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Primeiro Ano da
Gestão 2021-2025
Grandes
Desafios e Um
Olhar
Estratégico

Vista aérea do Restaurante Universitário, do Ginásio de Esportes e do Bloco I

Editorial
Em uma fase muito delicada para toda a sociedade, a
Equipe de Direção do Centro de Ciências
Tecnológicas assumia a gestão do Centro, num
cenário de muitas incertezas. Porém, um ano depois,
vê-se um momento mais esperançoso quanto à
normalidade das atividades no campus.
A retomada completa das atividades presenciais foi
um processo muito desafiador, pois os estudantes e
servidores deixaram seus ambientes individuais
controlados para o convívio presencial no campus.
Praticamente foi necessário reativar toda a
infraestrutura predial e de equipamentos e colocar
para funcionar procedimentos e rotinas, que não
estavam em andamento há dois anos.

Retorno Presencial
Plano de Contingência
Produzido pela Gestão anterior da Udesc Joinville, foi homologado
pelo Comitê Municipal de Gerenciamento da Covid-19, da Secretaria
de Saúde de Joinville, e muito importante para os passos iniciais da
atual gestão.
O documento foi elaborado para
nortear a instituição e preparar a
comunidade acadêmica para a
retomada das aulas de forma
presencial. O PlanCon da Udesc
Joinville foi produzido com base
no modelo estadual para a
educação.
Considerando as diretrizes do
Plancon,
a
atual
Gestão
constituiu
um
grupo
de
acompanhamento, formado por
diretores,
chefes
de
departamento, coordenadores de
pós-graduação e representantes
do Diretório Acadêmico.

A Direção do Centro aprovou a
Resolução 04/2021 no Conselho
de Centro, sobre os critérios para
o retorno gradual das aulas
presenciais, com metodologia de
ensino e aprendizagem híbrida,
dos cursos de graduação e de pósgraduação da instituição. Foi o
primeiro passo para o retorno das
aulas presenciais.

Isso significou refazer, quase do
zero, as condições que se tinha antes
da pandemia, num período de
tempo muito exíguo e tendo que
lidar com os complexos processos
que um retorno seguro exige.
Em meio a tudo isso, um olhar
estratégico tem sido pautado para se
buscar o melhor posicionamento do
Centro na região e no Estado como
um todo.

Dentre elas, destacamos as ações
de controle da pandemia; visita
ás escolas; a inauguração do
Bloco I e a nova Biblioteca, as
obras de pintura, acessibilidade e
preventivo de acidentes e as
aquisições de equipamentos para
os laboratórios de ensino e
pesquisa.
Equipe do 1º ano da Direção da Udesc
Joinville

Nesta edição você poderá conferir as
principais ações realizadas neste
primeiro ano da Gestão do CCT
2021-2025.

Protocólos Sanitário

Pré-cadastro vacinal

Devido a pandemida da Covid-19
ser um problema de saúde coletiva,
a Direção Geral sempre procurou
mobilizar a colaboração de todos
quanto aos protocolos sanitários
vigentes em cada etapa: aferição de
temperatura, o uso de máscara,
bem como atender às normas
quanto à vacinação, higienização e
ventilação.

Servidores
e
funcionários
terceirizados da Udesc Joinville
foram orientados a fazer o précadastro para vacinação contra
a Covid-19. A Direção Geral
procurou
orientação
da
Secretaria
de
Saúde
do
Município
para
o
enquadramento mais adequado
dos servidores, no quadro de
prioridade vacinal.

Vacinação e uso de
máscara
A Resolução
Nº
03/2022 do
Conselho de Centro estabeleceu o
retorno 100% presencial e tornou
obrigatório o uso de máscaras em
ambientes fechados e da vacinação
para todos os servidores e
estudantes do Centro.
A Direção do Centro tem realizado
discussões com a comunidade
acadêmica sobre a necessidade de
mudanças dos protocolos, mas
sempre levando em conta os dados
oficiais da pandemia.

Campanhas de
concientização
Diversas campanhas foram
realizadas pela Assessoria de
Comunicação para orientar a
melhor forma de lidar com o
quadro pandêmico em cada
etapa.

Imunização
gripe

contra

Cento e setenta e quatro
servidores da Udesc Joinville
foram imunizados contra a
H1N1,
com
a
vacina
Influenza
Quadrivalente,
adquirida
via
processo
licitatório.
Após
se
cadastrarem para receber a
dose da vacina, semanas
depois compareceram na
sala do Espaço Saúde, anexo
ao Ginásio de Esportes para
o atendimento.
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Segunda Edição
do Qualifica
Udesc
destinou 8
milhões Para a
Udesc Joinville

Investimento em
Infraestrutura
Qualifica I Udesc
A Udesc Joinville recebeu o
montante de R$ 6.064.557
proveniente
do
Programa
Qualifica I, da Reitoria da Udesc.
Deste recurso, R$ 3.669.973,74
milhões foram investidos em
equipamentos e melhoria de
infraestrutura para os cursos de
graduação e pós-graduação.

“Analisando os resultados
acreditamos
que
as
expectativas foram superadas,
visto que de todo o montante
de
recursos
disponíveis,
conseguimos
realizar
o
empenhamento de 80% destes
valores”, declarou referindose ao ano de 2021, pois o parte
dos pagamentos foi efetuado
em 2022, em função dos
prazos de entrega.
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Os Mestrados em Computação Aplicada (PPGCA) e em Ensino
de Ciências, Matemática e Tecnologias (PPGECMT) atingiram a
marca de 100 defesas neste ano. O apoio institucional e a
dedicação dos professores e alunos foram as marcas presentes
nesta jornada muito exitosa desses dois importantes programas
de pós-graduação da região.

Câmeras de monitoramento
A Direção da Udesc Joinville, através da Coordenadoria de
Informática e Prefeitura do Campus, iniciou a instalação de
câmeras de monitoramento nos principais pontos de
movimentação do campus, para a posterior implantação de
sistema de monitoramento. Dezenas de câmeras já estão em
operação no prédio administrativo do Bloco A, Biblioteca, no
Centro de Convivência e Ginásio de Esportes e vários outros
espaços de grande circulação.

No total são R$ 40 milhões que
foram distribuídos entre os 12
Centros
de
Ensino
para
investimentos
em
ensino,
pesquisa e extensão.

Além disso foi realizada a
aquisição de equipamentos de
informática
no
valor
de
R$1.874.866,23.

Segundo Rubens Crippa Júnior,
da Coordenadoria de Compras e
Licitação, em função dos altos
valores investidos, a elaboração e
tramitação
dos
processos
exigiram esforços por parte dos
interessados e do Setor de
Compras. Tanto as tramitações
dos Processos Licitatórios quanto
dos
processos
envolvendo
Contratações Diretas tiveram
início em junho de 2021, com a
maioria das entregas autorizadas
em novembro de 2021.

Segundo
o
pró-reitor
de
Planejamento, Alex Fabrin, a
distribuição entre os centros da
Udesc seguiu critérios técnicos da
Matriz
OCC,
metodologia
adotada pelo Ministério da
Educação (MEC) no repasse às
universidades
federais,
considerando a complexidade
dos cursos e o número de
estudantes.

Dois Mestrados do CCT chegam a marca
de 100 defesas

Rubens destacou ainda que
para o Processo Licitatório
realizado
exclusivo
com
recursos do Qualifica, havia à
disposição R$ 2.721.311,07 e
considerando a economia
obtida foi empenhado R$
2.065.787,72.

Para o Diretor Geral da Udesc
Joinville, Antonio Heronaldo de
Sousa, os investimentos do
Programa
Qualifica
são
fundamentais para a melhoria da
qualidade dos cursos e facilita a
retomada
completa
das
atividades presenciais.
“Agradecemos todo o empenho
do setor de Compras e Licitações
e demais setores administrativos,
bem como dos Departamentos e
Programas de Pós-Graduação
envolvidos.
Também
parabenizamos a Reitoria pela
excelente iniciativa”.

O objetivo foi permitir, com o retorno das atividades
presenciais, maior segurança para a comunidade acadêmica e
preservação do patrimônio da Universidade.

Pintura, acessibilidade e outras
obras no campus
O campus teve seus prédios pintados externamente, com
investimento total de R$ 757.193,46.

Construção da Subestação do
Bloco I, com investimento total
de 340 mil reais.
Todas as Contratações Diretas
aprovadas pelo Setor Jurídico
da Udesc Joinville foram
finalizadas,
somando
R$
1.134.141,50 e; dos três
Processos
Licitatórios
realizados pela Reitoria que
previam
aquisições
de
mobiliário padronizado e
equipamentos diversos (para o
Ginásio de Esportes, áudio,
vídeo, foto e Projetores) foram
entregues um equivalente a
R$ 470.044,52.

Durante o primeiro ano de gestão foram realizadas obras do
contrato de Acessibilidade Parte I, com a construção de calçadas
com piso tátil e rampas por todo o campus, com investimento
de R$ 1.143.532,48.
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Ampliação da Udesc Joinville
Estudantes e
servidores
prestigiaram a
assinatura da lei
de renovação da
doação de
terreno à Udesc
Joinville

A Prefeitura de Joinville sancionou a Lei 9.164, que
determina que dois imóveis localizados próximos ao
atual endereço da universidade sejam utilizados para
a ampliação do campus. As áreas têm
respectivamente 10.235,87 m² e 33.964,60 m².
O prefeito Adriano Silva, destacou a importância da
Universidade na entrega de mão de obra
especializada, principalmente na área de tecnologia.
“Essa é uma maneira que o município pode
contribuir com mais oportunidade de formação
profissional e ensino de qualidade para os nossos
jovens.”

Reitor assina Ordem
de Serviço para obras
de Acessibilidade
Parte II e Preventivo
de Incêndio
Foto: O Reitor assinando a OS, acompanhando por servidores do CCT.

Retomada do rítmo de atividades

“O gesto de fazer a doação desse terreno
significa a valorização da educação, e todos
nós sabemos que a educação não é algo
barato, é preciso investimento e nesse
momento a prefeitura de Joinville está
fazendo esse investimento na nossa
universidade, e o retorno desse investimento
é garantido para a sociedade”, declarou o
Diretor geral da Udesc Joinville, durante
discurso de agradecimento.
A cerimônia contou com a presença do vicereitor da Udesc, Luiz Coelho, que destacou a
importante articulação realizada pela Direção
Geral e Reitoria, junto á Câmera de
Vereadores e Prefeitura de Joinville,
principalmente com o secretário Gilberto
Leal, o vereador Érico Vinícius e pelo
Presidente da Câmara, Maurício Peixer.

Em visita a Udesc
Joinville no mês de março
de 2022, o Reitor Dilmar
Baretta assinou duas
ordens de serviços: a
primeira no valor de R$
1.901.979,95
para
a
Instalação de Plataformas
Elevatórias e Banheiros
Acessíveis; e outra de R$
4.407.503,88
para
a
Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio.
As obras de Acessibilidade são de extrema importância tanto
para os acadêmicos como para os servidores e comunidade em
geral. Já as obras de Adequação do Sistema Preventivo de
Incêndio são essenciais para a segurança de todas as pessoas
que utilizam as instalações do Centro.

O primeiro ano da gestão atual foi marcado realmente por uma intensa retomada em todas as atividades do
Centro, principalmente as que requisitaram muita manutenção e investimentos.
Sem nenhum demérito da gestão anterior, que vivenciou outros desafios com o início da pandemia, a gestão
atual buscou desde o início, gerar as condições para o melhor retorno presencial possível. Para o Diretor de
Administração, Evandro José Fuchter, “muito embora a maior complexidade esteve na implementação de
protocolos sanitários seguros e no retorno ao convívio presencial, foram executados 202 processos de
compras e contratações de serviços, e dados do Setor Financeiro confirmam o êxito administrativo do
primeiro o ano”.

Obras de adequação das
calçadas
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Parceria com a Prefeitura de
Joinville

RETROSPECTIVA

Udesc Joinville presente na ACIJ
A Direção da Udesc
Joinville participou em
março de 2022 da reunião
do Conselho da ACIJ. (na
foto Sousa com Marco
Antônio Corsini) . O evento
contou com a presença de
presidente da FIESC, Mario
Cezar de Aguiar, do prefeito
Adriano Silva e também do
Governador do Estado,
Carlos Moisés.

A Udesc Joinville estabeleceu uma importante parceria
com a Prefeitura Municipal de Joinville, através da
participação no Programa Viva a Escola. O Programa
abrange 86 escolas públicas do município de Joinville e
irá oferecer 32 projetos de extensão através das
instituições parceiras.
Segundo o Diretor de Extensão, Omir Alves, os
professores extensionistas da Udesc Joinville participam
do Programa levando para a rede de escolas do
município 16 ações de extensão, em forma de cursos,
oficinas e palestras nas áreas de ciências, tecnologia,
empreendedorismo entre outros temas, ajudando a
visibilidade da Udesc perante à sociedade.

Udesc Joinville presente na Fiesc
Em julho do ano passado, o Diretor Geral da Udesc
Joinville acompanhou Comitiva da Reitoria da Udesc
em reunião com o presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), Mario
Cezar de Aguiar, para conversar sobre assuntos
estratégicos e futuras parcerias nas áreas de graduação
e de pós-graduação. Obejetiva-se reunir esforços da
Udesc e da Fiesc com o para otimizar a aplicação de
recursos, qualificar as pessoas e incentivar a inovação
para tornar os setores da economia catarinense mais
sustentáveis e competitivos.

Aguiar falou sobre as obras do complexo educacional, que
revitalizará o Moinho Joinville, através de contrato com a
construtora Perville.
O
governador
Carlos
Moisés
fez
uma
apresentação
sobre
prioridades do Estado em
2022
e
investimentos
previstos para Joinville e
região.

O objetivo do Programa é proporcionar atividades
culturais, educacionais nas unidades escolares
municipais a noite e aos finais de semana, contribuindo
assim para o desenvolvimento cognitivo, sócio
emocional e físico da comunidade onde a unidade
escolar está inserida. A descrição de cada projeto estará
disponível numa plataforma que poderá ser consultada
pela Direção e as Associações de Pais e Professores
(APPs) das Escolas e CEIs da Rede Pública Municipal.

Articulações na ALESC e no
Executivo para a VRV

A Direção do Centro, na oportunidade, tratou junto ao
Diretor da Perville, Emerson Edel, e do Presidente da
FIESC a possibilidade de possíveis parcerias com a
Universidade com relação a estágios e acompanhamento da
obra do novo complexo educacional pelos alunos da Udesc
Joinville, como os da Engenharia Civil, por exemplo.

Eventos Ágora Park
Professores da Udesc tiveram presença marcada nos
últimos meses no Ágora Tech Park, apresentando os
programas de pós-graduação do Centro e participando do
Ágora Experts, evento que teve como principal objetivo
capacitar os professores na área de empreendedorismo e
inovação e Startups.

Na ocasião, a Direção da Udesc Joinville (CCT)
solicitou ajuda da Fiesc na sensibilização dos agentes
políticos de Joinviile para viabilizarem a expansão
territorial do campus do CCT, seja por doações ou
compra de áreas anexas.

Udesc
Joinville
recepciona
estudantes na prova do Enade
Em novembro de 2021, estudantes da Universidade
do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Joinville,
participaram do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade). Estavam habilitados ao exame,
os estudantes das Licenciaturas em Matemática,
Física e Química, e os cursos de Ciência da
Computação e de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.
A Direção de Ensino da Udesc Joinville recepcionou
os acadêmicos e distribuiu kits com água, lápis e
caneta, em uma estrutura cedida pela Atlética CCT.
“Agradecemos a participação dos chefes de
departamento e professores oferecendo apoio aos
alunos, e também à Atlética por ceder o gazebo para a
recepção”, disse o diretor de Ensino, Rogerio de
Aguiar.

O Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (Alesc) aprovou no final do ano passado, por
unanimidade, a atualização do Valor Referencial de
Vencimentos (VRV) dos servidores da Udesc com o
percentual de 19% e vigência a partir de janeiro de 2022.

Retorno das aulas presenciais
Cerca de mil e cem alunos entre calouros e veteranos
circularam no campus da Udesc Joinville dia 4 de abril
deste ano, com o retorno das aulas presenciais.
É o maior índice de reajuste aprovado na história da
Universidade após a criação do Plano de Cargos e
Salários. A reitoria, os diretores de centros, os sindicatos
e associações trabalharam intensamente junto a
integrantes do governo e da Alesc para recuperar as
perdas salariais da inflação. A reposição aprovada
contemplou 80% das perdas inflacionárias entre janeiro
de 2016 e dezembro de 2020. O Diretor Geral da Udesc,
que esteve participando das articulações do VRV com o
Executivo e Legislativo de Santa Catarina, destacou o
importante papel de liderança que o reitor e seu vice
tiveram frente a esta importante conquista para os
servidores da Udesc.
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Park Perini
A Direção do Centro estabeleceu uma agenda permanente
com o Ágora Tech Park, fortalecendo o relacionamento
institucional com importantes agentes do ecossistema de
inovação de Joinville. O objetivo é o desenvolvimento de
projetos que permitam a interação da Udesc Joinville com
empresas do Park Perini. Também estão sendo
prospectados futuros convênios para beneficiar os
estudantes de nossa Universidade, em estágios a realização
de trabalhos de pesquisa e de conclusão de curso.

A recepção dos calouros aconteceu no Restaurante
Universitário e Centro de Convivência do CCT.
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Udesc Joinville recebe
homenagem da Câmara de
Vereadores

O vereador Lucas Souza enalteceu a educação superior
pública, gratuita e de qualidade oferecida pela Udesc e
destacou a importância da instituição. “Joinville é o
que é hoje porque muitos profissionais a Udesc
formou, alunos que
estão promovendo o
desenvolvimento da nossa Cidade, do nosso Estado e
do nosso País”.

A volta da alegria no campus

O Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em
Joinville, foi homenageado durante uma sessão
especial promovida na Câmara de Vereadores.
A homenagem foi proposta pelo vereador Lucas de
Souza, em comemoração aos 65 anos da Lei de criação
da Faculdade de Engenharia de Joinville (FEJ) que deu
origem ao CCT.

Com certeza o retorno presencial trouxe a perspectiva
da volta gradual da normalidade nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Neste sentido, os grupos
estudantis técnicos, voluntários, de representação e
esportivos estão retomando o rítmo de suas atividades
presenciais. Por isso, e sem dúvida, devolvem a alegria
ao nosso campus.

Udesc Joinville foi destaque na
Revista Perini Business Park, na
edição de março de 2022
Na reportagem foram abordados os ganhos dos 65
anos da Udesc para a comunidade de Joinville e região.
O Perini Business Park é um dos maiores condomínios
industriais do mundo e responsável por a 20% do PIB
de Joinville e 2% do PIB do estado de Santa Catarina.

A instituição esteve representada pelo diretor-geral,
Antonio Heronaldo de Sousa; pelo diretor de Extensão,
Omir Alves; pela diretora de Pesquisa e Pós-graduação,
Mariana Cavalca; e pelo chefe do departamento de
Engenharia Civil, Romualdo França.
Sousa lembrou em seu discurso, que a Lei nº 1520 foi
assinada em 9 de outubro de 1956 pelo então
governador Jorge Lacerda, atendendo aos anseios da
comunidade local diante da expansão das indústrias e
a necessidade de profissionais qualificados. “Há 65
anos começava o desenho da primeira Faculdade de
Engenharia no interior de Santa Catarina, que se
tornou o berço da Engenharia em Joinville e o berço da
Universidade do Estado de Santa Catarina, e que hoje
figura entre as melhores instituições do país”.

Inauguração do Bloco I e a nova Biblioteca
A
Udesc
Joinville
(CCT)
inaugurou, o Prédio Multiuso Bloco I - e a nova Biblioteca
Universitária. A cerimônia contou
com a presença do Reitor Dilmar
Baretta, que enalteceu o papel da
Udesc no Estado de Santa
Catarina, principalmente aqui na
região norte, onde o CCT tem tido
um papel histórico para que a
região de Joinville seja um dos
maiores polos econômicos do país.

Investimento para os Laboratórios de
Informática
O reitor anunciou investimentos de mais de R$ 400 mil para compra de novos
computadores para os laboratórios de informática do Bloco I. “Parabéns ao Diretor
Geral pelo andamento das obras, pode contar com todo o apoio da reitoria para outras
melhorias no CCT”, declarou Baretta

O Diretor Geral do CCT lembrou que tinha sido o reitor da Udesc em 2015 que lançou
a obra que estava sendo inaugurada, juntamente com o Diretor Geral do CCT na época,
Leandro Zvirtes. Ele também ressaltou o papel fundamental do reitor da Udesc 20162020, Marcus Tomasi, bem como dos demais Diretores Gerais do Centro, que
contribuíram com a obra, Fabíola Viel, Fernando Fragalli e Marcos Fergutz, bem como
seus diretores assistentes de administração, Márcio Metzner, Luciano Gorges e Marcia
Maria Pauleti.
Prestigiaram também o evento, os Deputados Estaduais Sargento Lima e Kennedy
Nunes; o Prefeito Adriano Silva; a vice-prefeita Regina Gambin; o Vereador Erico
Vinícius, representando a Câmara dfe Vereadores de Joinville; Sr. Gilberto Leal,
Secretário de Governo do Município de Joinville e Sonia Terezinha, Gerente Regional
de Educação do Estado.

Biblioteca conta com novos
ambientes

Estações de estudo e
consulta
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Terminais modernos de
empréstimo de livros
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Udesc Joinville divulga os cursos de graduação em escolas do
ensino médio

No Colégio Bonja a Udesc participou do Feira das Profissões
organizado pela escola

Equipes e coordenadores de projetos de extensão da Udesc Joinville estiveram neste
primeiro ano de gestão do Centro em colégios e escolas de Joinville apresentando seus
projetos a centenas alunos do ensino médio.

O objetivo é divulgar os cursos de graduação e as formas de ingresso na Universidade.
Segundo os diretores de Extensão e de Ensino, professores Omir Alves e Rogério de
Aguiar, respectivamente, as visitas estão programadas para acontecer uma vez por mês,
sendo fundamental a participação dos professores e alunos dos cursos do Centro.

Udesc Joinville sediou o Congresso Brasileiro de Software e
Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional em
formato virtual

A Udesc Joinville, em parceria com a Universidade da Região de Joinville (Univille),
sediou o 12º Congresso Brasileiro de Software: Teoria e Prática (CBSoft), de
27 de setembro a 1º de outubro de 2021, em formato virtual. A organização local do
evento ficou a cargo dos professores Cristiano Damiani Vasconcellos e Karina Girardi
Roggia, âmbos do Departamento de Ciência da Computação - DCC.

O planetário é um dos projetos de extensão apresentados nas escolas.

Também em formato virtual foi organizado pela Udesc Joinville o 15º Congresso
Brasileiro de Inteligência Computacional, realizado de 3 e 6 de outubro de 2021.
Segundo o Coordenador Geral do Evento, professor Rafael Parpinelli, também do DCC,
"É um evento que coloca a Udesc como agregadora na área de Inteligência
Computacional, onde o foco é disseminar conhecimento e desenvolver soluções
inovadoras no setor público e privado".

Omir informou ainda que as visitas em escolas públicas do ensino médio também serão
contempladas em 2022.
Em 2021 a
primeira
visita foi
na Escola
de
Educação
Básica
Geovani
Pasqualini
Faraco, no
bairro
Santo
Antônio.

Página 6

Centro de Ciências Tecnológicas – Udesc Joinville
Diretor Geral - Antonio Heronaldo de Sousa
Direção Administrativa - Evandro José Fuchter
Diretor de Ensino - Rogério de Aguiar
Direção de Extensão - Omir Alves
Direção de Pesquisa e Pós-graduação - Regina Munhoz, no cargo desde 01/06/2022 e
Mariana dos Santos Cavalca, durante o primeiro ano da Gestão
Revista Retrospectiva CCT
Assessoria de Comunicação da Udesc Joinville
Projeto Gráfico e Editoração: Leila Patrícia Torres
Texto: Leila Patrícia Torres (SC 01342 JP)
Fotografia: Marcelo Stein, Rogério da Silva, Assessoria de Comunicação, divulgação,
arquivo pessoal.
Endereço: Rua Paulo Malschitzki, 200
Zona Industrial Norte, Joinville/SC
CEP: 89219-710
Telefone: (47) 3481-7900
Email: comunicação.cct@udesc.br
Site www.udesc.br/cct
Redes Sociais
www.instagram.com/udesc.joinville
www.facebook.com/udescjoinville.cct
www.twitter.com/udescjoinville
www.linkedn.com/udesc-joinville

