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Vamos falar sobre assédios?
RECEBA NOTÍCIAS 
DA UDESC 
PELO WHATSAPP
Faça seu cadastro em 
bit.ly/WhatsAppdaUdesc 
ou entre em contato pelo 
WhatsApp com o número
(48) 98801-5666

Ouça a Rádio Udesc
Primeira rádio educa-
tiva pública de Santa 
Catarina, a Udesc FM 
foi criada há 21 anos. 
As três emissoras da 
universidade podem 
ser ouvidas em qual-
quer local, pela inter-
net (acesse pelo QR 
code), e sintonizadas nas cidades 
em que estão sediadas: em Floria-
nópolis (100.1 MHz), em Joinville 
(91.9 MHz) e em Lages (106,9 MHz). 
A programação difunde o conheci-
mento gerado na universidade, além 
de valorizar artistas catarinenses.

Faça da Udesc um local livre de assédios! A universidade lançou uma campanha com o 
objetivo de conscientização e combate a diversos tipos de violências que podem ocorrer 
no ambiente universitário. Com cartazes nos centros de ensino e na Reitoria e postagens 
nas redes sociais, além de um vídeo com depoimentos de especialistas, a iniciativa abor-
da temas como racismo, bullying, homofobia, assedios e discursos de ódio na internet. 
Idealizadas a partir de uma campanha da Udesc Faed, as peças e o vídeo são protagoni-
zados por estudantes da própria universidade. A iniciativa divulga canais de denúncias, 
que podem ser acessados por alunos, professores e técnicos. Cada unidade mantém uma 
estrutura para acolhimento e encaminhamento de denunciantes e pessoas que enfrentem 
esses problemas. Acesse udesc.br/udesclivredeassedios.

Assista ao 
vídeo da 

campanha 
pelo QR code 
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Campanha é protagonizada por 
estudantes da universidade



Investimento em inovação
A Udesc investirá R$ 1,2 milhão na 
criação de Espaços Inovadores de 
Ensino (Espine) em suas unidades. 
Inicialmente, quatro centros de ensi-
no serão contemplados com R$ 300 
mil cada para implantação dos novos 
ambientes, que terão a fi nalidade de 
auxiliar e preparar professores e es-
tudantes para o uso de diferentes tec-
nologias educacionais. 

Interiorizando Ceart
Ao longo de novembro, uma parceria 
entre a Udesc e o Serviço Social do Co-
mércio (Sesc-SC) levará apresentações 
teatrais gratuitas a 14 cidades cata-
rinenses. O 1º Circuito Universitário 
Sesc-Udesc de Artes Cênicas e Música 
integra a segunda edição do projeto 
Interiorizando Ceart, que leva peças 
encenadas por estudantes e professo-
res do Centro de Artes (Ceart) a mu-
nicípios do interior do 
Estado. Acesse a progra-
mação pelo QR code.
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Fale com a gente: Secretaria de Comunicação da Udesc (Secom) - Telefones: (48) 3664-8007 | 3664-8010 - comunicacao@udesc.br
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A equipe Albatroz, da Udesc Joinville, con-
quistou o primeiro lugar na 20ª Com petição 
Sae Brasil Aerodesign, realizada em novem-
bro, em São José dos Campos (SP). O título 
classifi cou o time para a próxima fase da 
competição, no Texas (EUA), em março. A 
equipe é formada por cerca de 40 alunos 
dos cursos de Engenharia Mecânica, Enge-
nharia Elétrica e Engenharia Civil. 

Estudantes de Enge-
nharia de Produção 

da Udesc Planalto 
Norte, em São Bento 
do Sul, participaram 

de uma competi-
ção de construção 

de pontes com uso 
de palitos e cola. O 

desafi o faz parte da 
disciplina Resistên-

cia dos Materiais, 
da quarta fase.

Estudantes de En-
genharia Florestal 

da Udesc Lages 
participaram do 

plantio de mudas 
no entorno do pre-
sídio masculino do 

município, que está 
sendo revitalizado 
por agentes prisio-

nais e internos.

Vinícius Melquíades de Souza, 
Aishameriane Schmidt e Rafael 
Bressan, alunos de Ciências Eco-
nômicas da Udesc Esag, partici-
pam em novembro do 3º Brazi-
lian Econometric Games, na sede 
do Insper, em São Paulo. É a se-
gunda vez que uma equipe do 
curso é selecionada para o even-
to – a primeira foi em 2016.
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