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Total de R$ 3,4 milhões será dividido

Recursos para 
projetos de pesquisa

Confira os 10 projetos Contemplados Com mais reCursos *

Centro Líder do grupo grupo reCurso

CaV Cláudio roberto franCo Viabilização da aptidão agríCola do planalto Catarinense R$ 128.955,22

Ceo dilmar baretta solos e sustentabilidade R$ 112.835,82

CCt marCello mezaroba npee | núCleo de proCessamento de energia elétriCa R$ 88.656,72

esag graziela dias alperstedt strategos | organizações e estratégia R$ 85.970,15

faed geoVana m. l. mendes obserVatório de prátiCas esColares R$ 80.597,01

CCt marianna a. de o. Coelho des. e apliCações de métodos numériCos à problemas do Contínuo R$ 75.223,88

esag maria Carolina martinez andion núCleo pesq. ext. em inoVações soCiais na esf. púb. | nisp R$ 72.537,31

faed franCisCo h. de oliVeira natureza e soCiedade: autonomia e relação R$ 72.537,31

CaV andré felipe hess silViCultura e manejo florestal R$ 69.850,75  

 Ceart alexandre amorim dos reis gped | grupo de pesquisas ergonômiCas em design R$ 64.477,61

* os projetos de jaime antônio de almeida (CaV) e luiz felipe falCão (faed) também reCeberam r$ 64.477,61. Veja lista Completa em www.udesC.br/?idnotiCia=11687

A Fundação de Amparo à Pes-
quisa e Inovação do Estado de Santa 
Catarina (Fapesc) divulgou a lista 
com os projetos selecionados no 
Programa de Apoio à Pequisa (PAP) 
para a Udesc, que distribuirá R$ 3,4 
milhões em recursos. Pelo segundo 
ano consecutivo, o edital foi lançado 
pela Fapesc porque, além das verbas 
da universidade, haverá recursos da 
fundação no mesmo valor.

A parceria entre as duas institui-
ções é pioneira no Brasil. Apenas os 
professores da universidade podem 
receber as verbas dessas chamadas 
públicas da fundação. A Fapesc con-
tratará as propostas até o fim do ano 
e entrará em contato com os profes-
sores responsáveis dos grupos para 
solicitar documentos.

Segundo o edital, o valor total, sendo R$ 1,7 milhão da Udesc 
e R$ 1,7 milhão da Fapesc, será liberado em até duas parcelas 
(custeio e capital) durante 24 meses a partir do início da contrata-
ção. O depósito dos recursos será feito nas contas bancárias dos 
líderes dos grupos de pesquisa, por meio do mecanismo de outor-
ga direta. Mais informações com a PROPPG pelo telefone (48) 
3321-8067 e pelo e-mail proppg.reitoria@udesc.br.
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Perfil
gisLene prim

téCniCa da seCretaria dos departamentos da udesC Faed

De aluna a servidora: 
dedicação pela Udesc

Em 15 de novembro, completa um ano que 
Gislene Prim ingressou como técnica uni-
versitária em desenvolvimento na Udesc. 

Trabalha na Secretaria dos Departamentos do 
Centro de Ciências Humanas e da Educação 
(Faed), do qual é egressa.

Concluiu o curso de Pedagogia em 2005, com 
as habilitações Magistério das Séries Iniciais e Su-
pervisão Escolar. Em sua trajetória profissional, foi 
professora na rede municipal de Florianópolis e 
supervisora escolar na rede municipal de Biguaçu. 
“Esta última foi uma experiência bastante signifi-
cativa, pois proporcionou grandes aprendizagens 
sobre a constituição da equipe pedagógica e sobre a 
gestão escolar democrática”, ressalta Gislene.

Trabalhar na Udesc se mostrou um novo 
desafio para a pedagoga, em função das especi-
ficidades do ensino superior.

A lotação na Udesc Faed foi recebida com 
grande alegria, pois foi o seu espaço de formação 
profissional e também pessoal, onde muitos do-
centes marcaram sua trajetória. “É muito gratifi-
cante fazer parte desta equipe”, afirma.

Para Gislene, a atuação na Secretaria dos 
Departamentos tem sido uma excelente oportu-
nidade para o desempenho de atividades dire-
tamente ligadas aos professores e professoras, 
profissionais que merecem mais valorização em 
todos os níveis da educação.

Gislene é natural de Biguaçu, onde mora. 
Adora estar com os amigos e a família, prin-
cipalmente curtir a sobrinha de quase 4 anos e 
todas as descobertas de sua infância. Gosta de 
viajar, fazer caminhadas, sendo que as melho-
res são aquelas na beira da praia, com direito a 
um banho de mar ao final.

É sonhadora, acredita no melhor de cada 
ser humano, no amor, na educação, no apren-
der a cada dia algo mais. v

Agenda
u  Teatro gratuito

Até sábado, 8, a Udesc participa da segunda 

edição do Cena Emergente Sesc Prainha, 

na Capital. O evento apresenta trabalhos 

produzidos nas graduações de Teatro da Udesc 

e de Artes Cênicas da UFSC e terá oficinas, 

lançamento de livro e distribuição de editoriais. 

Do Centro de Artes (Ceart), serão apresentadas 

as peças “Teatro de Sombras”, “Colcha de 

Retalhos Cênicos”, “Ação”, “$em Vintén$”, 

“Assemblage” e “Desapropriar de Mim”. Os 

ingressos serão distribuídos gratuitamente na 

Central de Atendimento do Sesc Prainha.

Papo-rápido
aniVersário

20 de Julho

liVro de CabeCeira

Um romance

passeio inesqueCíVel

Aracaju

uma pessoa exemplar

Minha mãe

uma paixão

Minha sobrinha

uma frase

“Educação não transforma o mundo. 
Educação muda as pessoas. Pessoas 
mudam o mundo.” Paulo Freire



tem
Academia 
mais 
equipada
uA academia 
de musculação 
localizada no 
Ginásio de 
Esportes da Udesc 
Joinville está 
mais atrativa. 
O local recebeu 

espelhos, e a disposição dos aparelhos foi reorganizada 
para melhor atender aos usuários. Além das melhorias, 
a academia, que já conta com as modalidades de 
musculação, jump, pilates e artes marciais, agora 
também oferece a ginástica laboral. As aulas 
ocorrem nas segundas e sextas-feiras, às 10h, e 
nas terças e quintas-feiras, às 15h30. No ginásio, 
é possível praticar esportes como futsal, voleibol, 
basquetebol e handebol. As atividades são gratuitas.

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
Mudança de CEP
uDesde o início deste 
mês, o CEP do Campus I da 
Udesc, no Bairro Itacorubi foi 
unificado. O novo número, 
que deverá ser utilizado 
para movimentações de 
correspondências que envolvam 
a universidade, é 88035-901. 
No formato anterior, cada 
centro de ensino do Campus I, 
no Bairro Itacorubi mantinha 
um número de CEP diferente, 
apesar dos prédios estarem 
localizados na mesma área.

Novos e-books
uA Udesc adquiriu 890 
e-books para atender as 
bibliotecas de todos os centros. 
Entre os títulos relacionados, 
estão as publicações da IEEE 
E-Books Collection, que 
abrange as áreas de Engenharia 
Elétrica, Computação e 
tecnologias. A aquisição teve 
um custo superior a R$ 50 
mil. No total, são 5.733 títulos, 
todos disponíveis no site da 
Biblioteca Universitária.

Seminário
u Encerram nesta quinta-
feira, 6, as atividades do 
o Seminário de Ciência e 
Tecnologia 2014, no  Centro 
de Educação do Planalto 
Norte (Ceplan), da Udesc. A 
programação prevê diversas 
atividades, entre palestras e 
minicursos gratuitos, voltadas 
para alunos e comunidade 
em geral. Informações pelo 
telefone (47) 3633-5325 e pelo 
e-mail dex.ceplan@udesc.br.

Clic comunica

Equipe da Secretaria de Cooperação Interinstitucional 
e Internacional (SCII), da Reitoria, reunida para a 
foto! Da esquerda para direita: Clarissa Coutinho, 

Julia Bittencourt, Cecília Just Milanez Coelho, Gorete 
dos Santos, Gustavo Kogure e Lorieti da Luz.



Comunica

A lesão do esforço repetitivo (LER) 
é causada por atividades repetitivas 
e contínuas, avançando para doença 
ocupacional. A digitação intensiva 
é uma das causas mais comuns.

aLgumas diCas podem evitar essas Lesões:

uA cada 25 minutos de trabalho de 
digitação, faça uma parada de 5 minutos;

uA cada uma hora de digitação, saia 
de sua cadeira e movimente-se;

u Tenha postura 
adequada: ombros 

relaxados, 
pulsos retos, 

costas apoiadas no 
encosto da cadeira;

uMantenha um 
ângulo reto entre suas 

costas e o assento 
de sua cadeira;

u Seu encosto deve prover 
suporte integral para suas costas.

uNão utilize apoio de pulso durante 
a digitação. Eles são projetados para 
permitir o repouso confortável de 
seu pulso durante as pausas;

uO monitor do computador deverá estar a 
uma distância equivalente ao comprimento 
de seu braço. A tela deve ficar entre 15 e 
30 graus abaixo de sua linha reta de visão.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Como prevenir a lesão 
do esforço repetitivo

Decisões
GDI
Até 20 de novembro, professores poderão 
renovar o pedido para receber a gratificação 
de dedicação integral (GDI), que passou de 
12% para 13%, conforme revisão aprovada 
pelo Conselho Universitário (Consuni) em 
16 de outubro. O benefício é concedido aos 
docentes que não têm vínculo empregatício 
com outra instituição e só poderá ser 
solicitado pelo Sistema de Gestão de 
Protocolo Eletrônico (SGP-e), com base 
na Resolução nº 059/2013 do Consuni.
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Uma andorinha  
só não faz verão
u Trabalhar em equipe é ponto importante para 
quem pretende atingir um bom desempenho. Não 
seja adepto da rede de isolamento, com receio de 
que alguém vá subtrair parte do conhecimento 
que você adquiriu ao longo de sua vida.

u Lembre-se: o isolamento faz com que 
sejam criadas situações negativas que 
nem sempre correspondem à realidade. 
Inconscientemente, você pode estar se 
boicotando e sendo vítima da “síndrome do 
desprezado”. Ou seja, subestimando a sua própria 
capacidade de se relacionar com os outros.


