatou que cerca de 
30% dos estudantes assistiram 
às projeções mais de uma vez.

Atração teve 
cerca de 200 

alunos em nove 
sessões feitas 

no 4o Sepex da 
Udesc Oeste

Acadêmico 
Luis 
Marconcini, 
atual 
presidente 
da Esag Jr., 
comandou 
apresentação
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Por meio da Pró-Reitoria 

de Extensão, Cultura e 
Comunidade (Proex) e do 

programa de extensão 
Udesc Musical, está 

sendo realizadas uma 
série de apresentações 

musicais gratuitas e 
abertas ao público no 
Capital. A novidade é 
que, desde setembro, 
alguns dos shows são 
apresentados em um 

palco externo, montado 
entre a Biblioteca 

Central da Udesc e o 
Centro de Ciências 
da Administração e 

Socioeconômicas (Esag). 

E� �������, ����� 
���� �������������:

Dia 9

Trama Trio, 12h20, Auditório 
do Departamento de Música

Dia 16

Bombardino no Choro, 
12h20, Auditório do 

Departamento de Música

Dia 23

Trovão Rocha Quarteto, 
12h20, Auditório do 

Departamento de Música

Dia 30

Bombardino no Choro, 
12h20, Trama Trio, 17h30, 
e Trovão Rocha Quarteto, 

18h10, palco externo.

EXPEDIENTE
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Estão abertas as inscrições para o 
3º Workshop de Projetos, voltado a 
organizações do terceiro setor, que 
será realizado em 22 de outubro, no 
Auditório do Centro de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas 
(Esag), da Udesc. Com foco em 
captação de recursos, o evento é 
voltado a gestores e representantes 
de organizações não governamentais 
(ONG). As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas pelo e-mail contato@
pmoesag.com.br. Mais informações 
sobre o Escritório de Projetos PMO Esag 
podem ser consultadas em sua página 
no facebook http://migre.me/m3Ebk, 
pelo e-mail contato@pmoesag.com.
br e pelo telefone (48) 3321-8257.
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A programação do Viva Bem 
Udesc, ciclo de palestras gratuitas 
e abertas ao público, promove,  em 
8 de outubro, a palestra “Recrute 
o trabalho perfeito”, que abordará 
como conhecer o trabalho perfeito 
para cada pessoa, a partir das 
características de cada um. O 
evento será realizados às 14h, na 
Sala 146 do Centro de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas 
(Esag), no Bairro Itacorubi, em 
Florianópolis. As inscrições serão 
feitas na hora. Mais informações 
pelo telefone (48) 3321-8191,  
e-mail ccapp.reitoria@udesc.br 
ou sem sua página no facebook 
http://migre.me/m3EUF.
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A Udesc sediará, de 26 a 29 
de outubro, a 10a Anped Sul – 
Reunião Científi ca da Associação 
Nacional de Pós-graduação 
e Pesquisa em Educação e o 
evento será realizado no Campus 
I da universidade, no Bairro 
Itacorubi, em Florianópolis. 
São esperados cerca de 2,6 mil 
participantes para o encontro, 
que terá como tema “A pesquisa 
em educação na Região Sul: 
percursos e tendências”. Mais 
informações, inscrições e a 
programação completa podem 
ser acessadas no site do evento.
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A Udesc está com inscrições 
abertas para o 4o Ciclo de 
Ofi cinas e Palestras sobre 
Educação Ambiental e 
Qualidade de Vida. As 
atividades serão realizadas 
em 7 de outubro, no Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte 
(Cefi d), unidade na Udesc 
no Bairro Coqueiros, região 
continental de Florianópolis, 
como parte do Projeto de 
Ensino Meio Ambiente 
por Inteiro. As inscrições 
são gratuitas e abertas à 
comunidade. Para participar, 
basta preencher a fi cha de 
inscrição on-line disponível 
no site do Cefi d 
http://www.cefi d.udesc.br/?id=1517.
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