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Calendário 
Acadêmico 
2014 da Udesc 
é aprovado 
com mudanças

O Conselho de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão (Consepe), da Udesc, 
aprovou o Calendário Acadêmico 
2014 na última reunião ordinária.

“Era um compromisso nosso 
antecipar a aprovação do calendá-
rio, que, nos anos anteriores, geral-
mente ocorria em novembro. Essa 
mudança permitirá um planejamen-
to melhor dos cursos”, ressalta o 
presidente do Consepe e pró-reitor 
de Ensino, Luciano Hack.

O presidente do conselho afirma 
que o calendário do próximo ano ficou 
“estritamente acadêmico”, pois não 
foram incluídas as datas das coordena-
dorias internas e das pró-reitorias, que 
estarão presentes em um calendário 
ampliado, a ser definido em outubro.

Desse modo, qualquer alteração 
futura no calendário acadêmico não 
precisará da aprovação dos conse-
lhos e poderá ser aplicada de manei-
ra mais ágil.

Hack também destaca que os dois 
semestres letivos de 2014 serão mais 
enxutos: cada um terá 18 semanas e de 
95 a 105 dias letivos. Na soma, serão 
16 dias a menos do que atualmente. 
“Isso resultará em um intervalo maior 
entre os dois semestres”, diz.

Alunos de outras 
instituições podem  

pedir transferência para 
estudar na Udesc

A Udesc lançou nesta semana o edital 
de transferência externa e retorno a porta-
dor de diploma de curso de graduação para 
o primeiro semestre de 2014. São mais de 
1,2 mil vagas distribuídas em 31 cursos de 
graduação presenciais em todas as unida-
des da Udesc.

Os interessados devem fazer o pedi-
do de 14 a 18 de outubro via correio, por 
meio de correspondência registrada, ou nas 
secretarias de ensino de graduação dos cen-
tros da Udesc. A entrega dos documentos 
pode ser feita via procuração.

Os alunos se-
rão classificados 
de acordo com a 
procura do cur-
so. O resultado 
da seleção será 
divulgado até 4 
de novembro nos 
centros da Udesc.



uRumos 2013
A Udesc recebe nesta sexta-feira, 27, a 
gerente do Núcleo de Artes Cênicas do 
Itaú Cultural, Sonia Sobral, que anunciará 
em Florianópolis o novo formato do 
Rumos — programa de apoio a projetos e 
pesquisas sobre arte e cultura brasileiras. O 
encontro, gratuito e aberto ao público, ocorre 
às 17h30 no auditório da Udesc Ceart.
uVestibular

A Udesc recebe inscrições para o Vestibular de 
Verão 2014 até 14 de outubro. São 1.237 vagas 
em 46 cursos de graduação. Os interessados 
devem acessar o http://www.vestibular.udesc.br  
e pagar uma taxa de R$ 90. Ajude a 
divulgar o Vestibular da Udesc.

Agenda

Perfil
Luciana corrêa Matias

técnica eM educação 
direção de ensino do ceart

Alegria de viver

Entusiasmo e alegria pela vida. Estas são 
algumas das principais qualidades de Lu-
ciana Matias — que ficam logo evidentes 

para quem a conhece. Formada em Língua Espa-
nhola, Luciana já lecionou em escolas públicas e 
de idiomas da Grande Florianópolis, uma expe-
riência que marcou profundamente sua trajetória 
profissional: “Foi uma experiência árdua e, ao 
mesmo tempo, gratificante”, afirma. 

Há três anos na Udesc, Luciana trabalha na 
Direção de Ensino do Centro de Artes e, entre 
suas atividades desenvolvidas, tem um carinho 
especial pela mobilidade acadêmica, auxiliando 
alunos que querem estudar no exterior e receben-
do os estrangeiros que chegam ao Ceart. 

Livros sobre comportamento humano, 
relações interpessoais, liderança e motivação, 
estão ultimamente entre suas leituras — temas 
que procura refletir para aplicar no trabalho e 
na vida pessoal. Quando o assunto é literatura, 
as obras de Rubem Alves e de Clarice Lispector 
também estão entre suas preferências. 

Casada há seis anos e “apaixonada pelos 
afilhados”, como ela se descreve, Luciana — 
que adora um happy hour — dedica momentos 
especiais de lazer com a família e com os ami-
gos, pois acredita que pequenos momentos de 
alegria no dia-a-dia são essenciais para alcançar 
a felicidade e o equilíbrio. Equilíbrio este que 
Luciana também tem encontrado na prática de 
pilates, iniciada recentemente. 

Questionada sobre o segredo para manter o 
alto astral e o entusiasmo, Luciana sabe muito bem 
como responder: “Arriscaria dizer que o segredo é 
agir conforme sua essência, respeitando a essência 
do outro. Na medida do possível, procuro tratar as 
pessoas com a mesma gentileza e respeito que eu 
gostaria de ser tratada. Por acreditar que minhas 
ações cotidianas falarão por mim, peço licença à 
Clarice Lispector: ‘Sou como você me vê. Posso ser 
leve como uma brisa ou forte como uma ventania. 
Depende de quando e como você me vê passar’.” v
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Você 
sabia TEM

u Três projetos da 
Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc) 
foram contemplados na 
chamada pública de 2013 da 
Financiadora de estudos 
e Projetos (FineP) para o 
Programa de Infraestrutura 
(Proinfra). A universidade 
receberá, ao todo, cerca 
de R$ 3,4 milhões.

uO projeto da Udesc 
que obteve mais recursos, 
de R$ 2,1 milhões, prevê 
a implementação da 
centraL anaLítica no 
centro de ciências 
agroveterinárias 
(cav), em Lages.

uNa sequência, vem o 
Laboratório Experimental 
de Tecnologias Cênicas 
(Labetec), do Centro 
de Artes (Ceart), em 
Florianópolis, que 
receberá R$ 1,1 milhão.

u Já o Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT), em 
Joinville, conseguiu quase R$ 
132 mil para a Manutenção 
de equipamentos de alto custo.

Dança para todos
O Cefid, centro da Udesc em 
Coqueiros, Florianópolis, oferece 
desde 2001 ações de extensão que 
levam o ensino e a prática da dança à 
comunidade. O programa de extensão 
Ritmo e Movimento oferece aulas 
gratuitas de dança (contemporânea e 
de salão) e de alongamento. Também 

leva a dança a alunos de uma 
escola pública, como atividade 
extracurricular, e a pacientes de 
uma instituição psiquiátrica, como 
terapia. Mantém ainda o Grupo 
de Dança, formado por alunos de 

graduação da Udesc, e organiza 
há 11 anos a Mostra de Dança 
Cefid/Udesc, com participação 
gratuita dos grupos e do 

público. Saiba mais em  
http://www.cefid.udesc.br/ritmoemovimento.

Atlas Geográfico
Foi realizado em 24 de setembro o 
lançamento do primeiro fascículo do Atlas 
Geográfico de Santa Catarina. A publicação, 
da Editora Udesc, é resultado de um termo 

de cooperação técnico-científica entre a Secretaria de 
Estado do Planejamento e o Mestrado em Planejamento 
Territorial e Desenvolvimento Socioambiental (MPPT) da 
Udesc. O fascículo “Estado e Território”, organizado pela 
professora Isa de Oliveira Rocha, do MPPT, apresenta o 
mapa político de Santa Catarina, além de dados históricos 
do estado. O atlas servirá como instrumento de consulta 
e pesquisa para estudantes e profissionais, e também 
para balizar ações e políticas públicas, e será distribuído 
às escolas da rede pública de ensino. O lançamento 
contou com a presença do governador Raimundo 
Colombo, dos secretários de Estado do Planejamento, 
Murilo Flores, da Educação, Eduardo Deschamps, além 
do reitor da Udesc, Antonio Heronaldo de Sousa.
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uUma pessoa tem anemia quando 
a quantidade de hemoglobina (a 
substância que dá a cor vermelha ao 
sangue e transporta oxigênio para 
todo o corpo) está abaixo do normal. 
Isso ocorre por falta de um ou mais 
nutrientes — em 90% dos casos, ferro.

uCrianças, gestantes, mulheres 
que estão amamentando, meninas 
adolescentes e mulheres adultas em 
fase de reprodução são os grupos 

mais afetados pela doença. Mas 
ela ocorrem também em 

homens. O diagnóstico 
é feito por exame 

de sangue.

uOs 
principais 

sinais e 
sintomas são: 

fadiga generalizada, falta de 
apetite, palidez de pele e mucosas 

(parte interna do olho, gengivas), 
falta de disposição para o trabalho, 
dificuldade de aprendizagem e 
apatia (crianças muito “paradas”).

uUma alimentação com bastante 
ferro é a melhor prevenção: carnes 
vermelhas, aves, peixes e mariscos 
crus são alimentos ricos nessa 
substância. Leite e ovo não são 
boas fontes, mas há leite e outros 
alimentos enriquecidos com ferro. 
Também há ferro de origem vegetal 
no agrião, couve, feijão, ervilha, 
grãos integrais e açúcar mascavo.

Viver 
Bem

Anemia: comer bem 
é melhor prevenção
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Decisões
Plano de Carreiras
uO Consuni da Udesc aprovou ajustes no Plano 
de Carreiras dos Servidores da instituição. 

u Entre as alterações no plano estão o reajuste 
do auxílio-alimentação que corresponde a 2,5 
Valor Referencial de Vencimento (VRV); 
a possibilidade dos professores em estágio 
probatório solicitar dedicação integral; e 
melhorias na progressão dos técnicos.

uA ação de promover melhorias no 
plano e na política salarial faz parte do 
Plano de Gestão 2012-2016 da Udesc

Diárias
u Em reunião na última terça, 24, o Consad se 
manifestou favorável ao aumento nos valores das 
diárias pagas aos servidores. O processo ainda 
necessita tramitar no Consuni e, se aprovado, 
seguirá para o Executivo e o Legislativo.

uA proposta do pró-reitor de Administração, 
Vinicius Perucci, equiparou as diárias 
dos técnicos. Este grupo receberá R$ 
143,00 — um aumento de até 43%.

uO segundo grupo (diretores e pró-reitores) 
passará a receber R$ 202,00. A diária do reitor 
não foi reajustada e permanece em R$ 340,00.


