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Proquali
Até 15 de outubro, os servidores poderão 
se inscrever no Edital no 01/2014 do 
Programa de Auxílio à Qualificação 
(Proquali) para pedir apoio financeiro 
em cursos de pós-graduação lato sensu, 
em nível de especialização. O programa 
prevê auxílio para o pagamento do curso, 
incluindo matrículas e mensalidades, 
limitados a R$ 9 mil por servidor. Mais 
informações podem ser obtidas com o CRH 
pelo telefone (48) 3321-8043, das 13h às 
19h, e pelo e-mail crh.reitoria@udesc.br.

A Udesc está com inscrições abertas exclusi-
vamente para servidores da instituição e alunos de 
graduação a partir da terceira fase que queiram tra-
balhar no Vestibular de Verão 2015, que será reali-
zado em 16 de novembro.

Com prazo até as 23h59 desta sexta-feira, 10, 
as inscrições devem ser feitas na página do vesti-
bular, com o preenchimento dos números da ma-
trícula e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o 
cumprimento dos requisitos exigidos.

Os servidores (técnico e docentes) podem traba-
lhar nos vestibulares como fiscais, alas, coordenadores 
locais, coordenadores-adjuntos e pessoal de apoio. Os 
valores das remunerações estão no edital. O número de 
vagas dependerá do total de vestibulandos.

Vagas de fiscal

Se a quantidade de servidores inscritos para tra-
balhar como fiscal no dia das provas superar o total 
necessário, haverá um sorteio para preencher as vagas. 
Os estudantes serão chamados somente após a escolha 
de todos os servidores, que têm prioridade.

O resultado final será divulgado nos centros da 
Udesc e na Reitoria. Os fiscais e os alas serão con-
vocados para participar da reunião de capacitação e 
quem não comparecer será substituído.

Mais informações na Coordenadoria do Vestibu-
lar pelos telefones (48) 3321-8098 e 8147.

RemuneRações

Fiscal de sala

R$ 176,54
ala (corredores)

R$ 298,76
coordenador (um para cada centro)

R$ 719,76
coordenador adjunto (um para cada centro)

R$ 461,73

Quer 
trabalhar no 
vestibular?
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Perfil
liz Kelli de amoRim sombRio

secRetáRia de ensino de gRaduação da udesc laguna

Sempre perto da família

Asecretária de Ensino de Graduação da 
Udesc Laguna, Liz Kelli de Amorim Som-
brio, trabalha há nove anos na universi-

dade e teve a oportunidade de contribuir com dois 
centros de ensino, a Udesc Esag, onde começou, e, 
agora, a unidade em Laguna. Administradora por 
formação, Liz foi uma das servidoras que ajudou 
a estruturar o Centro de Educação Superior da Re-
gião Sul (Ceres), na época da sua implantação.

Para isso, utilizou toda a bagagem de conhe-
cimento acumulada na Udesc Esag e também no 
Porto do Imbituba, onde trabalhou na área de co-
mércio exterior, no início da carreira profissional. 
“Fizemos muitas coisas de vários setores ao mes-
mo tempo e foi muito gratificante, pois o conhe-
cimento foi enriquecido com várias experiências 
interpessoais e burocráticas”, lembra.

A mudança de Florianópolis para Laguna 
ocorreu também para ficar mais próximo da famí-
lia, que mora toda em Imbituba, cidade onde Liz 
nasceu e pela qual confessa ser apaixonada. Se-
gundo ela, é o lugar perfeito para curtir a natureza, 
caminhar e andar de bicicleta na beira-mar. A ser-
vidora é casada com Reinaldo e tem dois filhos: 
Henrique, 13, e Heitor, 5 anos. Agora, uma nova 
atividade que encontrou foi a prática de zumba, 
tipo de dança que virou febre nas academias.

Liz considera-se uma pessoa amiga, que 
gosta de conversar e ajudar as pessoas. “Às ve-
zes sou prática demais e tenho que me policiar, 
pois a vida nem sempre é assim”, admite. Quan-
to ao trabalho na Udesc Laguna, ela diz esperar 
que o centro se consolide ainda mais como uma 
referência em educação superior na Região Sul 
do Estado. Profissionais qualificados e interes-
sados não faltam, garante a técnica.

Liz admira uma frase marcante de Charles 
Chaplin: “Lute com determinação, abrace a vida 
com paixão, perca com classe e vença com ou-
sadia, porque o mundo pertence a quem se atre-
ve e a vida é muito para ser insignificante”. v

Agenda
u  Fotografia

Foram prorrogadas até 13 de novembro as 

inscrições para o Concurso de Fotografias 

2014 da Udesc, que aborda o tema 

“Conexões: Udesc 50 anos” e oferece R$ 

16 mil em prêmios. O concurso é aberto a 

servidores e à comunidade em geral. Mais 

informações com a Proex pelo telefone  

(48) 3321-8037 e proex.reitoria@udesc.br.

Papo-rápido
aniversário

24 de Junho de 1976

livro de cabeceira

Bíblia

passeio inesquecível

Rio de Janeiro

uma pessoa exemplar

Jesus

uma paixão

Meus filhos

culinária

Brasileira, adoro cozinhar para  
muitas pessoas

Liz, na companhia do marido Reinaldo



tem
Esag Sênior 2015
u Estão abertas até o final deste mês as inscrições para 
o curso de extensão Esag Sênior 2015, de Formação 
Complementar em Administração, voltado a pessoas 
com mais de 45 anos, incluindo servidores, oferecido 
pela Udesc Esag. Gratuito e com um ano de duração, 
o curso prevê aulas três vezes por semana. São 50 
vagas disponíveis, preenchidas após uma prova. As 
inscrições devem ser feitas na Coordenação do Curso 
Esag Sênior, em Florianópolis, até o próximo dia 31, 
entre 14h e 18h. Informações: (48) 3321-8226.

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
Jisudesc
uAté 3 de novembro, ficarão 
abertas as inscrições para a 
décima edição dos Jogos de 
Integração dos Servidores 
da Udesc (Jisudesc), entre 
os dias 21 e 23 do próximo 
mês, no bairro Canasvieiras, 
em Florianópolis. Serão 
disputadas 19 modalidades 
por 13 equipes, sendo 12 dos 
centros e outra da Reitoria. Mais 
informações pelo jisudesc@
udesc.br e (48) 3321-8031.

Avalie a Udesc
uAté esta sexta-feira, 10, 
o projeto de autoavaliação 
institucional da Udesc 
possibilitará aos técnicos avaliar 
a universidade, pelo link www.
udesc.br/?idFormulario=121 . 
Os setores responsáveis são a 
Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) e a Coordenadoria de 
Avaliação Institucional (Coai), 
que ressaltam a necessidade 
de selecionar a unidade da 
Udesc na qual trabalham 
para que o questionário seja 
enviado com sucesso.

Portal de periódicos
u Servidores e pesquisadores 
podem se inscrever para uma 
oficina de treinamento em 
consulta às bases de dados do 
portal de periódicos da Capes, 
na próxima quinta-feira, 16, 
entre 13h e 15h, no Laboratório 
de Informática da Udesc Esag. 
As inscrições são gratuitas, pelo 
e-mail alice.borges@udesc.
br e pelo (48) 3321-8348.

Clic comunica

Equipe do Setor Financeiro, Licitação e Compras da Udesc 
Planalto Norte, com o diretor-administrativo e sua secretária: 

Marcos Aurélio Chociai Porto (sentado), Flávio Marcello Strelow 
(diretor-adm.,em pé), Shirlei Stachin (em pé), Aline Volpi 

Valim (sentada) e Aline Cristina Pereira de Andrade (em pé).



Comunica

uA obesidade é o acúmulo de gordura 
no corpo. É quase sempre causada pela 
ingestão de alimentos em quantidade maior 
do que a energia que o corpo gasta para 
sua manutenção e atividades diárias.

u Pessoas obesas têm maior chance de 
ter doenças como pressão alta, diabetes, 
problemas nas articulações, dificuldades 
respiratórias, gota, pedras na vesícula 
e até algumas formas de câncer.

uA obesidade é 
determinada pelo Índice de 
Massa Corporal (IMC), que 

é calculado dividindo-
se o peso (em kg) pelo 
quadrado da altura (em 
metros). Pessoas com 
IMC acima de 30 são 
consideradas obesas.

Índice de massa 
coRpoRal (imc):

menor que 18,5 .............................................abaixo do peso

entre 18,5 e 24,9 ..............................................peso normal

entre 25 e 29,9 ...................sobrepeso (acima do desejado)

igual ou maior que 30 .......................................... obesidade

uA forma mais simples de tratamento 
é a adoção de um estilo de vida mais 
saudável, com menor ingestão de 
calorias e aumento das atividades 
físicas. Remédios têm efeito limitado e 
temporário, trazem riscos graves e nunca 
devem ser a única forma de tratamento.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Você precisa perder 
peso ou engordar?

Decisões
Dia do Servidor Público
Em virtude do Dia do Servidor Público, em 
28 de outubro, terça-feira, não haverá aulas e 
atividades administrativas na Udesc também 
em 27 de outubro, segunda-feira. Já os centros 
do Campus I, no Itacorubi, em Florianópolis, 
ainda ficarão sem aulas e expediente em 29 de 
outubro, quarta-feira, devido à realização da 10a 
Anped Sul — Reunião Científica da Anped. 
O evento vai utilizar várias salas de aula e 
demais estrutura do Campus I Itacorubi. Mais 
informações no site xanpedsul.faed.udesc.br.
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Você tem inteligência 
emocional?
Nossa inteligência emocional, ou o modo como 
gerenciamos as emoções, pode determinar 
nosso bem-estar no trabalho e na vida.

uUma pessoa com IE aprende a 
identificar suas forças e fraquezas.

u Ser atencioso com os outros demonstra 
solidariedade e empatia — um componente da IE.

uQuem tem IE se recupera rapidamente após 
sofrer um revés, com capacidade de experimentar 
emoções negativas sem perder o controle.


