
Restaurante do Campus I
Os estudantes foram informados de detalhes do andamento 
do processo de abertura do Restaurante do Campus I, 
que precisa de duas licitações complementares para 
a conclusão das obras. O lote da acessibilidade e da 
ligação do prédio à subestação de esgoto foi contratado, 
com prazo de execução de 60 dias, que iniciou em 14 de 
abril. Já o lote da ligação à subestação elétrica 
não teve interessados na licitação. 
O processo licitatório já foi 
publicado como relançamento e 
o certame está marcado para 
7 de maio. A expectativa 
é de inaugurar o prédio 
nos próximos meses.

Reprografia na Udesc Esag
Sobre ausência atual de reprografia 
na Udesc Esag, foi ressaltado 
que a licitação voltada para as 
unidades do Campus I no Bairro 
Itacorubi só teve empresas 
interessadas em explorar o 

serviço no Centro de Artes 
(Ceart). O relançamento 
da licitação será feito com 
os mesmos preços, mas, 

para atrair interessados, 
diminuirá a exigência 
de complexidade 
dos equipamentos.

Comunica
24 de abril de 2014  Ano 3 • Ed. 42Notícias da UNiversidade do estado de saNta catariNa

Conversa franca com o reitor
Desde agosto de 2013, es-

tudantes e servidores da Udesc 
têm a oportunidade de ficar cara 
a cara com o reitor para um ba-
te-papo sério e também descon-
traído sobre diversos assuntos 
que envolvem a universidade. 
É o programa Conversa com 
o Reitor, uma ação do projeto 
Conecta Udesc, que faz parte 
do Plano de Gestão 2012-2016 
e busca aprimorar a comunica-
ção interna da instituição.

O Gabinete do Reitor 
segue agendando encon-
tros, preferencialmente nas 
quintas-feiras, das 16h30 às 
17h30, para receber os inte-
ressados: servidores (indivi-
dualmente ou em grupos) e 
alunos (representantes de en-
tidades acadêmicas).

Todos devem agendar as 
reuniões com antecedência, 
ligando para o telefone (48) 
3321-8004, das 9h às 12h e das 

13h às 18h, ou mandando e-
-mail para reitor@udesc.br.

Na última conversa, quar-
ta-feira, o reitor recebeu re-
presentantes da Associação de 
Pessoal Aposentado (APA). Já 
no penúltimo encontro, em 16 
de abril, o bate-papo foi com 
integrantes do Centro Acadê-
mico Cinco de Julho (Cacij), 
do curso de Administração 
Pública. Confira abaixo alguns 
pontos dessa conversa.

Bate-papo com alunos 
de Administração Pública
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Perfil
Carlos roberto WerliCh

Coordenador do Comitê de estágios da UdesC Planalto norte

Devoção ao trabalho  
e à educação

A história do joinvilense Carlos Roberto 
Werlich, 61 anos, professor de Engenharia 
de Produção Mecânica e coordenador do 

Comitê de Estágios da Udesc Planalto Norte, mis-
tura muito trabalho, perseverança, amor à família 
e paixão pela educação. Ainda garoto, foi entre-
gador de correspondência. De bicicleta, a meta 
diária era pegar assinatura de cem documentos na 
parte da manhã e cem à tarde.

Desde aquela época, Werlich passou por muitas 
experiências profissionais, como líder de equipe e 
em empresa própria, o que lhe permitiu “co-
nhecer melhor as pessoas, os tipos e mode-
los de gestão adotados”, diz o professor que, 
desde 1985, mora em São Bento do Sul.

Na Udesc, ele é peça-chave de proje-
tos relevantes na região. A partir de 2005, já 
mestre em Administração pela Udesc Esag, 
o professor implantou uma incubadora de 
conhecimento em sustentabilidade ambien-
tal, futuro embrião de um parque tecnológi-
co na cidade. Werlich também é coordena-
dor do grupo de professores e alunos que vai 
criar uma empresa júnior em São Bento do 
Sul a partir do segundo semestre deste ano.

Fora da universidade, o professor 
costuma ler, cultivar orquídeas e manter 
sempre bem cuidado o jardim de casa, e 
seguir ritos religiosos. Werlich adora con-
versar com pessoas de culturas diferentes, 
além de viajar e passear com a família. É 
casado, tem três filhos e um neto.

Ele se descreve como um professor 
solícito e acredita essa é uma das profis-
sões mais importantes de todos os tem-
pos, “mesmo que não seja reconhecida 
como deveria”, e se define como uma 
pessoa feliz e determinada. “Um apaixonado 
pela educação em geral”, conclui. v

u Formação docente

Em 30 de abril, a Udesc fará o encontro 

“Formação docente: problemáticas 

emergentes” em Florianópolis para 

debater temas da área com professores 

dos cursos de licenciatura da instituição. 

As inscrições são gratuitas e podem ser 

realizadas pela internet, mas há limite 

de vagas. O evento integra iniciativas do 

Laboratório Interdisciplinar de Formação 

de Educadores (Life), em parceria com 

a Pró-Reitoria de Ensino (Proen). Mais 

informações podem ser obtidas com a Proen 

pelo telefone (48) 3321-8010, das 13h às 19h.

Agenda
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Você 
sabia tem

Base de pesquisa
uA Udesc renovou a sua 
assinatura anual com a base de 
dados Business Source Complete 
(Ebsco), que possibilita o acesso 
a conteúdos de áreas como 
Administração, Biblioteconomia, 
Ciências da Informação, 
Computação, Economia, 
Educação Física, Enfermagem, 
Fisioterapia, Medicina Veterinária, 
Música e Sociologia. Ferramenta 
essencial para a fundamentação 
de pesquisas bibliográficas, a 
Ebsco pode ser acessada nas 
instalações da Udesc ou de forma 
remota, com uso de senhas.

uAlém de periódicos 
acadêmicos conceituados, a 
base de dados inclui notícias dos 
principais veículos mundiais de 
comunicação, perfis de autores 
e empresas, estudos de caso, 
livros, monografias, vídeos de 
seminários, relatórios, entrevistas 
com executivos e especialistas, 
análises e demais 
conteúdos afins.

Escritório de Direitos Autorais
uA Udesc possui um escritório de direitos autorais 
(EDA), um dos primeiros a serem criados em Santa 
Catarina, instalado junto à Reitoria, em Florianópolis. 
O EDA tem por finalidade dar ao autor segurança 
quanto ao direito de criação sobre sua obra. O registro 
permite o reconhecimento da autoria, especifica direitos 
morais e patrimoniais e estabelece prazos de proteção 
tanto para o titular quanto aos seus sucessores.

uO EDA é um posto avançado da Biblioteca 
Nacional em Santa Catarina. Desde 1995, presta 
atendimento personalizado aos pesquisadores e 
autores de obras intelectuais valorizando, desta 
forma, o processo criativo e científico no Estado. 
Além disso, orienta quanto à necessidade de 
proteção das obras por meio do registro.

u Em 2013, por exemplo, foram realizados 1.449 
atendimentos e protocoladas 932 obras. Deste total, 
217 atendimentos foram na categoria “Poesia”, 162 
na em “Música/Partitura”, 202 em “Cinema/TV”, 
dentre outros. O EDA está diretamente vinculado 
à Coordenadoria de Projetos e Inovação da Udesc. 
Mais informações pelo telefone (48) 3321-8072.

Guia para publicação de livros
uCriada em 2007, a Editora da Udesc busca 
editar, produzir e disseminar publicações sobre o 

saber gerado na instituição. 
O órgão, que publica 

textos acadêmicos 
nas diversas áreas do 
conhecimento, recebe 

materiais de servidores e alunos 
vinculados à instituição. No site 

www.udesc.br/editora, há um link 
sobre como publicar seu livro. 

Mais informações pelo telefone (48) 
3321-8152 e pelos e-mails editora@
udesc.br.e maury.dutrafilho@udesc.br.
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uA enxaqueca é um dos tipos mais 
incômodos de cefaleia, ou dor de cabeça. 
A dor normalmente fica localizada de 
um lado da cabeça, às vezes, dos dois.

u Pode ser causada pela ingestão de 
certos alimentos ou bebidas, problemas 

com o sono, variações bruscas de 
temperatura e umidade do ar, 
fatores emocionais, estresse 

ou pela menstruação e 
fatores hormonais.

u Somente o médico 
pode dizer qual a melhor 

medicação para quem 
sofre de enxaqueca, 

mas as crises podem 
ser reduzidas evitando-se 

os fatores que desencadeiam 
a dor. O médico também pode 
orientar sobre procedimentos 

para quem tem crises frequentes.

o qUe fazer qUando 
oCorre Uma Crise?

u procurar um local fresco e escuro 
para recostar, mas sem deitar;

u colocar gelo sobre as áreas doloridas;

u tomar o medicamento indicado 
pelo médico, mas nunca mais 
de duas vezes por semana;

u beber muita água e comer 
moderadamente;

u descansar.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Ai, que dor de cabeça!
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Decisões
Novo diretor
uO professor Paulo Henrique Xavier de 
Souza é o novo diretor-geral do Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), com 
43,87% dos votos, já considerados os diferentes 
pesos das votações de professores, estudantes 
e técnicos universitários do centro, contando 
as abstenções. Paulo, 54 anos, é professor 
do Departamento de Educação Física.

Reajuste
uA atualização em 6,41% do Valor 
Referencial de Vencimento (VRV) e do auxílio-
alimentação (R$ 19,50/dia, R$ 429/mês) já 
pode ser notada nos contracheques de abril 
dos servidores. O reajuste foi calculado para o 
período entre 7 e 30 de abril. Nos dias anteriores 
do mês, os valores ainda são os antigos. 
Sete de abril é a data-base dos servidores da 
Udesc e foi o dia de publicação da Medida 
Provisória (MP) que garantiu as atualizações.

Feriado
A Udesc não terá expediente nos dias 1o e 
2 de maio, em virtude do feriado do Dia 
do Trabalho, e também devido a realização 
da 12a edição do Jiudesc neste período.


