
Comunica
13 de fevereiro de 2014 Ano 3 • Ed. 37Notícias da UNiversidade do estado de saNta catariNa

A Udesc realizou na última quinta-feira, 
6, em Florianópolis, o primeiro encontro para 
a elaboração da Política de Comunicação da 
instituição, com a presença dos jornalistas da 

casa e de representantes dos centros. A criação 
do documento envolverá toda a comunidade 

universitária no primeiro semestre deste ano.
“A política ajudará a universidade a re-

avaliar o seu relacionamento com a socieda-
de e os seus públicos, a desenvolver a cultura 
organizacional de repasse de informações e a 
correta utilização das ferramentas de comuni-
cação”, explica o secretário de Comunicação 
da Udesc, Thiago Augusto.

Para orientar a equipe, a Udesc conta com o 
apoio do consultor Wilson da Costa Bueno, que 
é doutor em Comunicação pela Universidade de 
São Paulo (USP), professor e referência nacional 
em Comunicação Organizacional.

Na próxima quinta-feira, 20, haverá o pri-
meiro encontro geral com a comunidade univer-
sitária para o lançamento da Política de Comuni-
cação, às 14h, no Auditório do Centro de Ciências 
da Administração e Socioeconômicas (Esag), em 
Florianópolis. Os servidores e estudantes estão 
convidados para esse encontro.

Uma 
Política de 
Comunicação 
para a Udesc

Pesquisa mapeia 
perfil dos servidores

Tire sua dúvida
• O que é uma POlítica de cOmuni-
caçãO?

É um processo articulado de definição de 
valores, objetivos, diretrizes, normas e es-
truturas, que tem como finalidade orientar 
o desenvolvimento de ações, estratégias e 
produtos de comunicação para uma organi-
zação tendo em vista o seu relacionamento 
com os diversos públicos de interesse.

Professores e técnicos da Udesc podem res-
ponder a um questionário com dez perguntas, de 
caráter acadêmico, até o dia 17 de fevereiro, que 
identificará o perfil dos servidores. O projeto ex-
perimental desenvolvido por bolsistas do Labora-
tório de Design (LABDesign), do Centro de Artes 
(Ceart) da universidade, com orientação do profes-
sor do curso de Design Murilo Scoz, tem como 
objetivo o desenvolvimento e a gestão da identida-
de da instituição. O questionário pode ser acessado 
pelo site da Udesc, pelo e-mail enviado aos servi-
dores e pelo link no grupo da Udesc no Facebook.

Professor 
Wilson Bueno
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Perfil
marcia Silveira KrOeff

diretOra de enSinO da udeSc faed

Apego ao ensino e à família

Em 2014, a professora Marcia Silveira 
Kroeff completa 17 anos de trabalho na 
Udesc. Ingressou como docente de Meto-

dologia Científica no Cefid e, desde 2010, atua 
no departamento de Biblioteconomia e Gestão 
da Informação da Faed.

A professora é licenciada em Educação 
Física pela Udesc, Bacharela em Bibliotecono-
mia, com Mestrado em Ciência da Informação, 
Doutorado em Ciências da Comunicação, e es-

tágio pós-doutoral na área de Atividade Física 
Relacionada à Saúde.

Em sua trajetória na Udesc, Marcia 
exerceu o cargo de pró-reitora de Pesqui-
sa e Desenvolvimento e coordenadora de 
Pós-graduação. Foi chefe do extinto De-
partamento de Fundamentos Humanísticos 

e Metodológicos no Cefid e chefe do Depar-
tamento de Biblioteconomia e Gestão da 
Informação na Faed, onde assumiu em fe-
vereiro a Direção de Ensino de Graduação.

Natural de Porto Alegre, Marcia expli-
ca que queria ser professora e inicialmente 
pensou em fazer Pedagogia. “Como eu era 
atleta e gostava de natação, optei pela Edu-
cação Física”, afirma. Porém, com a mãe bi-
bliotecária, revela que cresceu dentro de bi-
bliotecas. “Minha mãe trabalhava aos finais 
de semana e eu passava os domingos na bi-
blioteca, sempre gostei desta área então segui  

 o mesmo caminho”, conta.
Nas horas de lazer, Marcia gosta de ir à 

praia de Bombinhas, passear com a filha Isa-
bel, de 11 anos, curtir a família e os dois ga-
tos de rua adotados: Cléo e Léo.

Como egressa da Udesc e hoje docente 
da instituição, Marcia acompanhou a evolu-
ção da universidade nos últimos anos. “Desde 
que fui aluna da graduação em Educação Físi-
ca, em 1986, queria ser professora na Udesc, 
trabalhar aqui é uma realização”, ressalta. v

u ENPModa
Em abril de 2014 a Udesc sediará o 4o Encontro 
Nacional de Pesquisa em Moda, no qual serão 
aguardados mais de 200 participantes, entre 
professores, pesquisadores, estudantes e empresários. 
As inscrições para apresentação de comunicação oral 
e pôsteres seguem até 16 de março. Saiba mais: www.
ceart.udesc.br/enpmoda/. 

u Inscrições prorrogadasSeguem até sexta-feira (14) as inscrições de 
professores para a 1a Semana de Educação Continuada 
da Udesc, que ocorrerá de 17 a 21 de fevereiro e 
terá ações para o aperfeiçoamento pedagógico. Na 
semana, haverá debates e cursos sobre o uso de 
tecnologias digitais de informação e comunicação 
para o ensino e a aprendizagem nas modalidades 
presencial e a distância. Mais informações podem ser 
obtidas na Proen, pelo telefone (48) 3321-8014.

Agenda
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Você 
sabia tem
Mais professores
uA Udesc anunciou no final 
de janeiro o lançamento do 
Concurso Público no 1/2014, que 
oferece 56 vagas de professor 
efetivo com carga horária de 40 
horas. As oportunidades, para 
diversas áreas do conhecimento, 
são em dez centros em 
Balneário Camboriú, Chapecó, 
Florianópolis, Ibirama, Joinville, 
Lages, Laguna e Pinhalzinho.

uAs inscrições ocorrem de 14 
de fevereiro a 6 de março. Os 
interessados devem comparecer 
aos centros, enviar um procurador 
ou encaminhar os documentos 
via Sedex até o último dia da 
inscrição. A taxa é R$ 100.

uA remuneração para o regime 
de trabalho de 40 horas é de R$ 
5.746,30 
para os 
candidatos 
com 
mestrado e 
R$ 7.470,85 
para 
doutores. 
O professor 
receberá 
um auxílio-
alimentação 
de R$ 18,18  
por dia útil.

uO edital pode ser 
encontrado na página da 
Udesc (www.udesc.br).

Ajuda nas enchentes
uO Centro de Educação Superior do 
Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Udesc, em 
Ibirama, está desenvolvendo um sistema que 
permite a visualização dos locais alagados 
durante uma enchente e a indicação de rotas 
livres para deslocamento da população.

uGratuito, o Sistema de Informação Geográfica 
para Monitoramento de Alagamentos Online 
deverá ficar pronto em julho. A ideia é fazer com 
que o programa seja utilizado pelas prefeituras 
e população. “Numa enchente, o software 
aponta quais as rotas que poderão ser usadas 
para chegar à cidade”, explica o coordenador 
do projeto, professor Fernando dos Santos.

uO sistema, que utiliza imagens de 
satélite e fotos, poderá ser adaptado 
para acesso em celulares e tablets.

 

Projeto Rondon
uO Núcleo Extensionista Rondon (NER), da Udesc, 
realiza desde quarta-feira, 12, Operação Vanderlei 

Alves, no Planalto Norte. Além de 
servidores, a equipe da instituição 
conta com 109 acadêmicos.

u Com abertura em Mafra, as 
atividades sociais serão realizadas 
até 22 de fevereiro em mais nove 

municípios de Santa Catarina, 
como São Bento do Sul, sede 

do Centro de Educação do 
Planalto Norte (Ceplan), da 
Udesc, e quatro do Paraná.

uDesde 2010, as operações do 
NER já envolveram 780 

extensionistas, que atenderam 
quase 60 mil pessoas de 41 cidades.

56 vagas de 
professor efetivo
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uO lixo mal acondicionado pode 
espalhar doenças graves. Os restos 
atraem agentes transmissores, como 
moscas (verminoses, desinterias), 
mosquitos (dengue, malária), 
baratas (doenças gastrointestinais) 
e ratos (leptospirose, 
hantavirose), só para 
citar alguns riscos.

uO lixo também 
afeta a saúde das 
pessoas ao contaminar 
o ar (a queima de 
plástico, borracha e 
espuma produz gases 
tóxicos que podem 
causar dores de cabeça, 
náuseas e distúrbios 
respiratórios), a 
água (disseminando 
microrganismos que 
provocam doenças, como 
hepatite e verminoses) 
e o solo (podendo 
também atingir fontes de água).

uAo descartar o lixo, 
observe algumas dicas simples 
de higiene e saúde:

•  Coloque-o em sacos plásticos 
fechados e sem furos, em 
recipientes com tampa;

•  Construa um porta-lixo para 
colocar os sacos evitando que 
cães e gatos o espalhem;

•  Não queime lixo.

Viver 
Bem

Cuidados com o lixo
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Decisões
Consuni
u Foi alterado o local da primeira reunião 
do Conselho Universitário (Consuni) da 
Udesc neste ano. O encontro que seria 18 
de março, em Lages, será realizado, agora, 
em Florianópolis. No entanto, as reuniões 
ordinárias e itinerantes, uma novidade 
neste ano, marcadas para 3 de julho e 16 
de outubro serão em Joinville e Laguna, 

respectivamente, como divulgado na 
última edição do Comunica 

Udesc. A última reunião 
será em 10 de dezembro.
 

Reunião do VRV
uNo fim da tarde de quinta-
feira, 13, a Reitoria da Udesc 
se reúne com representantes 
de associações e sindicatos 
para discutir a atualização 
do Valor Referencial de 
Vencimento (VRV) para 
2014. Hoje, o valor é de R$ 
285,90. Acompanhe mais 
informações nos meios de 

comunicação da Udesc.


