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Proquali: 
ajuda valiosa 
para os 
estudos

A Udesc regulamentou a con-
cessão de apoio financeiro a servi-
dores para participação em cursos 
de pós-graduação lato sensu, em 
nível de especialização, a partir 
deste semestre. Publicado no final 
de agosto, o Edital no 01/2014 do 
Programa de Auxílio à Qualificação 
(Proquali) está baseado na Reso-
lução no 021/2011 do Conselho de 
Administração (Consad) e objetiva 
subsidiar os servidores que buscam 
a qualificação profissional.

O valor do auxílio engloba o 
pagamento do curso, incluindo ma-
trículas e mensalidades, limitados 
a R$ 9 mil por servidor. Para este 
semestre, há um teto de R$ 27 mil 
reservado. Estão enquadrados no 
programa cursos de pós-graduação 
com, no mínimo, 360 horas.

Como soliCitar

O servidor deve cumprir requi-
sitos como estar em efetivo exercí-
cio do cargo, não estar em estágio 
probatório, realizar o curso em ho-
rário compatível com a jornada de 
trabalho, entre outros.

Os interessados precisam pre-
encher um formulário de requisi-
ção e termo de compromisso, além 
de anexar declaração da instituição 
de ensino do curso (com início em 
2014 e final previsto até 2016). Os 
documentos devem ser enviados 
para a Coordenadoria de Recursos 
Humanos (CRH) até 15 de outubro.

Todos os pedidos serão analisa-
dos pela CRH, com apoio da Coopta 
Central. Mais informações pelo (48) 
3321-8043, das 13h às 19h, e pelo 
e-mail crh.reitoria@udesc.br.

Até 29 de setembro, ficarão abertas as 
inscrições para o Concurso de Fotografias 
2014 da Udesc, que aborda o tema “Co-
nexões: Udesc 50 anos” e oferece R$ 16 
mil em prêmios.

Organizado pela Pró-Reitoria de Ex-
tensão, Cultura e Comunidade (Proex), 
o concurso é aberto a servidores e à co-
munidade em geral, residente em Santa 
Catarina. Cada pessoa pode inscrever 
até duas fotografias gratuitamente, mas 
não serão aceitas imagens que tenham 
disputado outros concursos e que não 
sejam de autoria do participante.

O concurso oferece R$ 4 mil em 
prêmios para o primeiro colocado, R$ 
3 mil para o segundo e R$ 2 mil para 
o terceiro, além de 20 menções honro-
sas no valor de R$ 350. As fotografias 
premiadas poderão fazer parte de uma 
exposição itinerante. Mais informações 
podem ser obtidas com a Proex pelo te-
lefone (48) 3321-8037, das 13h às 19h, e 
pelo e-mail proex.reitoria@udesc.br.
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Valmor PiZZEtti

JorNalista Da sECrEtaria DE ComUNiCaÇÃo Da UDEsC

Veterano que cultua 
a simplicidade

Natural de Içara, no Sul de Santa Catarina, o 
jornalista Valmor Pizzetti trabalha há 20 anos 
na Udesc e é um dos profi ssionais da área 

mais experientes em atuação no Estado. Antes de in-
tegrar o quadro de servidores da universidade, atuou 
na Secretaria de Comunicação do governo estadual, 
foi repórter de rua e editor responsável por pautas nos 
jornais O Estado, A Notícia e Jornal de Santa Catari-
na. Prestativo e sempre bem-humorado, Valmor tem 
muita história para contar. Ultimamente, confessa 
que seu maior prazer está em viajar.

Valmor é casado e tem três fi lhos (Diego, 35 
anos, Tiago, 32 e Bianca, 30). Nas horas vagas, 
gosta de caminhar, correr e nadar. Mas, além das 
práticas esportivas, como todo o típico jornalista, 
ler ainda é o seu passatempo predileto. “É um hábi-
to que adquiri desde que ingressei na universidade 
e comecei a atuar como profi ssional”, conta.

Apaixonado pela Europa, o jornalista lem-
bra que recentemente realizou o sonho de conhe-
cer Barcelona e Paris. O seu desejo agora é visitar 
Lisboa, Madrid e Praga. “Viajar abre horizontes e 
melhora a cultura. O problema é que, quanto mais 
você conhece outros países, mais aumentam as 
críticas em relação ao seu”, diz.

O veterano das letras já teria tempo de casa 
e idade para se aposentar, mas prefere continu-
ar exercendo as suas atividades na Udesc, pois 
gosta do que faz e também do ambiente de tra-
balho, junto com os demais servidores da Se-
cretaria de Comunicação.

Na opinião de Valmor, uma das maiores vir-
tudes do ser humano é a simplicidade. E ele pro-
cura adotar esse despojamento em seu dia a dia. 
Valmor destaca que, na vida, é preciso ter obje-
tivos, traçar caminhos e fazer escolhas. “Não há 
vento favorável para quem não sabe aonde vai”, 
citando uma de suas frases prediletas. 
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  Oficinas de dança

A Biblioteca Livre do Campeche (Bilica) e o 

programa de extensão Núcleos Comunitários 

de Cultura da Udesc Ceart promoverão ofi cinas 

de dança gratuitas com a dançaterapeuta 

Sarah Massignan e com o pesquisador e 

educador André Farias neste sábado, 13, às 

17h, em Florianópolis. Serão três etapas: 

aquecimento corporal e vocal, didática 

corporal e vivência em roda das manifestações. 

Serão trabalhados ritmos de origem bandu 

(etnia africana) por meio de instrumentos 

de percussão. A Bilica fi ca na Avenida 

Campeche, no 2.157, Bairro Campeche.
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BEBIDA

vinho

TIME DE FUTEBOL

Barcelona, Criciúma e Palmeiras, pela 
ordem

COMIDA

italiana e sushi

UMA CIDADE

Barcelona

UMA PAIXÃO

fi lhos e esposa

APELIDO

Pupi, quando era criança
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Mostra de dança
Os ingressos para a 12a Mostra de Dança Udesc Cefi d 
começam a ser distribuídos a partir desta segunda-feira, 15, 
nas bilheterias dos teatros Pedro Ivo Campos, Álvaro de 
Carvalho (TAC) e do Centro Integrado de Cultura (CIC), em 
Florianópolis. As entradas podem ser trocadas por um quilo 
de alimento não perecível. A mostra, com apresentações de 
22 coreografi as de grupos de todo o Estado, está marcada 
para 25 de setembro, às 20h, no Teatro Pedro Ivo. Veja a 
programação em www.cefi d.udesc.br/mostradedanca.

O Comunica Udesc abriu espaço para mostrar as equipes 
dos diversos setores da nossa universidade. Envie 
uma foto para comunicacao@udesc.br. Participe!
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Motivação
A Udesc Lages está 
promovendo um projeto 
de motivação para técnicos 
universitários, a fi m de 
promover a saúde, incentivar 
o gosto pelas atividades 
diárias e integrar o grupo. O 
próximo encontro será em 18 
de setembro, às 13h, no salão 
de atos. Será apresentada 
palestra sobre fadiga no 
trabalho. Mais informações 
pelo telefone (49) 2101-9135.

Reciclagem
A Udesc Planalto Norte 
lançou o Projeto Reciplan, 
que busca chamar a atenção 
de alunos e servidores para 
a reciclagem e o consumo 
consciente. Foram instaladas 
fragmentadoras de papel 
em duas salas. Serão 
confeccionados materiais 
impressos educativos e foi 
aberta uma página no Facebook.

Palestras gratuitas
A programação do Viva 
Bem Udesc já tem as três 
próximas palestras defi nidas, 
todas a partir das 14h, na 
Sala 146 da Udesc Esag. 
Em 24 de setembro, o tema 
será “Coaching — Fazendo 
Escolhas Conscientes”. Em 8 de 
outubro, a abordagem será sobre 
“Recrute o trabalho perfeito”, 
enquanto em 24 de outubro, 
“Maquiagem Consciente”. Mais 
informações no (48) 3321-8191.

C�i� comunica

A sempre atenciosa equipe da Direção de Ensino da 
Udesc Ceart: Luciana Matias (grávida do Teo), Ruandra 

Moraes, Profa Teresa Mateiro e André Manfredini de 
Lima. Também faz parte do time a Doroti Ragassi!
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Algumas pessoas gostam de alimentar 
pombos com restos de comida, pão e 

pipocas. Esses alimentos são 
inadequados e prejudicam a 

saúde dos animais. Um 
pombo na cidade vive 
em média quatro anos. 

Já em seu ambiente natural, 
pode viver até 15 anos.

A saúde das pessoas 
também é afetada pelos 
pombos, já que eles 
são transmissores de 
várias doenças graves. 
Entre elas, está a 
meningite, infl amação 
das membranas que 
envolvem o cérebro e a 

medula, que pode levar à 
morte ou deixar sequelas.

Como difi cilmente são caçados 
por outros animais, a população 

dessas aves cresce rápido e se 
torna um sério problema de 

saúde pública. É importante 
controlar a população de 

pombos, fazendo-os procurar 
locais mais adequados para viver.

Além de não alimentar os pombos, 
deve-se evitar contato com as fezes dos 
animais e criar barreiras, como telas e 
vedação de buracos nos prédios, que 
os impeçam de fazer ninhos em áreas 
habitadas por humanos. O lixo deve 
ser bem acondicionado e fechado.

Fonte: Ministério da Saúde
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Lugar de pombo 
não é na cidade
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Visita na Udesc Esag
A visita da comitiva da Reitoria à Udesc Esag 
foi transferida para 23 de setembro, quarta-
feira, das 13h às 19h. Participarão do encontro 
o reitor, Antonio Heronaldo de Sousa, o vice-
reitor, Marcus Tomasi, entre outros gestores. 
A visita integra a terceira edição da série de 
encontros que a Reitoria faz anualmente para 
acompanhar e avaliar as atividades dos centros.

EXPEDIENTE

PRODUÇÃO: Assessoria de Comunicação da Udesc (Ascom)
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO: Thiago Cesar AugustoEDIÇÃO: Luiz Eduardo Schmitt

ENTRE EM CONTATO: comunicacao@udesc.br Telefones: (48) 3321-8142 / 3321-8143

PROJETO GRÁFICO: Christiane Dalla CostaLEIA MAIS EM: www.udesc.br

JORNALISTAS: Carlito Costa, Carolina Hommerding, Celia Penteado, 
Gustavo Cabral Vaz, Laís Moser, Rodrigo Schmitt e Valmor Pizzetti

Você é otimista, pessimista 
ou é infl uenciável?

Basicamente, existem três tipos de postura 
nas pessoas: a otimista, a pessimista e a 
infl uenciável. A postura otimista está ligada a 
sonhar e buscar, enquanto a postura pessimista 
está sintonizada com acomodação e desânimo.

Diante de uma apresentação de um projeto, por 
exemplo, há os que vibram, os que dizem “isso 
não vai dar certo” e os que fi cam escutando os 
dois lados e, muitas vezes, são infl uenciáveis.

 Sendo assim, pense um pouco. Você é 
otimista, pessimista ou infl uenciável?


