
 

Bem-Vind@s à UDESC OESTE/CEO 

 

 

 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

E  

ENGENHARIA QUÍMICA 

 

 

Você acaba de ingressar em uma universidade pública, gratuita e 

de qualidade! 

Para aproveitar ao máximo essa experiência aqui, reunimos as 

informações que todos os calouros e calouras precisam saber para 

poder aproveitar as oportunidades, serviços e atividades que a 

nova casa oferece! 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRE O CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS: 

 

                 O curso de graduação em Engenharia de Alimentos (bacharelado) da UDESC, 

está localizado no campus de Pinhalzinho-SC, tem duração de 10 semestres e possui 

ingresso anual com 45 vagas. As aulas ocorrem no período vespertino e noturno. 

 

           O profissional egresso estará preparado para atuar em todos os setores da 

industrialização de alimentos, incluindo: processos produtivos; projetos industriais; 

desenvolvimento de novos produtos; controle de qualidade, bem como pesquisa, sempre 

visando a otimização dos recursos e o aumento da produtividade aliados à preservação do 

meio ambiente e da saúde pública. 

 

             O curso está totalmente direcionado às características e potencialidades sócio-

econômica do oeste catarinense, que é reconhecidamente um pólo industrial do setor 

alimentar. 

   

SOBRE O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA: 

               O Curso de Graduação em Engenharia Química do Centro de Educação 

Superior do Oeste -CEO, da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – 

UDESC, oferece 35 (trinta e cinco) vagas anuais, através do vestibular de inverno, e tem 

duração de 05 (cinco) anos (dez semestres), período mínimo de integralização, sendo o 

máximo de 09 (nove) anos (dezoito semestres), com turno de funcionamento vespertino 

e noturno. 

                O Engenheiro Químico tem por função elaborar, executar e controlar projetos 

de instalação e expansão de indústrias químicas e também organizar, dirigir e fiscalizar 

a produção de materiais para a fabricação de produtos químicos. Pela própria natureza 

de sua formação, que combina princípios da matemática, química, física e biologia com 

técnicas da engenharia, os profissionais da Engenharia Química tem sido considerados 

um dos mais versáteis de todos os engenheiros. 

 

Seus campos de atuação mais frequentes são as indústrias dos setores de: 

■ Química e Petroquímica; 

■ Açúcar e Álcool; 

■ Fármacos e Química Fina; 

■ Alimentos e Bebidas; 

■ Papel e Celulose; 

■ Materiais de Construção, Plásticos, Refratários e Cerâmicos; 

■ Fertilizantes; 

■ Tintas e Vernizes; 

■ Cosméticos e Perfumes. 

 

 

 



 

 Duração E-mail Turno Telefone Endereço 

5 anos 
dea.udesc@hotma

il.com 

Vespertino/

Noturno 

Secretária Acadêmica  

Lúcia  

(49) 2049-9593 

Rodovia BR-282, Km 

573, Linha Santa 

Terezinha. Pinhalzinho- 

SC 

 

UDESC Oeste- Centro de Educação Superior do Oeste 

Possui sede administrativa na cidade de Chapecó, em mesma instalação física do curso 

de Zootecnia. No entanto, é considerado um centro “multi campi” pois também possui 

atividades no município de Pinhalzinho. Abaixo listamos os cursos de graduação 

atualmente em atividade no Centro de Educação Superior do Oeste. 

 

Engenharia de Alimentos 

Chefe de departamento: Prof.ª Dra. Darlene Cavalheiro 

Localizado na cidade de Pinhalzinho-SC, Rodovia BR-282, Km 573, Linha Santa 

Terezinha. 

Telefone: (49) 2049-9593 

 

Engenharia Química 

Chefe de departamento: Prof.ª Dra. Darlene Cavalheiro 

Localizado na cidade de Pinhalzinho-SC, Rodovia BR-282, Km 573, Linha Santa 

Terezinha. 

Telefone: (49) 2049-9593 

 

Enfermagem 

Localizada na cidade de Chapecó-SC 

Rua 7 de setembro, 91D, Centro, Chapecó 

Telefone: (49) 2049-9587 

Chefe de departamento: Prof.ª Dra. Carine Vendruscolo 

Secretária Acadêmica: Patrícia Moreto 

 

Zootecnia Ênfase em produção animal sustentável 

Localizado na cidade de Chapecó 

Rua: Beloni trombeta Zanin, 680-E. Bairro Santo Antônio. 

Telefone: (49) 2049-9553 

 

 

SIGA- Sistema de gestão acadêmica  

Disponível em: https://siga.udesc.br/ 

 

É o sistema onde o aluno tem acesso as notas, horários de aulas, realiza a matrícula, 

atestado de frequência digital entre outras coisas, navegue e descubra!  

https://siga.udesc.br/


 

Matrícula 

A matrícula de calouro é feita na universidade, mas as próximas matriculas o aluno 

mesmo deve realizar através do seu login no SIGA UDESC.  

ATENÇÃO: Você deve renovar a sua matrícula a cada semestre, senão perde a vaga. 

Portanto fique de olho nos dias de rematrículas que podem ser encontradas no SIGA e 

no  

FIQUE ATENTO! 

Só falte as aulas quando realmente necessário, não existe abono de faltas, com exceções 

de alguns casos, citados na resolução n° 024/2015- CONSEPE, em que você poderá 

solicitar exercícios domiciliares. 

Para ser aprovado em uma disciplina, além de nota suficiente, você deve ter 

FREQUÊNCIA suficiente. Deve cumprir 75% da carga horária da disciplina para não 

ser reprovado por falta. 

*Atenção calouro com duas reprovações por falta na mesma disciplina você será 

desligado do curso de graduação e impossibilitado de frequentar as aulas, ou seja, você 

só poderá retornar ao curso se prestar o vestibular novamente. 

 

 

BOLSAS E AUXÍLIOS 

    

PRAPE 

O Programa de auxílio permanência da UDESC – PRAPE objetiva conceder auxílio 

financeiro aos alunos regularmente matriculados nos Cursos de Graduação, sendo estes 

classificados de acordo com a situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

 

 

 

Auxílio Valor Requisito 

Auxílio 

moradia 

R$ 

300,00 

Vulnerabilidade socioeconômica e que esteja 

impossibilitado de permanecer em seu núcleo familiar 

(art 5º, II, IV e V do Edital em vigência) 



Auxílio 

alimentação 

R$ 

250,00 

Vulnerabilidade socioeconômica (art 5º, III, IV e V do 

Edital em vigência) 

 

PROGRAMA DE BOLSA DE APOIO DISCENTE  

Tem como objetivo proporcionar ao estudante a oportunidade do desempenho de 

atividade laboral, visando à incorporação de hábitos de trabalho intelectual e de melhor 

adaptação ao meio social. 

 Conforme a (Resolução 1/2005 CONSUNI), o processo de seleção dos bolsistas 

seguirá os seguintes critérios: 

I - Carência sócio-econômica II - Habilidades específicas para a função; 

III - Disponibilidade de horário. 

A jornada a ser cumprida pelo bolsista será de 04 horas diárias e de 20 horas 

semanais, compatibilizada com o horário da Instituição e com os horários do respectivo 

curso. O valor da remuneração é de R$ 400,00. 

 

MONITORIA 

Atividades realizadas por acadêmicos que já passaram pela matéria na qual os mesmos 

tiveram um bom desempenho quando realizada. Para ter acesso a bolsa, o acadêmico deve 

entrar em contato com o professor para verificar a disponibilidade de vaga.  

Valor: 10 Horas semanais: R$ 200,00/Mês 

          20 Horas semanais: R$ 400,00/Mês 

  

PROJETO DE EXTENSÃO 

Ação na qual a Universidade disponibiliza ao público externo conhecimento adquirido 

em estudos e pesquisas. O projeto é coordenado por um docente no qual os acadêmicos 

junto a este docente levam conhecimento ás comunidades. 

Valor: 10 Horas semanais: R$ 200,00/Mês 

          20 Horas semanais: R$ 400,00/Mês 

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Para o aluno receber bolsa de iniciação científica o mesmo deve estra inserido a um grupo 

de pesquisa, a concepção da bolsa cabe ao professor orientador definir a questão ou o 

mesmo trabalhar como voluntário.  

Valor: 10 Horas semanais: R$ 200,00/Mês 

          20 Horas semanais: R$ 400,00/Mês 

  

 

http://www.ceo.udesc.br/arquivos/id_submenu/224/resolu__o_n_1_2005_apoio_discente.pdf


PROSUR  

Programa de subsídio à refeição, que auxilia os acadêmicos nos custos das refeições em 

locais pré-selecionados. 

VALOR: R$ 6,50 por dia letivo.  

  

 

PROME 

Oferece vagas para acadêmicos da UDESC realizarem experiências de ensino em 

diferentes locais podendo ser em universidades no exterior ou mesmo em universidades 

nacionais, auxiliando também esses acadêmicos financeiramente. Permanência de seis 

meses. 

VOLUNTARIADO 

Você pode participar voluntariamente dos projetos de pesquisa, extensão ou ser monitor 

de alguma disciplina, o que engrandece o seu currículo e agrega conhecimento, converse 

com seus professores!  

 

TRANSPORTE  

Como as Aulas ocorrem em um local afastado do centro na BR 282 e Pinhalzinho não 

tem transporte público, os alunos contratam ônibus para facilitar a locomoção, na imagem 

abaixo é possível visualizar os horários e locais de embarque:  

 



 

 

 

Já sabe onde MORAR? 

Separamos algumas das imobiliárias que talvez possam ajudar vocês a encontrarem o 

melhor lugar para morar; 

Imobiliária Ody imóveis 

 

Site: http://www.corretoraody.com.br/ 

Contato: (49) 3366-3861 

 

Florença Imobiliária 

Site: http://www.florencaimobiliaria.com.br/home 

Contato: (49) 98864-5000 

Schmitz Imovéis 

Site: http://www.schmitzimoveis.com.br/2014/ 

Contato: (49) 98847-6888 

 

CENTRO ACADÊMICO 

O Centro Acadêmico de Engenharia de Alimentos foi fundado em 15 de maio de 

2004, tendo como objetivo atuar em defesa dos direitos dos estudantes, da qualidade de 

ensino e da integração acadêmica. 

Em 2016 foi fundado o CENTRO ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE 

ALIMENTOS E ENGENHARIA QUÍMICA - CAEng , a fim de atender as demandas 

dos estudantes dos cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química da Udesc 

Oeste. 

Para mais informações e para ficar por dentro de tudo que acontece no Departamento de 

Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, acesse: Fan Page do CAEng: “Centro 

Acadêmico de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química da UDESC” 

 

 

 

 

 

 

http://www.corretoraody.com.br/
http://www.corretoraody.com.br/
http://www.florencaimobiliaria.com.br/home
http://www.schmitzimoveis.com.br/2014/


 

 

 

 

ATLÉTICA 

 

Se você gosta de praticar esportes, entre em contato com a associação Atlética CEO 

através do Facebook, ou com algum de nossos membros. 

 https://www.facebook.com/AtleticaCEO/ 

Que tem como missão Promover o esporte na UDESC OESTE, oportunizando a interação 

entre os alunos. Além de oferecer um ambiente acolhedor, fortalecendo saúde, alegria e 

o desenvolvimento pessoal através do esporte universitário. 

 

 

INTERNET? ONDE? COMO? 

 

 

 



WL-UDESC 

Para acesso à rede WL-UDESC é necessário estar cadastrado e com dados plenamente 

atualizados no portal id.udesc.br. O acesso é feito utilizando o CPF e a senha cadastrada 

no portal. Para o primeiro acesso, clique no botão “esqueci minha senha”. 

Para notebooks, caso não seja possível conectar, se faz necessário executar um ´script` de 

configuração de rede. O script pode ser acessado através da wiki.udesc.br. 

 

 

 

 

A Udesc, em parceria com a Microsoft, oferece o Office 365 Educacional de forma 

gratuita à sua comunidade acadêmica - alunos, professores e técnicos universitários. 

O Office 365 disponibiliza softwares da Microsoft já conhecidos, como o Outlook (e-

mail), Word, Excel, Powerpoint, entre outros. A diferença é que o acesso 

ocorre pelo navegador da internet, com armazenamento de arquivos e conteúdo 

na nuvem. Ou seja, não é preciso instalar os programas no seu computador. O acesso é 

pela internet. 

O acesso ao e-mail e à plataforma Office 365 é feita pelo site office.udesc.br. O acesso 

só é possível através da conta institucional (CPF@edu.udesc ou CPF@udesc.br); 

 
  

https://www.facebook.com/udesc.oeste/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007675575909 

 

 

 

 

http://office.udesc.br/
mailto:CPF@udesc.br
https://www.facebook.com/udesc.oeste/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007675575909

