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Estão abertas, até as 20h do dia 12 de agos-
to, as inscrições para professores no Programa de 
Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de For-
mação de Educadores (LIFE).

Cada instituição pode inscrever apenas uma 
proposta que tenha por objetivo a criação de labo-
ratórios interdisciplinares de formação de educa-
dores. Os projetos selecionados recebem recurso 
de capital para a aquisição de bens e materiais 
permanentes. Para saber mais acesse o edital 
através do site da Capes (www.capes.gov.br).

Muita gente não 
sabe, mas todas as 
bibliotecas podem 

ser utilizadas pelos servidores 
e elas oferecem 260 mil mate-
riais para consulta.

O total de técnicos que 
estão cadastrados, segundo 
dados da Biblioteca Univer-
sitária (BU) é de 498 e, de 
professores 1526. O número 
de empréstimo, por exemplo, 
por técnicos, no primeiro se-
mestre de 2012, foi de 3441 
títulos, um número até ex-
pressivo, porém, pouco mais 

da metade dos técnicos admi-
nistrativos estão no cadastro. 
Para retirar os materiais, basta 
fazer um cadastro com a apre-
sentação do contracheque.

“No acervo há pouca li-
teratura, as aquisições são 
maiores para as áreas de atua-
ção dos cursos e em cada cen-
tro as demandas são diferen-
tes”, afirma a coordenadora 
da BU Lúcia Marengo. Mas 
ela alerta: os usuários podem 
fazer sugestões de aquisições 
pelo site da BU (www.udesc.
br/?id=6) “As sugestões são 

analisadas e encaminhadas 
e se for possível são adquiri-
das”, explica Lúcia.

O acervo é aberto e dis-
ponível para toda comunida-
de, apenas o serviço de em-
préstimo é restrito aos usuários 
com vínculo na instituição. “O 
empréstimo entre bibliotecas 
permite que todos os usuários, 
dos diferentes centros, tenham 
acesso ao material. A renova-
ção, as consultas, reservas e 
malote são online e qualquer 
usuário pode solicitar”, finali-
za a coordenadora. v
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Simplesmente 
simples!

Perfil
Marcus ToMasi

Vice-reitor da Udesc

Sou um cara simples, de hábitos muito sim-
ples”, descreve-se assim Marcus Tomasi, 
de 48 anos e há sete na Udesc, que des-

de as salas de aula como aluno da Esag, onde se 
formou, é professor, ocupou a chefia do departa-
mento do mesmo curso de formação, Adminis-
tração Empresarial, passou pela Proplan, como 
pró-reitor e hoje ocupa a função de vice-reitor. 

Tomasi, como é chamado pela maioria 
na Udesc, ou Paco, pelos amigos mais chega-
dos e familiares é um homem emotivo e que 
gosta de cozinhar nas horas vagas. Ele admi-
te: “assim como um shopping é para as mu-
lheres, o supermercado é para mim!”. Uma 
curiosidade: em uma das viagens que reali-
zou ao exterior, teve que pagar por excesso 
de bagagem, por trazer utensílios de cozinha, 
que ocuparam uma mala inteira! 

Pai de quatro filhos, também é vô e tem 
namorada, a família é seu maior bem. Ao fa-
lar da dedicação da mãe, que era costureira 
e do pai (Amilton Tomasi, também da Esag/
Udesc), sente orgulho. “Meu pai e minha mãe 
prezam pelo almoço de domingo. Praticamen-
te em todos almoçamos juntos, somos muito 
família! Coisa de italiano, aquele rolo danado, 
onde um fala por cima do outro, mas que sem-
pre se entendem”, diverte-se ao contar. 

Torcedor do Avaí, Marcus Tomasi gosta 
do azul e diz não trocar Florianópolis por ne-
nhum outro lugar do mundo. Tomasi gosta de 
escutar Supertramp e Bee Gees. Quando ques-
tionado sobre um filme que lhe marcou mui-
to ele escolhe “Ao mestre com carinho”, com 
Sidney Poitier. “Pedras no caminho? Guardo 
todas. Um dia vou construir um castelo!”, de 
Fernando Pessoa, é a citação preferida do vi-
ce-reitor, que é geminiano.v

“

u 1o de agosto

A Udesc Joinville, a SDR Joinville 

e a Fapesc realizam o Seminário de 

Sensibilização: Propriedade Intelectual 

como Instrumento de Fomento à Inovação. 

O objetivo é a aproximação entre empresas, 

universidades e governo para discutirem 

a inovação, sob o foco da transferência de 

tecnologia e de sua proteção legal. Inscrições 

pelo link: www.udesc.br/?id=1124

uAté 10 de agosto

Inscrições abertas para os cursos gratuitos de 

extensão em cerâmica artística e artesanal. 

Os cursos Profissionais Ceramistas e 

Ceramistas em fase de profissionalização 

ocorrerão no Ceart, no segundo semestre. 

Saiba mais: www.udesc.br/?idNoticia=4666

Agenda
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uQue a licença luTo é 
retirada em até oito dias? Neste 

caso quando for falecimento 
do cônjuge, pessoa com quem 
viva, ou parentes de segundo 
grau, como pais, filhos, avós, 

netos e irmãos. O início da 
licença é a data que consta na 

certidão de óbito. A licença luto 
é concedida ao servidor efetivo 

que poderá faltar ao serviço sem 
o prejuízo dos seus direitos.

uQue durante o esTágio 
probaTório o servidor não pode 

fazer alguns requerimentos? 
Enquanto não houver a 

homologação do estágio, o 
servidor não pode pedir licença-

prêmio, licenças sem vencimentos, 
licença para frequentar cursos 
de pós-graduação, progressão 

funcional e disposição.

Você 
sabia

Laboratório de DNA
uA Udesc possui o único 
laboratório público de DNA 

do Estado. Ele está localizado 
no CAV, em Lages, e em cinco 
anos de existência, emitiu mais 
de 7 mil laudos de paternidade 

gratuitos, que têm como finalidade 
identificar a paternidade em casos 

que estão na justiça, através do 
programa DNA em Audiência, 

que atende pessoas com carência 
para o pagamento do exame.

EDA
uA Udesc conta com o serviço 

do Escritório de Direitos Autorais 
(EDA), que é o único em Santa 
Catarina. Desde 1995 o EDA 

funciona na universidade e está 
vinculado à Coordenadoria de 

Propriedade Intelectual. O escritório 
é um posto avançado da Biblioteca 

Nacional e tem como finalidade 
dar aos autores segurança quanto 

ao direito de criação sobre a 
obra. O EDA é o responsável 

por receber o depósito legal das 
obras registradas, contribuindo 

para a guarda e a difusão da 
produção intelectual brasileira.

TEM
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Viver 
Bem Decisões

Melhor  
que vacina
u seM gripe: Neste frio, 
doenças respiratórias fazem 
mais estragos. Para se manter 
saudável, cuidados simples 
podem ser melhores que 
vacinas — se você não está 
num grupo de risco. Essas 
doenças usam o espirro, a 
tosse e as mucosas dos olhos 
e da boca para se espalhar. 
Mas há como barrá-las.
 

uágua e sabão: As 
mãos são as maiores  
vilãs. Antes de levá-las  
aos olhos ou à boca,  
pense se você não acabou 
de tocar numa maçaneta  
ou outro objeto que  
pode ter sido usado por 
alguém. Nesse caso,  
jamais toque os olhos, 
a boca ou o nariz sem 
antes lavar bem as mãos 
com água e sabão.
 

u seja educado: 
Para não ser você o 
contaminador, nunca 
espirre ou tussa nas mãos. 
Use um lenço descartável 

— lavando as mãos em 
seguida — ou o antebraço. 
Não espirre no ar, ou 
lançará gotículas que podem 
ser facilmente aspiradas 
e contaminar alguém.

Gabinete do Reitor
uA técnica universitária de desenvolvimento, 
Cecília Coelho, assumiu no dia 12/7 a chefia de 
gabinete do reitor. Cecília substitui o professor 
Valter Becegato. A nova chefe de gabinete 
do reitor ingressou na universidade em 2004 
e é formada em Administração de Empresas 
pela Esag e é especialista em Finanças pela 
Fepese/UFSC. Cecília já ocupou funções como 
pró-reitora de Planejamento e também foi 
coordenadora de várias áreas como planejamento, 
documentação e do setor de sistemas e normas.

Rondon no Sul do Estado
uA Udesc divulgou as cidades que receberão o 
Núcleo Extensionista Rondon (NER), na operação 
“Serra & Mar”, que acontecerá entre 25/7 e 4/8. 
Serão nove municípios: Jacinto Machado, Praia 
Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Timbé 
do Sul, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Urussanga 
e Sangão. Todos receberão os trabalhos realizados 
através de oficinas do NER. Ao todo serão mais 
de 150 extensionistas da Udesc, entre alunos, 
técnicos e professores que estarão participando da 
operação, juntamente com mais 50 extensionistas 
de instituições parceiras. As ações colaboram com o 
exercício da formação profissional dos acadêmicos, 
além de reforçar a cidadania e aproximar os 
participantes da comunidade catarinense.
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