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As inscrições do Vestibular de Verão 2017 da Udesc ini-
ciaram nesta segunda-feira, 5, com o lançamento do edi-
tal, e poderão ser realizadas no site www.vestibular.udesc.
br até 7 de outubro, com término às 20h. Já 10 de outubro 
será o último dia para pagar a taxa de inscrição, de R$ 95. 
Os candidatos que obtiveram isenção da taxa pelo critério 
socioeconômico ou por doação de sangue precisam efeti-
var sua participação no vestibular, devendo também se ins-
crever na internet.

A partir desta edição, os vestibulandos poderão solici-
tar tratamento pelo nome social. Para isso, é preciso confe-

rir o edital, preencher o requerimento e entregá-lo pesso-
almente ou pelo correio, com aviso de recebimento (AR), 
à Coordenadoria do Vestibular da Udesc, em Florianópolis.

As provas objetiva e de redação ocorrerão em 27 de no-
vembro. Além disso, haverá prova de habilidade específi ca 
para os candidatos de Música em 28 de outubro e para os 
de Teatro em 8 de dezembro. Os 1.281 aprovados na pri-
meira chamada dos 49 cursos de graduação (presenciais e 
gratuitos) serão divulgados em 13 de dezembro, e os novos 
estudantes começarão a ter aulas no primeiro semestre de 
2017. http://www.udesc.br/?idNoticia=16571 

Vestibular de Verão da Udesc oferece 
quase 1,3 mil vagas em 49 cursos gratuitos

Acadêmicos podem pedir transferência interna 
e reingresso a partir de segunda

Entre 12 e 16 de setembro, a Udesc aceitará pedidos 
de acadêmicos de graduação para transferência interna 
(mudança de turno, habilitação ou curso) e reingresso após 
abandono. Os resultados sairão até 23 de setembro, e os alu-
nos selecionados ingressarão no primeiro semestre de 
2017.  O edital (http://bit.ly/2c9Vf1A) prevê 447 vagas 
em 31 cursos presenciais de graduação de 11 cen-
tros da universidade. Já o Centro de Educação 
a Distância (Cead) abriu 494 vagas do curso 
de Pedagogia em 23 polos, mas somente 

na modalidade de reingresso após abandono. 
Os pedidos para as vagas dos cursos presenciais 

deverão ser entregues na secretaria de Ensino de 
Graduação do centro do curso escolhido ou enviados 
pelo correio, com aviso de recebimento (AR). No caso 

das vagas de Pedagogia a Distância, as solicitações 
poderão ser feitas apenas pelo correio, também 
com AR, para a Secretaria de Ensino de Gradua-
ção da Udesc Cead, em Florianópolis. 

http://www.udesc.br/?idNoticia=16527



Programa de qualifi cação política inicia 
com curso para candidatos a vereador

A Udesc e o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Ca-
tarina (TRE-SC) lançaram o Programa de Qualifi cação de 
Candidatos e Eleitos em 1º de setembro, no Plenarinho da 
Reitoria, em Florianópolis. A primeira ação será um curso 
a distância para candidatos a vereador, já disponível em 
http://bit.ly/2bVrwZA.

As 11 videoaulas do curso foram gravadas por profes-
sores de Administração Pública da Udesc Esag, em parceria 
com a Assessoria de Comunicação do TRE-SC. São aborda-
dos assuntos como atribuições do vereador, ética, orató-
ria, campanha eleitoral, controle e fi scalização, princípio 
federativo, processo legislativo, lei orgânica e orçamento 
público. Os participantes que assistirem a todos os vídeos 
terão certifi cado de conclusão. Mais informações podem 

ser obtidas com a Ejesc pelo e-mail ejesc-se@tre-sc.jus.br.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16545

As melhores ideias do 1º Prêmio Simplifi ca Udesc foram conhecidas em 31 
de agosto, durante sessão do Conselho Universitário (Consuni), em Florianó-
polis. A iniciativa recebeu 170 ideias para desburocratizar processos nas áre-
as de ensino, pesquisa, extensão e serviços da universidade.  Os dez fi nalistas 
de cada categoria (alunos, professores e técnicos) receberam certifi cados e 
os três primeiros de cada categoria ganharam medalhas. O vencedor geral foi 
João Vitor Piccolo, aluno da Udesc Esag. Confi ra as melhores propostas no box.

http://www.udesc.br/?idNoticia=16540

Aluno de Administração Pública é o 
vencedor do 1º Prêmio Simplifi ca Udesc

RESULTADO FINAL

Alunos

1º Automatização dos atestados 
de matrícula e histórico escolar - 
João Vitor Piccolo

2º Eliminação da impressão dos 
materiais didáticos do EAD - 
Sílvia Costa

3º Autenticação dos documentos 
na própria Udesc - 

     Tayla Siqueira Ruy

Professores

1º PTI Eletrônico - Janice Bogo

2º Busca de CND no próprio setor - 
Sandra Makoviecky

3º Simplifi cação do procedimento 
de diárias e viagens -

      Sandra Makoviecky

Técnicos

1º Digitalização dos processos de IL 
e DL - Érico Kretzer Júnior

2º Prape unifi cado -

     Douglas Contini

3º Arquivo digital de registros de 
diplomas na Proen -

     Fernando Meira
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Reitor Marcus Tomasi 
entregou o prêmio a 

João Vitor Piccolo

Videoaulas foram  gravadas por 
professores da Udesc Esag
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Grupo estudantil de robótica 
da universidade vence 
competição em Curitiba

O Grupo Estudantil de Robótica Móvel (Germ), da Udesc Join-
ville, participou do 2º Salão de Robótica, realizado na Universi-
dade Federal do Paraná (UFPR), em 2 e 3 de setembro. Repre-
sentado por seis dos seus integrantes, o Germ foi campeão na 
modalidade “Seguidor de Linha - Pró”, concluindo a prova com a 
metade do tempo do segundo colocado, e conquistou o segundo 
lugar na “Sumô Lego 1 kg”.

http://www.udesc.br/?idNoticia=16575

A Udesc Lages instalou um 
sensor hidrológico no Rio Ca-
veiras, em conjunto com a De-
fesa Civil, para coletar dados 
para estudo e indicar medidas 
de como enfrentar enchentes. 
O aparelho foi posicionado 
próximo à ponte do município 
de Painel, onde inicia a planície 
de inundações que se estende 
até Lages. O sensor permitirá mensurar o volu-
me de água e, a partir do índice de vazão e de 
outros dados, elaborar um sistema de alerta à 
população. “Com base nas informações, pode-
remos estudar como ocorrem os processos de 
inundação e futuramente propor medidas para 
enfrentar as enchentes”, diz o professor Silvio 
Rafaeli Neto, do Departamento de Engenharia 
Ambiental e Sanitária da Udesc Lages.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16505

Sensor instalado na Serra Catarinense 
ajudará a combater enchentes

Udesc Joinville oferece cursos de Matemática 
e de Química para professores

A Udesc Joinville oferecerá gratuitamente, a partir de 
22 de setembro, o curso presencial de formação continuada 
“Construção do conceito de números na educação infantil: um 
caderno didático para professores”, com 20 vagas para docen-
tes da educação infantil, acadêmicos de licenciatura e demais 
interessados. As inscrições devem ser feitas para pamelapao-
laleonardo@gmail.com. Até sábado, 10, fi cará aberta a pré- 

inscrição de outro curso gratuito de formação continuada, “O 
ensino de ciências e a linguagem: uma nova perspectiva”, com 
aulas a distância para professores de Química do ensino mé-
dio, com prioridade para a rede pública. As inscrições ocorrem 
em http://portaldaquimica.org/cursoead/.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16533
http://www.udesc.br/?idNoticia=16542

Aparelho verifi cará nível 
de velocidade em que o 

Rio Caveiras sobe

Evento ocorreu
na UFPR
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EXPEDIENTE

Semana de Arquitetura 
e Urbanismo da 
Udesc Laguna discute 
mercado de trabalho
A Udesc Laguna sediará a 8ª Semana 
Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo 
(Semanarq) entre 12 e 16 de setembro. 
Organizado pelo Centro Acadêmico de 
Arquitetura e Urbanismo (Caau), o evento 
deste ano pretende destacar discussões 
sobre o mercado de trabalho. Com ativida-
des dentro e fora das instalações da Udesc 
Laguna, a semana terá palestras com 
grandes nomes do cenário nacional atual 
e representantes de escritórios, além de 
o� cinas, workshops e atividades culturais. 
http://www.udesc.br/?idNoticia=16506

Mostra de Dança anuncia cronograma das 
apresentações que ocorrerão em 22 de setembro
A Udesc Ce� d divulgou o cronograma de apresentações da 14ª Mostra de Dança, 
que ocorrerá em 22 de setembro, às 20h, no Teatro Governador Pedro Ivo, em 
Florianópolis. Foram selecionadas 26 coreogra� as de grupos de dança de todo o 
Estado, de estilos como sapateado, balé clássico, dança de salão, dança contem-
porânea e jazz. Os ingressos gratuitos estarão disponíveis a partir de segunda-
-feira, 12, nas bilheterias dos teatros Governador Pedro Ivo, Álvaro de Carvalho 
(TAC) e Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cultura (CIC), das 13h às 19h. No 
dia do evento, cada espectador deverá levar um quilo de alimento não perecível.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16579

Evento da universidade divulga oportunidades 
de pesquisa na União Europeia
A Udesc apresentará os Programas de Apoio à Pesquisa e à Mobilida-
de Acadêmica da rede Euraxess, da União Europeia, em evento aberto 
ao público que ocorrerá em 16 de setembro, das 13h30 às 17h30, no 
Plenarinho da Reitoria, em Florianópolis, e terá transmissão via video-
conferência para os demais campi da instituição. De forma presencial 
ou a distância, especialistas dos programas da União Europeia darão 
informações estratégicas para alunos de pós-graduação e professores 
de todo o Estado. As inscrições devem ser feitas por e-mail para sonia.
laus@udesc.br. http://www.udesc.br/?idNoticia=16581

Quinta edição do Seminário 
do Terceiro Setor do Alto 
Vale do Itajaí em Ibirama
O 5º Seminário do Terceiro Setor do Alto 
Vale do Itajaí será realizado pela Udesc 
Ibirama em 15 e 16 de setembro, no 
Auditório da Escola Eliseu Guilherme. 
O evento terá cinco palestras e lança-
mentos de livro e de aplicativo sobre 
trabalho voluntário. As inscrições estão 
sendo feitas em http://bit.ly/2cIB6F2. Os 
participantes deverão levar um quilo de 
alimento não perecível, além de papel-
-toalha, detergente, papel higiênico ou 
desinfetante. Os produtos serão des-
tinados ao Lar Recanto do Sossego, de 
Braço do Trombudo.
http://www.udesc.br/?idNoticia=16573

P�������: Assessoria de Comunicação da Udesc (Ascom) | S��������� �� C����������: Luiz Eduardo Schmitt
E�����: Rodrigo Brüning Schmitt  |  J����������: Carolina Hommerding, Celia Penteado, Gustavo Cabral Vaz, Isabela Vargas, Laís Moser, Tatiane Rosa Machado da Silva e Valmor Pizzetti  

P������ G������: Christiane Dalla Costa | ����������: Gustavo Cabral Vaz e Fê Pimentel Teixeira

L��� ���� ��: www.udesc.br
E���� �� �������: comunicacao@udesc.br  |  Telefone: (48) 3664-8009


