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Mais de 2,6 mil participan-
tes são esperados para a décima 
edição da Anped Sul — Reu-
nião Científica da Associação 
Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Educação, da 
Udesc, entre 26 e 29 de outubro, 
no Campus I da Udesc, Bairro 
Itacorubi, na Capital. O evento 
é promovido pelo Programa de 
Pós-graduação em Educação 
(PPGE) da Udesc e pelo Fó-
rum Sul de Coordenadores de 
Programas de Pós-Graduação e 
tem como tema “A pesquisa em 
educação na Região Sul: per-
cursos e tendências”.

O encontro contará com a 
presença de representantes de 
39 programas de pós-graduação 

da Região Sul. De acordo com 
o professor Celso Carminati, da 
comissão organizadora, o objeti-
vo é promover um balanço sobre 
as pesquisas em educação, pro-
blematizar concepções, práticas 
e relações sociais da educação, 
além de identificar as necessida-
des e possíveis implicações da 
pesquisa em educação.

Para dar suporte à Anped 
Sul, foram montadas duas ten-
das nos estacionamentos da 
Reitoria e do Centro de Artes 
(Ceart). Salas dos centros do 
Campus I, no Bairro Itacoru-
bi, também serão utilizadas. A 
programação completa e mais 
informações podem ser obtidas 
no site xanpedsul.faed.udesc.br.

Dia do Servidor
Em alusão ao feriado nacional 
do Dia do Servidor Público, 
não haverá aulas e atividades 
administrativas na segunda, 27, e 
terça-feira, 28, da próxima semana 
em toda a Udesc. Na quarta-
feira, 29, as aulas e as atividades 
administrativas continuarão 
suspensas na Reitoria e nos centros 
do Campus I no Bairro Itacorubi, 
em virtude da Anped Sul.

Consuni
O Conselho Universitário 
(Consuni) aprovou o aumento 
da Gratificação de Dedicação 
Integral (GDI) para professores 
de 12% para 13%. Também 
foram aprovados o auxílio-
creche de forma escalonada 
(Resolução no 086/2014 em 
elaboração); a alteração das 
Funções de secretarias de 
Ensino de Graduação e Pós-
Graduação (Resolução no 
085/2014 em elaboração); e a 
Classe Docente Sênior Pleno no 
Plano de Carreiras da Udesc.

Intercâmbio
Estão abertas até 15 de janeiro 
as inscrições para o programa 
Erasmus Mundus, da União 
Europeia, que oferece bolsas 
de estudos no exterior a alunos, 
professores e técnicos da Udesc. 
Para técnicos, há bolsas de um 
mês, de 2.500 euros, em uma 
universidade espanhola e outra 
em Luxemburgo, em seis áreas 
do conhecimento, incluindo 
financeiro, recursos humanos 
e comércio exterior. Mais 
informações pelo (48) 3321-8039.

Anped Sul espera 
2,6 mil pessoas no 

Campus I da Udesc
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Perfil
Carmem Cipriani pandini

Coordenadora da UaB na UdesC Cead

Sem distâncias para educar

Aprofessora Carmem Cipriani Pandini, da 
Udesc Cead, é uma defensora convicta da 
educação a distância (EAD). Ingressou na 

universidade em 1999, como estudante de mestrado, 
ao mudar-se de Presidente Getúlio, onde já atuava 
como docente, e desde então construiu uma história 
com inúmeras experiências na área, que lhe rende-
ram premiações, missões internacionais e contribuí-
ram para valorizar a modalidade na instituição.

Dos tempos de educação infantil, ainda em 
Presidente Getúlio, Carmem desenvolveu projetos 
escolares na metodologia “Projetos de Trabalho”. 
Uma dessas iniciativas, elaborada em conjunto com 
alunos, chegou a ser premiada pelo Ministério da 
Educação. “Tive a honra de receber o prêmio das 
mãos do presidente da República”, lembra.

Mas foi com a educação a distância que a pro-
fessora criou laços mais fortes. Entre 2005 e 2011, 
ela integrou um projeto internacional em seis países 
e 12 universidades, onde debateu a EAD como fer-
ramenta de inclusão e conheceu autores consagra-
dos que “só via em livros”. Suas incursões interna-
cionais pela educação a distância a levaram até para 
países da África, como Moçambique, África 
do Sul e Cabo Verde. Em 2008, participou 
da formação dos primeiros tutores de EAD 
da tradicional Universidade de Coimbra, em 
Portugal. A sensibilidade em reconhecer que 
a educação a distância pode fazer a diferença 
nos locais onde não há universidade desper-
tou em Carmem o sentimento de que esta mo-
dalidade pode transformar vidas. “Atuar na 
educação não é fácil. Na educação a distância, 
é uma tarefa ainda mais difícil, pela questão 
da credibilidade, que é construída a cada dia, 
com cada ação e em cada aula”, afirma.

Quando está fora dos afazeres profissio-
nais, Carmem gosta de cozinhar para a fa-
mília e amigos. Em Florianópolis, aprecia ir 
ao cinema e estudar a história do Vaticano, 
principalmente as biografias dos papas e suas 
relações com o poder. v

Agenda
u  Seminário em São Bento

A Udesc Planalto Norte, em São Bento do Sul, 

promoverá o Seminário de Ciência e Tecnologia 

2014 entre 4 e 6 de novembro, com organização 

da Direção de Extensão e dos departamentos de 

Tecnologia Industrial e de Sistemas de informação. 

Durante três dias, a programação prevê diversas 

atividades na unidade, entre palestras e minicursos 

gratuitos, voltadas a alunos da Udesc Planalto 

Norte e comunidade em geral. Mais informações 

podem ser obtidas pelo telefone (47) 3633-

5325 e pelo e-mail dex.ceplan@udesc.br.

Papo-rápido
Data Do aniversário

13 de julho de 1964

Livro De cabeceira

O Pequeno Príncipe

FiLme Favorito

Um grito de liberdade

Uma pessoa exempLar

Paulo Freire

Uma paixão

Minha família

time

Atlético de Ibirama e Corinthians

cULinária

Italiana
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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
Prêmio
uA Udesc recebeu na 
segunda-feira, 20, na Federação 
das Indústrias de SC (Fiesc), 
na Capital, o 22o Prêmio 
Educador Elpídio Barbosa, do 
Conselho Estadual de Educação 
(CEE), em duas categorias: 
por ser a melhor universidade 
e por ter o melhor curso 
superior do sistema estadual, 
o de Administração, da Udesc 
Esag, em Florianópolis.

Jisudesc
u Seguem abertas até 3 de 
novembro as inscrições para 
a décima edição dos Jogos de 
Integração dos Servidores da 
Udesc (Jisudesc), entre os dias 
21 e 23 do próximo mês, na 
Affesc, Bairro Canasvieiras, 
na Capital. 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.

Prapeg
uAté sexta-feira, 24, todos 
os professores efetivos de 
graduação poderão apresentar 
projeto para o Edital no 01/2014 
do Programa de Apoio ao 
Ensino de Graduação (Prapeg), 
devendo se inscrever nos 
departamentos. Em 2015, a 
Udesc repassará R$ 628 mil 
para projetos na área, a fim de 
melhorar a qualidade dos cursos. 
A divulgação dos aprovados 
será em 16 de dezembro.

Clic comunica

Equipe de técnicos da Udesc Oeste reunida. Da esquerda para direita, pela 
ordem: Marcos Arrua Storgartto, Itelvina Cima, Samara G. Adamczuk, Luciana 
Saccon, Paula Primo, Sara Angelita Goellner, Marilene Franceschi, Rosemario 

Barichelo, Franciele Vivian, Cristiane Gubert e Silvana Vieira Gaio, Joana 
M. Moraes, Renata Tumelero, Ana Paula Fachinetto e Marilha dos Santos

Política de Comunicação
uA Política de Comunicação da Udesc foi lançada em 
16 de outubro, durante o intervalo da sessão do Conselho 
Universitário (Consuni). O evento teve apresentações sobre 
a criação e a importância da política, além da distribuição de 
exemplares. Prevista como um dos sete eixos do Plano de 
Gestão 2012-2016, a política foi construída de forma coletiva. 
Disponível na internet (www.udesc.br/politicadecomunicacao), 
o documento tem 15 capítulos, que abordam temas como 
comunicação interna, relacionamento com a mídia, gestão da 
marca, mídias sociais, propaganda institucional, divulgação 
científica, preservação da memória e Rádios Udesc.
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uO câncer de mama é o tipo mais 
frequente em mulheres no Brasil. É um 
desenvolvimento anormal das células 
das mamas até formar um tumor.

uO sintoma mais fácil de ser percebido 
pela mulher é um caroço no 

seio, acompanhado ou não 
de dor. A pele da mama 
pode ficar parecida como 
uma casca de laranja. 
Também podem aparecer 
pequenos caroços embaixo 

do braço. Mas nem todo o 
caroço é câncer de mama, 

por isso é importante consultar 
um profissional de saúde.

uO câncer de mama é relativamente 
raro antes dos 35 anos, mas acima 
dessa idade sua incidência cresce 
rápida e progressivamente. Nem todo 
tumor na mama é maligno e que ele 
pode ocorrer também em homens, 
mas em número muito menor.

u Toda mulher com 40 anos ou mais 
deve realizar o exame clínico das mamas 
anualmente. E as mulheres entre 50 
e 69 anos devem fazer pelo menos 
uma mamografia a cada dois anos.

u Entre os fatores de risco do câncer 
de mama, estão o histórico familiar, o 
aumento da idade, a primeira menstruação 
antes dos 11 anos, a menopausa tardia, 
nunca ter engravidado ou ter o primeiro 
filho após os 30 anos, além do excesso 
de peso e a ingestão regular de álcool.

Viver 
Bem

Câncer de mama:  
o melhor é prevenir

Decisões
Novos comandos
O professor Carlos André da Veiga Lima Rosa 
foi eleito diretor-geral para a gestão 2015-2019 
da Udesc Laguna. O professor Rosa contou 
com 60,61% dos votos válidos dos docentes, 
42,86% dos técnicos e 56,18% dos acadêmicos. 
Já o professor Sivaldo Leite Correia, da 
Udesc Joinville, assumirá a Coordenadoria 
de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG).
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Não seja a vítima
Reclamar demais pode ser um problema, 
além de só colocar a culpa nos outros. Se 
as pessoas dizem que você só reclama ou é 
muito exigente, preste atenção às dicas:

uMantenha postura aberta. Ao receber uma 
crítica, não responda, apenas ouça e reflita.

u Pratique a auto-observação: você tem 
o hábito de falar mal das pessoas?

uRebaixe seu crítico interno, não cobre 
tanto dos outros e de si mesmo.

uAo invés de começar o dia 
reclamando, comece agradecendo.


