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Auxílio para estudantes
Até 19 de março, alunos de gradu-
ação e de pós-graduação da Udesc 
poderão se inscrever em edital do 
Programa de Auxílio Financeiro aos 
Estudantes em Situação de Vulne-
rabilidade Socioeconômica (Prafe). 
São oferecidas 569 vagas de auxílio 
alimentação (R$ 250 por mês), mo-
radia (R$ 300 por mês) e transporte 
(R$ 200 por mês) para acadêmicos 
em vulnerabilidade socioeconômica, 
com vigência de 1º de 
junho deste ano a 31 de 
maio de 2021. Informe-
se pelo QR code.

Tire suas dúvidas sobre a universidade

A Udesc iniciou a implantação de equipamentos 
de videomonitoramento para auxiliar na segu-
rança em todos os campi, complementando o 
trabalho dos vigilantes presenciais. Dezenas de 
câmeras já estão em funcionamento em unida-
des de Florianópolis, Joinville, Chapecó e Lages.

Câmeras de monitoramento ampliam segurança em todos os campi

PASSEI NA

UDESC

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

RECEBA NOTÍCIAS 

A Udesc lançou um novo site para esclare-
cer dúvidas e divulgar todos os benefícios e 
programas que a universidade disponibili-
za aos seus estudantes. Voltado 
aos calouros (mas com conteú-
dos que também interessam aos 
veteranos), o Passei na Udesc 
reúne informações sobre ma-
trícula, auxílios, estágio, em-
presas juniores, organizações estudantis e 
outros. Acesse o site pelo QR code e aprovei-
te tudo que a Udesc pode oferecer a você!
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Aquisição histórica
A Udesc adquiriu no fi nal do ano 
passado um novo prédio corporati-
vo em Florianópolis, vizinho à sede 
do Campus I, no Bairro Itacorubi, 
para abrigar as estruturas da Reito-
ria, da Udesc Cead e da Biblioteca 
Universitária. Pertencente à empre-
sa de telefonia Oi S.A., o imóvel tem 
11 mil metros quadrados de área 
construída, em um terreno de 41 
mil metros quadrados, e custou R$ 
79 milhões. Um novo marco para 
expansão das atividades da univer-
sidade, a medida também possibili-
tará a ampliação da Udesc Esag e da 
Udesc Ceart nos prédios que serão 
desocupados no Campus I. 
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Com grande participação de estudantes, a Udesc 
Ceart realizou a segunda edição do Festival In-
ternacional de Arte e Cultura José Luiz Kinceler 
(FIK 2020) entre 8 e 12 de fevereiro, com diver-
sas atividades, para públicos de todas as idades.

Marina Kühl, aluna de 
Medicina Veterinária da 
Udesc Lages, tornou-se 
a feliz tutora da cachor-
rinha Zara, que se apo-
sentou após trabalhar 
por mais de um ano no 
projeto de extensão Cão 
Terapia, da Udesc Lages. 
Uma das atividades da 
ação é a terapia assis-
tida por animais para 
crianças e idosos em 
hospitais e instituições.

Câmaras do Consuni
As quatro câmaras temáticas do 
Conselho Universitário (Consuni) 
iniciaram trabalhos em 5 de feve-
reiro com a posse de 
todos os conselheiros. 
Informe-se sobre as ati-
vidades pelo QR code.
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