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Financiamento para universidades públicas

O reitor da Udesc, Antonio 
Heronaldo de Sousa, represen-
tou a Associação Brasileira dos 
Reitores das Universidades Es-
taduais e Municipais (Abruem) 
na última terça-feira, 5, na Câ-
mara Federal, em Brasília, du-

rante uma audiência pública que 
discutiu formas de financiamen-
to para universidades públicas.

No encontro foram deba-
tidos temas como a criação de 
um fundo federal para viabilizar 
recursos para as universidades 

públicas estaduais e municipais; 
a liberação de recursos para as 
estaduais (como emendas de 
bancada); e as dificuldades nas 
doações para as universidades 
públicas. O deputado Esperidião 
Amin (SC) participou do debate.

No último fim de semana, a 
Udesc promoveu a nona edição dos 
Jogos de Integração dos Servidores 
(Jisudesc), com cerca de 400 pesso-
as. O evento realizou a maioria das 
20 modalidades na Associação dos 
Funcionários Fiscais de Santa Cata-
rina (Affesc), em Florianópolis.

Na abertura dos jogos, houve a 
entrega da Medalha do Mérito Fun-
cional Alice Guilhon Gonzaga Pe-
trelli de 2013 para os servidores elei-
tos nos centros e na Reitoria, assim 
como da menção honrosa para os 
professores e técnicos que comple-
taram 30 anos de serviços prestados.

Nona edição dos Jogos de Integração dos 
Servidores reúne cerca de 400 pessoas

Nona edição dos Jogos de Integração dos 
Servidores reúne cerca de 400 pessoas

Os campeões de cada mOdalidade fOram:

Basquete em triO ...............................Joinville (feminino) e Ibirama (masculino)
BOcha ..................................................................................Lages (F) e Ibirama (M)
canastra............................................................................Reitoria (F) e Lages (M)
cOrrida rústica .................................................................Cead (F) e Laguna (M)
dOminó ................................................................................Oeste (F) e Laguna (M)
futeBOl suíçO masculinO .............................................................................Oeste
futeBOl suíçO sêniOr masculinO ............................................................... Lages
futsal masculinO ...........................................................................................Oeste
futsal sêniOr masculinO ............................................................................ Lages
laçada da vaca parada .............................................Joinville (F) e Ibirama (M)
nataçãO ............................................................................... Cefid (F) e Laguna (M)
sinuca .....................................................................................Cefid (F) e Lages (M)
tacO livre .......................................................................................... Planalto Norte
tênis de campO masculinO ...........................................................................Cefid
tênis de mesa ........................................................................Cefid (F) e Lages (M)
tOtó (peBOlim) ................................................................... Cead (F) e Ibirama (M)
trucO livre .................................................................................................Joinville
vôlei 4x4 ........................................................................Joinville (F) e Ibirama (M)
xadrez .....................................................................................Faed (F) e Lages (M)
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A Udesc é uma realizadora  
da minha vida

Atenciosa, prestativa e fiel são as caracte-
rísticas da bibliotecária da Udesc Oeste, 
Ivania Aparecida Morche de Jesus, 56 

anos, natural de Lages. Seus colegas de trabalho 
garantem que ela protege amorosamente os ami-
gos e o local onde exerce suas atividades.

Ivania ingressou na Udesc em 1976 e tra-
balhou 26 anos na biblioteca de Lages. Passou 
rapidamente pela Biblioteca Central, em Floria-
nópolis, em 2004,  e foi transferida para o Oeste 
com o desafio de implantar três bibliotecas em 
Chapecó, Palmitos e Pinhalzinho.

“É gratificante ver o resultado, pois 
iniciamos do zero e hoje as bibliotecas 
estão completas e prestando serviços de 
qualidade”, conta ela.

Ivania diz que a frase que mar-
cou sua vida é do filósofo John Dewey: 
“aprendemos quando compartilhamos 
experiências”. Para ela, a vida é um de-
safio constante porque “temos que supe-
rar as dificuldades encontradas e isso só é 
possível com a busca de novas experiên-
cias e compartilhando com nossos pares”.

A bibliotecária diz que viajar é seu 
maior prazer e a família é o principal sig-
nificado de sua vida. Gosta da casa cheia, 
tem prazer em cozinhar, receber amigos e 
jogar conversa fora.

“Sou uma serrana, gosto do frio, de co-
midas quentes como paçoca de milho e en-
trevero. Tenho paixão por praia. No verão, 

curto o mar”, revela.
Na Udesc, fez muitos amigos e é conhe-

cida como exímia jogadora de bocha, moda-
lidade que lhe deu muitas vitórias.

Em 2014, a bibliotecária irá se aposentar e 
pretende descansar bastante. Na Udesc, ela tem 
boas lembranças e diz que a universidade é “uma 
morada feliz e realizadora da minha vida”.v

uVestibular de VerãoA Udesc aplicará no domingo, 10, as provas 
do Vestibular de Verão 2014. Ao todo, 13.680 
candidatos disputarão 1.237 vagas de 46 cursos 
gratuitos de graduação. As provas e os gabaritos 
da seleção serão divulgados na página do 
vestibular a partir das 20h30 de domingo.
uNa Moda

Na quinta-feira, 14, os novos profissionais da 
moda catarinense exibirão suas coleções no 
Observatório de Culturas e Tendências Antecipadas 
(Octa Fashion 2013), desfile com os trabalhos de 
formatura dos alunos de Moda da Udesc Ceart. 
O evento ocorrerá na Associação Catarinense de 
Medicina , em Florianópolis, às 19h. Neste ano, os 
alunos se inspiraram no tema “Brasis” e estudaram 
a identidade brasileira e suas diversas vertentes. Ao 
todo, 41 estudantes apresentarão suas coleções.

Agenda
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Você 
sabia tem

Novo diretor
uO professor Arnaldo José 
de Lima foi eleito diretor-
geral da Udesc Esag, para a 
gestão 2014-2018, em pleito 
realizado no fim de outubro.

u Participaram da 
eleição servidores efetivos 
(professores e técnicos) 
e alunos regularmente 
matriculados no centro de 
ensino, em Florianópolis, e no 
curso fora de sede oferecido 
em Balneário Camboriú.

u Entre os técnicos-
administrativos, votaram 43 
dos 46 eleitores, computando 
41 votos válidos — 96% 
do total de votantes.

uDo corpo docente, 
votaram 61 dos 72 
eleitores, somando 59 
votos válidos — 97% 
do total de votantes.

u E dos alunos de graduação 
e pós-graduação, votaram 
303 dos 1.583 eleitores, com 
282 votos válidos — 93% 
do total de votantes.

uO diretor-geral 
para o quadriênio 
2014-2018 foi eleito 
com um coeficiente 
eleitoral de 0,6771.

Qualidade de água
uO curso de Engenharia de Alimentos da Udesc 
Oeste desenvolve um projeto de extensão que 
visa melhorar a qualidade de água consumida 
na zona rural de Pinhalzinho. A atividade 
tem apoio da prefeitura e será ampliada em 
2014 para mais seis municípios do Oeste.

uO projeto, denominado “Melhoria da 
qualidade de água na zona rural de Pinhalzinho”, 
é coordenado pelo professor Gilmar de 
Almeida Gomes e tem como objetivos constatar 
focos de contaminação e tratar a água.

u Na zona rural da região a água não é 
tratada pela Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento (Casan). A maioria 
da população utiliza a água dos 11 
reservatórios comunitários de Pinhalzinho.

Curso de auxiliar  
de escritório
uA Udesc Ibirama oferece o 
curso de auxiliar de escritório 
para 30 adolescentes em situação 
de risco. As aulas preparam os 
jovens para o mercado de trabalho, 
principalmente ao primeiro emprego. 

uO curso integra o projeto de extensão 
Udesc Jovem, da professora Valkyrie 

Vieira Fabre e tem ainda como 
objetivo estimular adolescentes 

a continuar os estudos 
e atuar ainda como 
voluntários ou 
beneficiários das 20 
ações de extensão 
desenvolvidos 

pela Udesc Ibirama.
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u Se você pensou em iniciar uma 
atividade física, porém, não sabe 
qual a melhor opção, a caminhada 
pode ser o primeiro passo. 
Caminhar é o exercício 
mais fácil que existe. 
Não exige habilidade 
técnica, é barata e pode ser 
feita a qualquer hora, em 
qualquer idade e, em dias 
chuvosos, até dentro de 
casa, com uma esteira.

u A caminhada tem vários 
benefícios, tais como a melhoria 
na circulação, pois há aumento 
do fluxo de sangue pelo corpo, 
além de deixar o pulmão mais 
eficiente, com a troca de gases 
constante com o ambiente, combate 
a osteoporose, afasta a depressão, 
aumenta a sensação de bem estar 
e deixa o cérebro mais saudável.

u Outro famoso benefício é manter 
o peso equilibrado. Especialistas 
afirmam que mesmo horas após 
o exercício, o corpo continua a 

emagrecer, devido à 
aceleração metabólica. 

Caminhar é tudo 
de bom, porém, 
antes de começar 
a prática, é 
recomendável 

procurar suporte de um 
profissional da área médica 

ou de Educação Física.

Viver 
Bem

Comece a caminhar!
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Decisões
Plano de Carreiras
u Na última reunião extraordinária 

do Conselho Universitário 
(Consuni) da Udesc, foram 
priorizados novos ajustes 
no Plano de Carreiras dos 
Servidores da instituição. 
Os conselheiros analisaram 

cinco pedidos de reconsiderações. 
Dois deles — o que cria o serviço 

de plantão e sobreaviso e o de 
gratificação de pregoeiro — foram 
aprovados. Os outros três serão 
incorporados no Plano de Carreiras 
daqui a dois anos, como, por exemplo, 
a criação da classe de Docente Sênior.

Certificado
u A Udesc poderá em breve eliminar 
a emissão de certificados impressos 
de participação em eventos e outras 
atividades universitárias. Um sistema 
on-line desenvolvido na Udesc Cefid 
e que ficará disponível para toda a 
universidade permite a emissão segura 
de certificados eletrônicos. O sistema já 
foi lançado e o primeiro evento a usá-lo 
será o Encontro de Extensão da Udesc.


