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Udesc realiza 
campanha publicitária 
para o Vestibular  
de Inverno

A Udesc lançou a campanha publicitária 
que divulgará o Vestibular de Inverno 
2013 . A ação faz parte da Política de 

Comunicação da instituição prevista no Plano 
de Gestão 2012-2016.

Com o slogan “Udesc: a gente forma, quem 
transforma”, a campanha elaborada pela agên-
cia licitada Sambba Propaganda vai divulgar o 
Vestibular em rádios, jornais, outdoors, busdo-
ors (ônibus) e mídia online.

Ao todo, serão 1,5 mil inserções em rádios, 53 
outdoors, 43 busdoors, 12 frontlights, nove anún-

cios em jornais do interior, três sites de notícias, 
além da distribuição do Guia do Vestibulando 

e cartazes no formato A2. A ação seguirá até o 
fim das inscrições em 18 de junho. A campanha será 
viabilizada com recursos próprios do Vestibular. 

Udesc fará eleição para CIPA
A Udesc está com inscrições para ser-

vidores participarem das eleições dos repre-
sentantes da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa). As inscrições podem 
ser feitas de 4 a 24 de junho, nos protocolos 
dos Centros e da Reitoria, das 13h às 19h.

No total são 21 representantes eleitos, 
divididos pelas unidades e Reitoria e mais 
22 indicados. O processo eleitoral será co-
ordenado por Comissões Eleitorais que 

escolherão o presidente, o secretário e os 
mesários que coordenarão as eleições que 
acontecerão no dia 1o de julho em locais a 
serem definidos, das 13h às 19h.

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa) tem como objetivo a pre-
venção de acidentes e doenças decorrentes do 
trabalho, de modo a tornar compatível perma-
nentemente o trabalho com a preservação da 
vida e promoção da saúde do servidor. 

Ajude a divulgar

O vestibular está com inscrições abertas 

e você pode ajudar a divulgá-lo. A 

Secretaria de Comunicação da Udesc 

está disponibilizando por e-mail a 

peça publicitária da campanha para 

divulgar pelo Facebook. Se você não 

recebeu e gostaria de receber, envie 

um e-mail para ascom@udesc.br.



u Seminário
A Udesc, por meio do Cead, em parceria com 
a Associação Catarinense para Inclusão do Cego 
(Acic), promoverá o 1o Seminário de Tecnologia 
Assistiva e Cidadania da Pessoa com Deficiência 

Visual, em 30 e 31 de maio. Saiba mais em:  
http://acic.ciasc.gov.br/i-seminario-de-tecnologia-assistiva-e-cidadania-da-pessoa-com-deficiencia-visual/.
uDinter em Enfermagem O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) em parceria com a Udesc Oeste, oferecerá o 
Doutorado Interinstitucional (Dinter) em Enfermagem. 
Os docentes da Udesc interessados podem fazer a 
inscrição nos dias 24 e 25 de junho, presencialmente 
na Udesc Oeste. Mais informações pelo telefone (49) 

3329-0918, ou pelo e-mail ppgenf@ufrgs.br. Leia 
mais: http://www.udesc.br/?idNoticia=6873.

Agenda

Perfil
Anselmo morAes

Diretor De extensão DA UDesc lAgUnA

Feliz com o  
trabalho e com a vida

Após quase 32 anos de Udesc, o professor 
Anselmo Moraes destaca o seu amor pela 
instituição e gostaria de ver isso nos jo-

vens servidores. “Trabalhar aqui é muito bom, o 
capital humano é o que há de melhor.”

 Natural do Bairro Bucarein, de Joinville, 
começou a dar aulas no curso de Engenharia 
Civil do CCT em 1981 por ver ali uma grande 
oportunidade. Ocupou cargos de chefia e di-
reção no centro e, em 2004, virou reitor. “Ser 
candidato foi um acaso. Estava no lugar certo, 
na hora certa. Fui instigado por alguns diretores 
e aceitei o desafio.” Dos tempos da Reitoria, 

recorda dos trabalhos desgastantes para 
fortalecer a Udesc e das diretrizes que aju-
daram ele, equipe e diretores, assim como 
do apoio do Governo de SC.

 A gestão fez as novas versões do es-
tatuto e do regimento, além de criar o plano 
de carreira e mais centros, como o Ceres, de 
Laguna, para onde se transferiu depois do fim 
do mandato e de um ano em Barcelona pelo 
doutorado. “Laguna foi um prêmio para o fim 
da carreira. Faço o que gosto, leciono e convi-
vo com uma juventude inteligente e respeitosa. 
O que mais precisa um professor?”, enfatiza o 
docente, agora de Arquitetura e Urbanismo, 
que se diz apaixonado por formaturas.

 Anselmo, que quer ver a Udesc man-
tendo o crescimento e a formação de pesso-
as orgulhosas com a instituição, pretende se 
aposentar antes do 70 anos. “Não gostaria de 
sair obrigado por uma lei.”

Quando isso ocorrer, terá tempo integral 
para outras atividades preferidas, como apro-
veitar a vida com a esposa, a professora Alberti-
na Medeiros, do Ceart, e escrever, tendo coluna 
quinzenal no jornal A Notícia.

Também quer viajar mais, sobretudo para 
Europa e Austrália, onde vive um dos três filhos 
dele. “Colocar uma mochila e dormir num alber-
gue pelo mundo me agrada muito.”. v
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Você 
sabia TEM

uA ProPlAn é o órgão executivo 
da Udesc que orienta, coordena 
e supervisiona as atividades de 
planejamento da universidade.

u Entres as atribuições do órgão 
está: coordenar a elaboração do 
PlAno gerAl e as metAs DA 
UDesc; coordenar a elaboração 
do planejamento anual e 
plurianual da universidade; 
propor e elaborar o orçamento, 
consultando os Centros; padronizar 
e estabelecer fluxos, rotinas 
e processos na instituição; 
expedir atos normativos na 
esfera de sua competência.

uNa estrUtUrA da Proplan 
estão: Coordenadoria de 
Documentação, com o setor 
de Registro e Protocolo; 
Coordenadoria de Planejamento 
Institucional, com o setor 
de Sistemas e Normas; e a 
Coordenadoria de Programação 
Orçamentária, com o setor 
de Gestão de Contratos e 
Recursos Externos.

PET Engenharia Elétrica
u O campus da Udesc, em Joinville, conta 
com um dos melhores programas de educação 
tutorial do país. O PET Engenharia Elétrica 
foi criado em agosto de 1994 e possui 
inúmeros projetos em andamento em áreas 
como robótica e tecnologia assistiva, entre 
outros. O objetivo do grupo é desenvolver 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão de forma articulada. 

u As 
atividades de 
ensino visam 
à melhoria 
do ensino de 
graduação e, 
consequentemente, 
da formação dos 
acadêmicos. As 
atividades de extensão 
beneficiam diversos setores 
da comunidade e de variadas 
formas. Já as atividades de pesquisa têm por 
objetivo promover a iniciação científica dos 
discentes, além de motivá-los para o futuro 
ingresso em um curso de pós-graduação.

u O PET Engenharia Elétrica é um dos 
cerca de 800 grupos PET, das mais variadas 
áreas do conhecimento, existentes em 114 
instituições de ensino superior do país. A 
iniciativa é do Ministério da Educação, que 
tem por objetivo promover a formação ampla 
e de qualidade dos alunos de graduação.
Mais informações sobre o grupo PET da 
Udesc Joinville podem ser acessadas no 
site: www.pet.joinville.udesc.br/.
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Viver 
Bem

Ansiedade  
demais deve ser 

tratada
uOs transtornos 

da ansiedade 
têm 
sintomas 
muito mais 

intensos do 
que aquela 

ansiedade 
normal do dia 

a dia. Se você 
está sempre tenso, não 
consegue relaxar, ou tem uma 
sensação contínua de que algo 
muito ruim vai acontecer, 
pode precisar de ajuda.

u Preocupações exageradas 
com saúde, dinheiro, família ou 
trabalho, medo extremo, falta 
de controle sobre pensamentos, 
imagens ou atitudes e pavor 
depois de uma situação muito 
difícil são outros sintomas de 
transtornos de ansiedade.

u Existem três tipos de 
tratamento: medicação 
(sempre com orientação 
médica), psicoterapia (com 
psicólogo ou psiquiatra) ou a 
combinação dos dois. A maior 
parte das pessoas começa a 
se sentir melhor e retomar 
suas atividades normais em 
poucas semanas. É importante 
o diagnóstico precoce e preciso 
e acompanhamento contínuo.

Decisões
Bolsas de extensão 
uO Consuni aprovou na última reunião, em 15 
de maio, a mudança de oito artigos e a revogação 
de outro da resolução que regulamenta a 
concessão de bolsas de extensão para acadêmicos.

uAs alterações da Resolução Consuni no 
051/2006 já estão em vigor e, entre elas, 
destaca-se a mudança do artigo 8o, que 
define o modo de seleção dos bolsistas.
A nova redação estabelece que o processo passa 
a ser realizado pela coordenação do programa de 
extensão e que os critérios são classificatórios e, 
ao mesmo tempo, não têm caráter eliminatório. 
 
u Com isso, os alunos de primeira fase da 
universidade também poderão 
se candidatar às bolsas de 
extensão. As demais alterações 
tratam de assuntos como fluxo 
dos documentos e de outros 
procedimentos internos. Na 
nova redação, o pagamento 
de bolsas também deixa 
de ser feito pela Proex e 
se torna responsabilidade 
das direções específicas 
dos centros.
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