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O Conselho Universitário (Consuni) aprovou a nova marca 
da Udesc em sessão realizada nesta terça-feira, 26, na Udesc Ce-
fid, em Florianópolis. A nova identidade visual, proposta no Plano 
de Gestão 2012-2016, é resultado de um projeto ini-
ciado há dois anos por uma parceria entre a Secre-
taria de Comunicação (Secom), o Laboratório de 
Design (LabDesign) e o Departamento de Design, 
do Centro de Artes (Ceart).

O redesign da marca, que substituirá a atual, 
de 2005, deverá ser adotado por toda a Udesc, des-
de materiais e fachadas a sinalizações internas nas 
unidades. As alterações serão gradativas até 2015, quando a uni-
versidade completará 50 anos.

A comunidade acadêmica poderá ter acesso aos arquivos da 
nova marca a partir desta sexta-feira, 29, no site www.udesc.br/
novamarca. As próximas etapas serão a elaboração do Manual de 
Identidade Visual, a campanha de divulgação e o lançamento ofi-
cial em outubro, com a Política de Comunicação.

Marca de 
qualidade

Decisão

Três alternativas de identidade 
visual feitas pelos acadêmicos do 
Labdesign foram apresentadas ao 
Consuni e duas delas foram para votação. 
A primeira vez terminou empatada, com 
37 votos para cada lado, enquanto a 

segunda ficou com o placar de 
42 a 36 — a opção derrotada 
manteria a atual marca da 
universidade e mudaria apenas 
as fontes. A relatora inicial 
do processo no conselho foi 
a diretora da Udesc Ceart 
e professora de Design, 
Gabriela Mager, que destacou 
a necessidade de mudar a atual 
marca devido a problemas 
técnicos na reprodutibilidade 
[capacidade de reproduzi-
la em aplicações] e na 
pregnância visual [facilidade 
de compreensão, leitura e 
identificação]. Segundo ela, a 
nova marca é “mais adequada 
neste momento porque 
comemoraremos os 50 anos 
da universidade em 2015, de 
forma que ela apresentaria uma 
nova etapa da instituição”.

Manual  
será elaborado

O manual vai estabelecer 
normas e critérios técnicos de 
reprodução de marca nos mais 
variados materiais. Também estará 
previsto o uso da marca Udesc 
compartilhada com o uso das marcas 
dos centros. “A nova marca já pode 
ser utilizada, mas a Secom vai esperar 
o encerramento das inscrições do 
Vestibular de Verão 2015, em 3 de 
outubro, para aplicá-la no site, redes 
sociais e outros materiais. Quem 
precisar imprimir materiais já deve 
utilizar a nova marca”, explica o 
secretário de Comunicação, Thiago 
Augusto. Qualquer dúvida sobre a 
aplicação deve ser encaminhada ao 
e-mail comunicacao@udesc.br.



Perfil
Carlos alberto barth

Chefe de departamento de engenharia 
de sotfware da UdesC ibirama

O professor e o seu time

A ntes de ingressar na Udesc, o engenhei-
ro Carlos Alberto Barth trabalhava em 
uma empresa de desenvolvimento de 

software. A motivação para ingressar na univer-
sidade veio a partir do contato com a atividade 
de docência. “Uma paixão que foi surgindo aos 
poucos”, diz Barth, que é professor da institui-
ção desde 2010 e, atualmente, chefe do Depar-
tamento de Engenharia de Software do Udesc 
Ibirama, e gosta de observar a capacidade de 
superação dos acadêmicos. “Sou apreciador do 
sucesso alheio, então, compartilho com eles seu 
sentimento de vitória”, conta.

É justamente nessa parceria com os alunos 
e colegas servidores que está o alicerce do tra-
balho do professor. Barth se sente gratificado 
em fazer aquilo que gosta e destaca o desafio de 
implantar os cursos de bacharelado e pós-gradu-
ação em Engenharia de Software na Udesc Ibi-
rama, assim como o companheirismo dos cole-
gas, além da amizade dos alunos, fundamentais 
nesses projetos, segundo ele.

Ele conta que os colegas do departa-
mento agem como um time e colaboraram 
para inserir os novos cursos, implantar o 
Escritório Modelo de Desenvolvimento 
(fábrica de software) e o Laboratório de 
Robótica Educacional da Udesc Ibirama. 
“Todos participam de forma igualitária e 
com grande empenho”, ressalta.

Casado há 12 anos com Tânia, Bar-
th tem três filhos: Daniel, 11 anos, Ra-
phael, com 8 e Miguel, 3 anos. Natural 
de Lontras, no Alto Vale do Itajaí, o 
engenheiro gosta de aventuras e, recen-
temente, fez um rafting nas corredeiras 
do Rio Itajaí-Açú com a turma da Udesc 
Ibirama. Barth considera-se obstinado e, 
como filosofia de vida, cita uma frase de 
Albert Einsten: “Tente ser uma pessoa de 
valor, não de sucesso”. v

Agenda
u  Seminário internacional

A Fundação Escola de Governo (ENA) promoverá 

seminário internacional com o tema “Business 

Intelligence: inovação e inteligência aplicadas à 

administração pública”, em 10 e 11 setembro, no Teatro 

Governador Pedro Ivo, em Florianópolis. As inscrições 

são gratuitas e podem ser feitas na página da instituição. 

O seminário terá paineis, palestras e debates para 

mostrar iniciativas inovadoras de administração pública. 

Entre os convidados, está Peter Tarlow, professor da 

Universidade Texas A&M e especialista em segurança 

do turismo, e Ademar Seabra, chefe da Divisão de 

Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações 

Exteriores. Mais informações no (48) 3231-8100/8108.
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tem
Periódicos da Capes
uO portal de periódicos da Capes (www.periodicos.
capes.gov.br) já está disponível para acesso fora da Udesc 
a professores e técnicos da instituição. Para visitar o site 
de outro local, é preciso ter conta no Expresso Udesc 
e seguir as orientações da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (Setic), publicadas no Wiki 
Udesc. A biblioteca virtual conta com acervo de 15 mil 

títulos científicos nacionais e 
internacionais, normas técnicas 
entre outros materiais.

Economize energia
uA Secretaria de Comunicação 
(Secom), da Udesc, colocou em 
prática iniciativa para sensibilizar 
os servidores a economizarem 
energia elétrica a partir de 
pequenos atos. Logo, estará 
também na sua sala. 

O Comunica Udesc abriu espaço para mostrar as equipes 
dos diversos setores da nossa universidade. Envie 
uma foto para comunicacao@udesc.br. Participe!

Você 
sabia
Terceira Idade
uO Grupo de Estudos 
da Terceira Idade (Geti), 
programa de extensão da 
Udesc, está com inscrições 
abertas até 2 de outubro 
para a 1a Mostra Musical 
intergeracional do Geti. A 
participação é gratuita e 
não há restrição de idade. 
Os músicos e grupos 
selecionados se apresentarão 
em 6 de outubro. Para 
participar, basta acessar o site 
www.cefid.udesc.br/geti.

Extensão
uAté sábado, 30, a Udesc 
receberá inscrições para o 10o 
Encontro de Extensão, que 
será realizado entre 20 e 22 
outubro, no Centro de Cultura 
e Eventos Plínio Arlindo de 
Nes, em Chapecó. Todos 
os programas e projetos de 
extensão da Udesc devem ser 
inscritos na página do evento 
www.udesc.br/?id=1795.

Comunicação
uNa sessão desta terça-
feira, o Consuni aprovou, por 
unanimidade, o regimento 
interno da Secretaria de 
Comunicação (Secom) 
da Udesc. A estrutura do 
órgão suplementar passa 
a ter coordenadorias nas 
Rádios Udesc e nos setores 
de Comunicação Externa e 
de Comunicação Interna.

Clic comunica

Equipe dedicada da Direção de Extensão, Cultura e Comunidade 
da Udesc Faed: o técnico universitário Daniel da Costa Branco 

Kalil, o diretor de Extensão, Cultura e Comunidade, professor Fábio 
Napoleão, e o técnico universitário Filipe Broering Rampinelli.
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uAnemia é uma condição em que o nível 
de hemoglobina (substância que dá a cor 
vermelha ao sangue) está abaixo do normal 
por conta da carência de algum nutriente 

essencial. Em 90% dos casos, o 
problema é a falta de ferro, que 

atua na fabricação dos 
glóbulos vermelhos do 
sangue e no transporte 
de oxigênio para todas 
as células do corpo.

uCrianças, gestantes, 
mulheres que estão 

amamentando, meninas 
adolescentes e mulheres 

adultas em fase de reprodução 
são mais afetadas pela anemia, 

mas homens — adolescentes e 
adultos — e os idosos também 

podem sofrer da doença.

uA carência de ferro tem sintomas 
comuns a outras doenças e, por isso, só pode 

ser confirmada por exame de sangue. Mas 
os principais sinais são fadiga generalizada, 
falta de apetite, palidez da pele e mucosas, 
dificuldade de aprendizagem e apatia.

uO ferro presente em alimentos de 
origem animal é melhor aproveitado pelo 
organismo. Ele está em carnes vermelhas, 
principalmente fígado e miúdos como rim e 
coração, carnes de aves e peixes e mariscos 
crus. Vegetais folhosos verde-escuros 
(exceto espinafre), leguminosas (feijão, 
ervilha, lentilha), grãos integrais e derivados 
de cana também são boas fontes de ferro.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Alimentos ricos em 
ferro evitam anemia

Decisões
Política de Comunicação
O Consuni aprovou a Política de Comunicação 
da Udesc. Com 15 capítulos, o documento aborda 
temas como comunicação interna, relacionamento 
com a mídia, gestão da marca, mídias sociais, 
propaganda institucional, divulgação científica, 
preservação da memória e Rádios Udesc. A íntegra 
está no www.udesc.br/politicadecomunicacao.
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Planeje o seu evento
Vai realizar algum evento pela Udesc? Então, 
organize as tarefas com antecedência e siga o 
passo-a-passo básico para que ocorra tudo bem.

uVerifique se há recursos disponíveis. 
Lembre-se de comunicar os setores envolvidos 
(financeiros, serviços gerais, comunicação).

u Programe uma data que não 
coincida com outros eventos.

u Lembre-se de tomar nota dos e-mails 
dos participantes e também das pessoas 
que trabalharam com você.

uDepois do evento, agradeça a presença e 
convide as pessoas para sugerir ou criticar.


