EXTENSÃO

•

Realização e/ou participação na execução dos eventos:
o Startup Weekend em parceria com a SOFTVILLE no CCT;
o V Simpósio de Engenharia de Produção (SIMEP) em parceria com
a UFCG e UNIVILLE;
o Participação na realização do evento científico XVI Simpósio Brasileiro
sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2017) em parceria
com UFPR, UFSCar e The Open University;
o
o
o
o
o

o

Seminário “Ecossistema de Inovação” em parceria com a
SOFTVILLE e o Parque Tecnológico da Catalunha-Espanha”;
Projeto UDESC de Portas Abertas e sua institucionalização;
UDESCtok 2016;
E convênios voltados aos cuidados da qualidade emocional da
comunidade acadêmica, seja professor ou aluno;
Apresentações culturais como: lançamento do cd do Coral da
UDESC, teatro “O auto da compadecida”, espetáculo musical “A
era do rádio”;
Relacionados às ações de extensão da UDESC Joinville;

•

Criação do laboratório de fabricação – FABLAB na SOFTVILLE;

•

Curso de formação continuada de professores do ensino médio,
desenvolvido por iniciativa da direção geral e viabilizado pela direção de
extensão em parceria com professores das licenciaturas, responsáveis
pelas atividades, UNIVILLE e ADR/GERED;

•

Participação ativa em discussões referentes as melhorias dos programas
de apoio discente (PRAPE e PROSUR);

•

Implantação do espaço saúde para atendimentos e projetos relacionados
à saúde e bem-estar da comunidade acadêmica;

•

Viabilização de conforto térmico no Centro de Convivência;

•

Representatividade e participação no projeto Join.Valle e ACIJ;

•

Acompanhamento das atividades da Rádio UDESC Joinville;

•

Acompanhamento direto e em parceria com a Assessoria de
Comunicação nas divulgações de notícias relacionadas aos cursos,
eventos, atividades de discentes e docentes, ações diretivas e

administrativas para serem publicadas no site do CCT e imprensa em
geral;
•

Auxílio na implementação do espaço colaborativo anexo ao antigo
restaurante em parceria com a Semana Acadêmica da Civil;

•

Participação, junto à CINF, na elaboração do sistema de reservas de salas
no CCT;

•

Renovação de convênios com vigência finalizada no período;

