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Vinte e dois cursos 
da Udesc foram bem ava-
liados na edição 2013 do 
Guia do Estudante da Edi-
tora Abril. Os cursos de 
Administração, Educação 
Física e Moda receberam 
a nota máxima (cinco es-
trelas). Outros 13 cursos 
foram considerados mui-
to bons (quatro estrelas) e 
seis cursos foram conside-
rados bons (três estrelas).

A Proen informa que 
a avaliação não foi reali-
zada em todos os cursos 
de graduação da Udesc, 
pois para participar é ne-
cessário ter a titulação de 
bacharelado (com exce-
ção de Pedagogia e Edu-
cação Física, em que são 
consideradas prioritaria-
mente as licenciaturas); 
ter a primeira turma con-
cluída até 2010; entre ou-
tros critérios.

A matéria completa 
está no site http://www.udesc.br.

Nesta quarta-feira, 28, a 
Udesc fez o primeiro pregão 
por meio do sistema de regis-
tro de preços, em edital para a 
aquisição de projetores multi-
mídia e lâmpadas para a Rei-
toria e todos os centros, com 
valor inicial estimado em tor-
no de R$ 916 mil e participa-
ção de cinco empresas.

O novo sistema gera 
uma ata que registra as em-
presas vencedoras pelo me-
nor preço. “Após a fase de 
recursos e a homologação do 
processo licitatório, as em-
presas serão chamadas para 
assinar a ata e poderão, du-
rante a vigência, de um ano, 
fornecer os itens registrados 
conforme a necessidade da 
universidade”, diz o coorde-
nador de Licitações e Com-
pras da Udesc, Alexander 
Ricardo Martins.

Previsto no Plano de 
Gestão 2012-2016, o regis-
tro de preços permite que 
a instituição empenhe os 

valores apenas na hora da 
compra, o que possibilita 
o parcelamento de gastos e 
entregas e a redução de des-
pesas com estoques.

Esse tipo de empenho 
evita a necessidade de bloque-
ar o orçamento e de aguardar 
a transferência de recursos ex-
ternos para poder realizar as 
licitações (pré-empenho).

No outro tipo de sistema 
adotado pela universidade, o 
de contratação, o consumo to-
tal é obrigatório e o prazo de 
aquisição sempre vence em 31 
de dezembro do ano da lici-
tação, independentemente do 
mês em que ela ocorre, exceto 
para os serviços continuados.

Próximas licitações

Segundo Martis preten-
de lançar outros editais de 
pregões via registro de pre-
ços até o fim do ano. “Em 
breve, lançaremos um para 
aquisição de livros”, afirma.

Udesc realiza primeiro 
pregão com sistema de 

registro de preços

Cursos da  
Udesc são bem 

avaliados em Guia 
do Estudante  

da Abril
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Perfil
NilsoN ribeiro modro

diretor de Pesquisa e Pós-Graduação 
da udesc PlaNalto Norte

O Superman das salas de aula

Não é à toa que o diretor de Pesquisa e 
Pós-Graduação da Udesc Planalto Nor-
te, Nilson Ribeiro Modro tem carinho-

samente os apelidos de Superman e Supermodro. 
Aos 38 anos, Modro diz que sua maior paixão é 
voar, estar no alto e nos topos das diversas mon-
tanhas que ao longo dos anos tem escalado e por 
onde esteve em diversos países. 

Há pouco mais de sete anos na Udesc, Nil-
son ingressou como aluno, percorrendo a Udesc 
Joinville, onde estudou e também virou profes-
sor. “Estar em sala de aula é um momento ím-
par”, diz o amante da profissão.

Aventureiro de plantão, Modro é praticante de 
natação, ciclismo e corridas, e ainda por cima piloto 
de parapente. “No verão, quando as condições per-
mitem, gosto de tirar os pés do chão”, afirma.

E não para por aí, desde criança admira mú-
sica e confessa que como outros jovens dos anos 
80 tentou formar uma banda e chegou a gravar a 
famosa “demo”.

Solteiro e sem filhos, para o futuro Nilson 
deseja uma Udesc ainda mais madura e para sua 
vida continuar os estudos, estar inserido em um 
programa de pós-graduação e ser um ser huma-
no cada vez melhor, além de viajar mais é claro, 
pois como ele mesmo diz: “A próxima viagem 
é sempre a melhor”.

O pensamento de John Muir, escolhido 
por ele, traduz um pouco mais do professor: 
“Escale as montanhas e delas receba as boas 
influências. A paz da natureza fluirá para 
dentro de você, como a luz do sol flui para 
o interior das árvores. Os ventos lhe trarão 
o frescor; as tempestades, sua energia, en-
quanto as preocupações se irão soltando 
como as folhas que se desprendem”. Eis 
aqui, Nilson Modro! v

u Educação AmbientalA Udesc está com inscrições abertas para 
o 3o Ciclo de Oficinas e Palestras sobre Educação Ambiental e Qualidade de Vida, 

de 4 a 5 de setembro, na Udesc Cefid, em 
Coqueiros, Florianópolis. As atividades fazem 
parte do Projeto de Ensino Meio Ambiente por 
Inteiro. As inscrições são gratuitas e abertas à 
comunidade. Para fazer a inscrição acesse o link 
http://200.19.105.194/cefid/?idFormulario=95.
uVivendo Bem UdescEm 5 de setembro, o programa Vivendo Bem Udesc, 

traz o workshop gratuito sobre postura corporal. O 
curso acontecerá na Sala de Dança 1 da Udesc Ceart, 
no Bairro Itacorubi, em Florianópolis. O tema buscará 
desenvolver a consciência corporal dos participantes e 
fazê-los adotar hábitos saudáveis para a coluna. Faça 
a inscrição em http://www.udesc.br/?id=1421.

Agenda
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Você 
sabia TEM

uA Udesc 
conta com a 

Procuradoria 
Jurídica 
(ProJur) que 
é órgão de 

consultoria e 
representação 
jurídica, 
de acordo 
com os 

do Estatuto 
da Udesc do 

Regimento 
Geral, em 

conformidade  
com a Constituição 

do Estado e 
a legislação 
infraconstitucional.

uA estrutura  
da Projur 

compreende, atualmente, 
um procurador e sete sub-
procuradores. Além da 
Reitoria, com cinco, a Udesc 
Lages e a Udesc Joinville 
também contam com sub-
procuradores, sendo um 
em cada centro. Os dois 
cargos são designados 
pelo reitor, devendo ser 
advogados de carreira.

u Entre as atividades  
da Projur estão: consultoria, 
assessoramento e 
representação judicial e 
extrajudicial da universidade.

Conversa com o reitor
A Udesc iniciou, em agosto, por meio da 
Secretaria de Comunicação, o programa “Conversa 
com o reitor”. A iniciativa está prevista no projeto 
Conecta Udesc, da Política de Comunicação do 
Plano de Gestão 2012-2016 da universidade. 
Seguindo a proposta, o reitor reservará um 
espaço em sua agenda, preferencialmente nas 
quintas-feiras, das 16h30 às 17h30, para receber 
servidores (individualmente ou em grupos) e 
alunos (representantes de diretórios acadêmicos). 
Para participar os interessados devem agendar a 
reunião com antecedência ligando para o telefone 
(48) 3321-8004 ou pelo e-mail reitor@udesc.br. 

Laboratório de  
Contato Improvisação 
O Laboratório de Contato Improvisação, 
realizado pela Udesc Ceart é um espaço onde os 
participantes podem praticar um tipo de dança em 

que as possibilidades expressivas e seus 
limites corporais são explorados a 
cada encontro. Os encontros são 
abertos à comunidade e ocorrem 
semanalmente, às segundas-
feiras, das 9h às 11h30, na Udesc 
Ceart, em Florianópolis. O 

contato improvisação é um 
estilo de dança que surgiu 

nos Estados Unidos, na 
década de 70. É uma 
dança na qual o contato 
físico com parceiros 
ou superfícies, fornece 
o ponto inicial para 

a exploração corporal 
por meio de movimentos 

improvisados. Leia mais em 
http://www.udesc.br/?idNoticia=7806.
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uA próstata é uma glândula abaixo 
da bexiga e que envolve a uretra, 
canal que liga a bexiga ao orifício 
externo do pênis. Sintomas como dor 
nas costas, na bacia ou nos joelhos, 
problemas de ereção e sangramento 
pela uretra podem ser suspeitos. 

u Em geral, 
o câncer de 
próstata não 
causa sintomas 
até atingir 
um tamanho 
considerável. 
Homens com 
mais de 50 anos, 
mesmo sem 
sintomas, podem 
fazer o exame 

de toque retal e de sangue (dosagem 
de PSA) para ajudar a detectá-lo.
 
u Esses exames não dizem se 
o indivíduo tem câncer. O toque 
retal identifica também outros 
problemas e cerca de 75% a 80% 
dos homens com aumento de PSA 
não têm câncer de próstata. Mas 
podem sugerir a necessidade ou 
não de realizar outros exames. 

uO resultado negativo também 
não é garantia. Cerca de 20% dos 
homens com câncer de próstata 
sintomático apresentam PSA normal. 
E o câncer também pode não ser 
palpável pelo toque retal. A melhor 
estratégia é realizar os dois exames.

Viver 
Bem

Câncer de próstata: 
saiba como prevenir
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Decisões
uA Udesc divulgou neste mês duas 
orientações técnicas. Uma delas é referente 
à aprovação de projetos de cursos de pós-
graduação. A outra diz respeito à obtenção 
de recursos por meio de descentralização de 
créditos orçamentários. As orientações estão 
disponíveis no http://www.udesc.br/?id=213.

uO Conselho Universitário (Consuni) 
aprovou, na última reunião, o Regimento 
Interno da Secretaria de Tecnologia de 
Informação e Comunicação (Setic) e 
a qualificação da Empresa Esag Jr.

u Está disponível no Portal Udesc a 
Instrução Normativa (IN) No 003/2013 — 
GAB.A IN regulamenta a distribuição dos 
ganhos econômicos resultantes de patentes 
de invenção, modelos de utilidade, softwares, 
cultivares e desenho industrial de inventores 
da Udesc. A nova instrução está disponível 
no endereço http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/64/in_003_2013_gab.pdf.


