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Recém-formada pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina (Udesc), a administradora Monique Raupp integra 
uma lista de 10 pesquisadores selecionados para participar 
de um projeto internacional a ser executado no segundo se-
mestre deste ano na Universidade de Harvard, dos Estados 
Unidos. O projeto terá dois meses de duração e envolverá 
pesquisadores da universidade norte-americana e de outros 
quatro países.
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Administradora formada 
pela Udesc em Harvard

Até 23 de agosto, alunos e professores da Udesc terão 
oportunidade de participar da avaliação institucional pela in-
ternet, com base nas disciplinas do primeiro semestre deste 
ano. Os estudantes podem opinar sobre o desempenho dos 

professores e as políticas adotadas pela instituição, enquan-
to os docentes avaliam as turmas, as políticas acadêmicas e 
o grupo gestor. Mais informações pelo e-mail coai.reitoria@
udesc.br e pelo telefone (48) 3321-8016, das 13h às 19h.

A Prefeitura de Laguna prepara 
processo de licitação para implantar 
o Parque Municipal Pedra do Frade, 
que foi projetado pelo arquiteto ur-
banista Victor Cezar Fagundes no 
seu trabalho de conclusão de cur-
so (TCC) no Centro de Educação 
Superior da Região Sul (Ceres), da 
Udesc. A obra começa em agosto e 
a abertura do parque deve ocorrer 
no primeiro semestre de 2016. Se-
rão construídos o pórtico de entrada, 

Udesc convida professores e alunos 
para participar de avaliação institucional 

Arquiteto da Udesc criará parque turístico em Laguna
um mirante, a passarela de acesso 
à pedra, mobiliários, o cabeamento 
subterrâneo e o bloco administra-
tivo, tudo com estruturas de baixo 
impacto ambiental. A Pedra do Fra-
de fica em uma área de preservação 
permanente de 33 hectares, locali-
zada entre as praias do Gi e do Sol. 
O movimento é de até 150 pessoas 
por dia na alta temporada e, com a 
consolidação do parque, esse núme-
ro poderá triplicar. 

Monique se formou pela 
Udesc Esag em março

Pedra do Frade fica entre 
duas praias, sobre costão com 
inclinação de quase 45 graus 



2 |  23 de julho de 2015

Um projeto interdisciplinar da quinta fase do curso de 
Moda da Udesc tem aproximado os estudantes do mercado 
empresarial. A cada ano, os alunos desenvolvem uma coleção 
autoral e comercial de têxtil e confecções para empresas, si-
mulando a atuação empreendedora na forma da prestação de 
serviço de um escritório de criação de moda.

Por meio da iniciativa, o aluno vivencia situações reais 

de desenvolvimento de produto, envolvendo restrições pro-
jetuais e de produção, bem como o atendimento ao briefing 
fornecido pela empresa. Neste ano, a empresa convidada foi 
a Döhler Têxtil, indústria de Joinville. O projeto das alunas Be-
atriz Horbatiuk Sedor, Tatiane Benczik e Thais Marafon Dutra 
foi escolhido para fazer parte da coleção de estampas para pa-
tchwork desenvolvida em escala industrial pela empresa.

O programa de cooperação e mobilidade universitária Erasmus Mundus, da União Eu-
ropeia, selecionou oito acadêmicos de graduação e um professor da Udesc para estudar 
em instituições europeias parceiras a partir deste ano. Por outro lado, dois estudantes da 
Universidade do Porto, de Portugal, e um da Universidade de Estudos de Roma, da Itália, 
farão cinco meses de aulas no Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc, em Join-
ville, nas áreas de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. Além de estudar em outro país, 
os selecionados recebem passagens aéreas de ida e volta, planos de saúde, de acidentes e 
de viagem e os custos com mensalidades pagos pelo Erasmus Mundus. Mais informações 
pelo e-mail scii.reitoria@udesc.br e pelo telefone (48) 3321-8039, das 13h às 19h.

Uma visita técnica do professor doutor Alexandro 
Andrade, da Udesc, à Universidade de Maryland (EUA), 
deve resultar em ações de intercâmbio nas áreas de ensino 
e pesquisa entre as duas instituições. Entre 22 de  junho 
e 2 de julho, Andrade teve duas reuniões com Márcio 
Oliveira, professor do Departamento de Cinesiologia 

da universidade americana. Nas oportunidades, foram 
planejadas várias atividades para os próximos 12 meses, 
envolvendo a participação de Oliveira em atividades do 
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid). Mais 
informações podem ser obtidas pelo e-mail lape.cefid@
udesc.br ou pelo telefone (48) 3321-8677.

Um grupo de 21 alunos do ensino fundamental de 
escolas de Ibirama, treinados no programa de extensão 
de robótica do Centro de Educação Superior do Alto Vale 
do Itajaí (Ceavi), da Udesc, classificou-se para participar da 
etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), 
que sera realizada em 15 de agosto em local a ser definido. 

A Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) é uma 
competição organizada pela Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC) que visa despertar o interesse por 
uma ciência importante na formação básica atual, como 
a computação, por meio de uma atividade que envolve 
desafio, engenhosidade e competição.

Alunos selecionados para estudar na Europa

Parceria com universidade americana

Acadêmicos da Udesc Ibirama em Olimpíada de Informática

Projeto aproxima estudantes do mercado empresarial

Acadêmicos vivenciam situação de 
desenvolvimento de produto para empresas
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Mariana Berta, da Udesc Ceart, 
estudará em Portugal



3 |  23 de julho de 2015

Inscrições abertas para 
3ª edição do Seminário 
de Iniciação à Docência
Até 3 de agosto, estão abertas as ins-
crições do 3º Seminário de Iniciação à 
Docência e o 3º Fórum das Licenciatu-
ras, tendo como tema central “Inter-
disciplinaridade em Foco”.  A abertura 
do evento ocorrerá no dia 6 de agosto 
às 9h no Centro de Artes (Ceart) da 
Udesc, na Capital. Mais informações 
podem ser obtidas no e-mail pibid.
reitoria@udesc.br.
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O Núcleo Extensionista Rondon (NER), da Udesc, realiza a Operação Elpídio Bar-
bosa em Joinville e mais cinco municípios do Norte Catarinense até 25 de julho. Cerca 
de 250 rondonistas, sendo 170 da Udesc (alunos e servidores), farão atividades liga-
das às oito áreas temáticas da Política Nacional de Extensão: comunicação; cultura; 
direitos humanos e justiça; educação; meio ambiente; saúde; tecnologia e produção; 
e trabalho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (48) 3321-8032, das 13h 
às 19h, e pelo e-mail projrondon09@gmail.com. Até 31 de agosto, 

o Centro de Educação 
Superior do Oeste (CEO), 
da Udesc, arrecadará 
donativos destinados às 
vítimas das enchentes que 
atingiram 52 municípios 
no Estado, principalmente 
no Oeste, e que afetaram 
7.260 pessoas, segundo 
ultimo levantamento 
da Defesa Civil de Santa 
Catarina. As doações 
podem ser feitas nos 
prédios do curso de 
Enfermagem, na Rua 7 de 
setembro, 91 – D, Centro 
de Chapecó, telefone 
(49) 3329-0918, e no do 
curso de Engenharia de 
Alimentos, telefone (49) 
3366-3548, localizado no 
Centro de Pinhalzinho.

Núcleo Rondon da Udesc faz nova operação Udesc Oeste 
faz campanha 
para vítimas 
de enchentes
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