
Comunica

u Uma boa dica para os servidores do Campus I da Udesc é inscrever seus filhos de 7 a 10 anos no Projeto 
Tibum, de iniciação à natação infantil, na piscina semiolímpica da Udesc Cefid, no Bairro Coqueiros, em Flo-
rianópolis. As atividades gratuitas serão distribuídas em oito aulas de 40 minutos cada. No turno da manhã, as 
aulas começarão em 4 de maio e serão realizadas nas quartas, das 10h50 às 11h30, e sextas-feiras, das 8h20 às 
9h. Já no período noturno, as aulas iniciarão em 3 de maio e ocorrerão nas terças e quartas-feiras, das 18h20 às 
19h. As inscrições são na Direção de Extensão da Udesc Cefid, apresentando atestado médico que comprove a 
aptidão das crianças para a modalidade. O projeto oferecerá sungas e maiôs para empréstimo caso as crianças 
não tenham. Mais informações pelo e-mail extensao.cefid@udesc.br e pelo telefone (48) 3664-8657.

Natação para crianças

Você sabia
Instagram
u Servidores da Udesc já po-
dem acessar o perfil oficial da 
universidade no Instagram, apli-
cativo que compartilha fotos 
pelo celular. Quem seguir o @
udesc.oficial poderá acompanhar 
fotografias de notícias, momen-
tos e locais da universidade.

Servidor, participe do Clic Comunica! Envie uma foto  
com os colegas do seu setor para comunicacao@udesc.br.

tem

Comunica

A equipe do Museu da Escola Catarinense (Mesc), da Udesc, liderada pela professora Sandra 
Makowiecky, trabalhou desde o ano passado na digitalização de 834 imagens históricas do Instituto 
Estadual de Educação (IEE), maior escola pública do Estado. Na década de 50, o IEE funcionou no 
Mesc. Na última quarta-feira, 26, o acervo original foi devolvido ao IEE. Parabéns pela iniciativa!

Clic comunica

Trabalhe no vestibular
u Seguem até 9 de maio as inscri-
ções para servidores interessados 
em trabalhar como fiscais, alas, co-
ordenadores, entre outras funções, 
no dia da prova do Vestibular de 
Inverno 2016, em 5 de junho. Os 
interessados podem se cadastrar 
em fiscal.sistemas.udesc.br/.

Propriedade intelectual
u Ficarão abertas até sexta-feira, 
29, as inscrições para o curso ge-
ral de propriedade intelectual a 
distância. O curso, que é gratuito, 
tem apresentação de temas como 
direitos autorais, patentes, marcas 
e informação tecnológica. Mais in-
formações pelo (48) 3664-8088.


