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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

Recursos para eventos
Dez propostas de 11 entidades es-
tudantis da Udesc serão agraciadas 
com recursos do Programa de Apoio 
a Eventos Estudantis. 
Cada proposta recebe-
rá até R$ 4 mil para re-
alização ou participa-
ção em eventos entre 
15 de maio e 30 de no-
vembro deste ano. Inédita na Udesc, 
a iniciativa pode apoiar desde pro-
gramações locais a internacionais, 
com caráter pedagógico, científi co, 
tecnológico, cultural, esportivo e 
político. Confi ra os contemplados 
pelo QR code acima.

Composto por professores, técnicos e alunos, o Conselho Universitário da 
Udesc (Consuni) aprovou uma moção de repúdio contra o projeto do Governo 
do Estado que corta 10% dos recursos repassados via duodécimo à institui-
ção. Com o corte de recursos, a Udesc perderia mais de R$ 40 milhões por 
ano, comprometendo o ensino superior pú-
blico, gratuito e de qualidade. Outras insti-
tuições, parlamentares e grupos políticos 
de Santa Catarina também estão se mani-
festando publicamente contra a medida. 
Você também pode participar da defesa da 
Udesc! Fique por dentro dos argumentos 
em favor da universidade, utilize a capa do 
Facebook sobre o assunto e a máscara da 
campanha #OrgulhoDeSerUdesc.

Eleição para DCE ocorre em 20 e 21 de maio
Em 20 e 21 de maio, será realizada a eleição do Diretório Central de Estudantes 
Antonieta de Barros (DCE), dos acadêmicos da Udesc. A votação será presencial, 
das 8h às 21h. Informe-se sobre as chapas concorrentes pelo QR code ao lado.

Momento de união pela Udesc
Composto por professores, técnicos e alunos, o Conselho Universitário da 
Udesc (Consuni) aprovou uma moção de repúdio contra o projeto do Governo 
do Estado que corta 10% dos recursos repassados via duodécimo à institui-
ção. Com o corte de recursos, a Udesc perderia mais de R$ 40 milhões por 

Momento de união pela Udesc



Assuntos estudantis
A Udesc está promovendo uma 
série de encontros nas suas uni-
dades para incentivar, junto à co-
munidade acadêmica, o debate e a 
formação de fóruns de ideias so-
bre a proposta de resolução que 
cria e normatiza a Política de As-
suntos Estudantis (PAE) da insti-
tuição. O objetivo é envolver do-
centes, gestores e especialmente 
estudantes na elaboração do do-
cumento. Acesse a mi-
nuta da proposta e o 
cronograma de reuni-
ões em cada unidade 
pelo QR Code ao lado. 
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Fale com a gente: Secretaria de Comunicação da Udesc (Secom) - Telefones: (48) 3664-8007 | 3664-8010 - comunicacao@udesc.br

Em abril, ganhou 
destaque na mídia 
a história admirável 
de Nilson Habeck, 
que iniciou o curso 
de Engenharia Civil 
da Udesc Ibirama em 
2019. Com 49 anos, o 
gari e catador de pro-
dutos recicláveis su-
perou diversas adver-
sidades para ingressar 
na universidade, no 
primeiro vestibular 
que prestou, em uma 
trajetória exemplar 
de determinação. 

Natural do Congo, na África, 
o estudante Michee Mubi-
kayi Kalala, de Engenharia 
do Petróleo da Udesc Balne-
ário Camboriú, sugeriu a cria-
ção de um curso de extensão 
para ensinar português a es-
trangeiros. Ele é um dos pro-
fessores das aulas, que ini-
ciaram no ano passado e têm 
como fi nalidade ajudar no 
desenvolvimento profi ssio-
nal de imigrantes (na maioria, 
haitianos e sul-americanos).

Alunos da Zootecnia 
no Dia do Campo 

Feno e Pré-Secado

A���@� Not � 10! Nilson 
estuda 
na Udesc 
Ibirama

U�� #U�es�
Alunos de Educação Física da Udesc Cefi d tiveram uma aula com a capitã da 
seleção brasileira de hóquei sobre grama, Mayara Eiko Ugochi Fedrizzi, que é 
egressa da unidade. Formada em 2014, Mayara iniciou no esporte quando ainda 
era estudante, após uma colega da universidade lhe apresentar a modalidade.
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Fernanda Teresinha 
da Silva, aluna de 
Engenharia Me-
cânica da Udesc 
Joinville, foi sele-
cionada para par-
ticipar de um pro-
grama estudantil 
nos EUA. O curso 
inicia em junho e 
terá cinco sema-
nas de duração. 
A estudante con-
tou com apoio do 
escritório Educa-
tion USA, sediado na Udesc, 
para ser aprovada na seleção.

Michee é aluno da Udesc 
Balneário Camboriú

Fernanda fará 
curso nos EUA

Capitã da seleção brasileira (de amarelo), Mayara é egressa da Udesc Cefi d


