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Jiudesc é 
sucesso e integra 
mais de 1,2 mil 
estudantes

Inscrições abertas para fiscais do vestibular e do processo seletivo EAD

A Udesc está com inscrições para servi-
dores e acadêmicos que desejarem ser fiscais 
do Vestibular de Inverno 2013 e do proces-
so seletivo de Educação a Distância (EAD). 
Ambos os concursos acontecerão em 7 de 
julho e as inscrições seguem abertas, até 17 
de junho. Para participar o candidato deve 
fazer a inscrição online, no endereço www.
vestibular.udesc.br e deve ter vínculo com a 
universidade, ou seja, ser professor, técnico 
administrativo ou aluno de graduação.

De acordo com a Coordenadoria de 
Vestibulares e Concursos, o número de 
vagas dependerá do número de candidatos 
inscritos para as duas provas. 

As provas dos dois concursos serão 
realizadas em oito cidades: Florianópo-
lis, Joinville, Lages, Ibirama, São Ben-
to do Sul, Chapecó, Laguna e Balneário 
Camboriú. Para saber mais acesse o edi-
tal completo no portal da coordenadoria  
http://www.vestibular.udesc.br/.

O s Jogos de Integração dos Acadêmicos da Udesc (Jiu-
desc) reuniram 1.278 atletas, de 29 de maio a 2 de junho, 
em Joinville. Considerado um sucesso, o evento chegou à 11a 

edição e já está sendo programado para o próximo ano, em Lages.
Com as competições, em 14 modalidades, o objetivo dos jogos foi 

atingido: a integração dos 12 centros de ensino. “Os jogos foram um 
sucesso em função de todo o planejamento feito pela Coordenação de 
Eventos e com o apoio dos funcionários da Udesc Joinville”, afirma o 

coordenador de eventos, Juliano Tibola.
Durante o evento, os alunos se alojaram na Udesc Joinvil-

le, onde também utilizaram o novo restaurante de campus como refeitório. “A 
experiência de ver o restaurante funcionando foi fantástica e tê-lo próximo aos 
alojamentos foi uma experiência muito boa que também favoreceu a integra-
ção dos alunos”, acrescenta Tibola. 

O Jiudesc 2014 já tem marcada: de 30 de abril a 4 de maio. A Udesc Lages 
será a sede dos jogos em função de ser um dos campus que há mais tempo rea-
lizou o evento, além de receber o apoio da direção do centro para sua realização.
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uOficina de Busca em Base de DadosA Udesc, em parceria com a Fapesc e o IEL, 
realizará em 18 de junho, no laboratório de 
informática do Centro de Ciências da Administração 
e Socioeconômicas (Esag), em Florianópolis, a 

oficina de Busca em Base de Dados de Informação. 
As inscrições podem ser feitas até 14 de junho, sem 
custos e a oficina conta com 25 vagas. Leia mais 
em http://www.udesc.br/?idNoticia=7077.
u Cipa Udesc
A Udesc promoverá em 1o de julho as eleições dos 
representantes da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa). Para fazer parte da comissão, 
os servidores podem fazer a inscrição até 24 de 
junho, diretamente nos protocolos dos Centros 
e da Reitoria, das 13h às 19h. Saiba mais em 
http://www.udesc.br/?idNoticia=7070.

Agenda

Perfil
Bernadette Kreutz erdtmann

diretora de extensão da udesc oeste

Sempre com  
a família, a natureza  

e a universidade

Adiretora de Extensão da Udesc Oes-
te, professora Bernadette Kreutz 
Erdtmann, 56 anos, tem um grande 

sonho: tornar a extensão do centro e do cur-
so de Enfermagem reconhecida em todo o 
Estado. Ela também espera alcançar desta-
que como formadora de talentos e lideran-
ças nas áreas em que oferece cursos.

Casada e com dois filhos — Luciana, 33 
anos, e Mathias, 29, Berna, como também é 
conhecida, tem outro sonho: manter a família 
unida com a chegada de netos.

Gosta de música clássica, prefere 
filmes de drama “com toque de histo-
ricidade” e, quando não está no traba-
lho, gosta de reunir amigos e familiares 
para uma churrascada ou preparar pra-
tos à base de peixe.

Natural de Saudades, Bernadette 
ingressou na Udesc em fevereiro de 
2004 como colaboradora e tornou-se 
efetiva em agosto daquele ano.

Atualmente, divide o tempo en-
tre Chapecó, sede do curso de En-
fermagem; Palmitos, onde gosta de 
“ficar à toa, circulando pela proprie-
dade junto à natureza”; e na Praia 
de Ingleses, em Florianópolis.

A professora é torcedora do 
Avaí, gosta de vinho, de Floria-
nópolis, tem predileção por uma 
moqueca, adora caminhar e se 
define como brega. v
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Você 
sabia TEM

uA Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação 
(PROPPG) é o órgão da 
administração superior da Udesc 
responsável pela implementação 

das políticas de 
desenvolvimento 

das pós-
graduações.

uA ProPPG deve gerir 
a política institucional de 
capacitação docente, pesquisa e 
pós-graduação, além disso, está 
em suas funções a condução 
da relação da universidade 
com as agências estaduais e 
nacionais de desenvolvimento 
de Ciência e Tecnologia, assim 
como incentivar e supervisionar 
a criação de cursos, promover 
programas de fomento à pesquisa 
e apoiar eventos científicos.

uNa orGanização 
interna da PROPPG estão 
as Coordenações de Pesquisa, 
Pós-Graduação, de Capacitação 
e Apoio Docente, e o Núcleo 
de Projetos e Parcerias.

Observatório de 
Conjuntura Econômica
uA Udesc Esag desenvolve, por meio do 
curso de Economia, o projeto de extensão 
Observatório de Conjuntura Econômica. O 
trabalho divulga online três boletins com 
análises conjunturais da economia catarinense: 
um sobre a estimativa do Índice de Produção 
Física Industrial; outro com uma análise 
comparativa entre o Índice do Custo de Vida 
de Florianópolis e variáveis econômicas; e o 
terceiro boletim, de conjuntura econômica do 
Estado, que busca avaliar o comportamento 
de curto prazo da economia catarinense com 
base em indicadores econômicos regionais e 
nacionais. Leia mais em:  
http://www.udesc.br/?idNoticia=7035.

Laboratório de  
Educação Matemática
uA Udesc Joinville, por meio do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(Pibid), com a participação do curso de 
licenciatura em Matemática, criou em uma 
escola no município, o Laboratório de 
Educação Matemática Professora Mônica 
Soltau da Silva. O laboratório é equipado 
com jogos educativos, criados pelos próprios 
alunos da licenciatura, artefatos matemáticos, 
livros didáticos e paradidáticos. No local, os 
acadêmicos fazem atendimentos aos alunos 
da escola. Além disso, o espaço também 
pode ser utilizado pelos professores da 
unidade em suas atividades pedagógicas.
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uO câncer de mama é o tipo 
mais frequente em mulheres no 
Brasil. É um desenvolvimento 
anormal das células das 
mamas, que multiplicam-
se desordenadamente até 
formarem um tumor maligno. 

uO sintoma mais fácil de ser 
percebido pela mulher é um 
caroço no seio, acompanhado 
ou não de dor. A pele da 

mama pode ficar parecida 
com uma casca de 

laranja. Também 
podem aparecer 

pequenos 
caroços 
embaixo 
do braço. 
Mas nem 
todo caroço 
é câncer 

de mama, 
por isso é 

importante 
consultar um 

profissional de saúde. 

u Toda mulher com 40 anos 
ou mais deve procurar uma 
unidade de saúde para realizar 
o exame clínico das mamas 
anualmente. E as mulheres 
entre 50 e 69 anos devem fazer 
pelo menos uma mamografia 
a cada dois anos. O serviço 
de saúde deve ser procurado 
mesmo que não haja sintomas. 
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Câncer de mama:  
o melhor é prevenir Prêmio Capes Tese 2013

uA Capes está com inscrições abertas até 30 de 
junho para o Prêmio de Tese 2013, que é concedido 
aos melhores trabalhos de doutorado em 48 áreas 
de conhecimento. 
 
uA divulgação dos vencedores será em setembro 
e, entre as premiações, estão previstos auxílio 
equivalente a uma participação em congresso 
nacional para os orientadores, no valor de R$ 3 
mil, e bolsa para os autores das teses realizarem 
estágio pós-doutoral de até três anos em instituição 
nacional, podendo converter um deles no exterior. 
 
uOs programas de pós-graduação da Udesc que 
tiveram, no mínimo, três teses defendidas em 2012 
podem participar, devendo fazer a pré-seleção dos 
trabalhos que serão indicados ao prêmio. 
 
uApós a indicação da tese vencedora pela 
comissão de avaliação, o coordenador de cada 
programa de pós será responsável pela inscrição 
do trabalho, o que deve ser realizado pelo site do 
prêmio, no endereço http://pct.capes.gov.br/
inscricoes, até as 18h da data final. Leia mais 
em: http://www.udesc.br/?idNoticia=7053.

Fique 
 Sabendo


