
Participe dos eventos do cinquentenário
Em 20 de maio, a Udesc completará meio sécu-

lo de história. Para comemorar a data, foi preparada 
uma extensa programação até novembro deste ano 
nos 12 centros e em polos de ensino a distância.

A abertura oficial das comemorações está marca-
da para 13 de maio, às 19h, no Museu da Escola Ca-
tarinense (Mesc), em 
Florianópolis. Haverá 
o lançamento de um 
documentário especial 
sobre a história da uni-
versidade e de um selo 
comemorativo dos 
Correios, além de ho-
menagens aos aposen-
tados, primeiros dire-
tores e técnicos mais 
antigos da instituição.

Em 14 de maio, será a vez da palestra magna 
do sociólogo espanhol Manuel Castells, às 20h, no 
Teatro Pedro Ivo, na Capital. Em 15 de maio, inicia-
rá a Operação Elpídio Barbosa, do Núcleo Rondon, 
em cidades do Norte Catarinense.

O evento principal ocorrerá em 20 de maio, às 

19h, no Teatro Ademir Rosa (CIC), em Florianópo-
lis, com o lançamento da “Revista Udesc 50 anos: a 
trajetória da Universidade dos Catarinenses”.

Nessa cerimônia, os 14 reitores (ou familiares) 
que estiveram à frente da Udesc e as pessoas que 
contribuíram para o fortalecimento da universida-

de serão homenageados 
com a Medalha Gover-
nador Celso Ramos.

Em 27 maio, have-
rá uma sessão solene na 
Assembleia Legislati-
va de Santa Catarina 
(Alesc). Também ocor-
rerão sessões solenes 
nas câmaras dos muni-
cípios com centros de 
ensino da Udesc.

O Jubileu de Ouro da Udesc terá ainda ativida-
des acadêmicas, como seminários de ensino, pes-
quisa e extensão, e atividades ao ar livre, como uma 
volta ciclística em Lages.

Servidor, confira a programação completa dos 
50 anos no site www.udesc.br e participe!
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Carteirinha vem aí
Alunos, professores e técnicos 

da Udesc já podem acessar o novo 
sistema de gestão de identidade 
da instituição, o Portal idUdesc 
(id.udesc.br), para atualizar dados 
pessoais e incluir uma foto, que 
serão utilizados para a confecção 
da nova carteirinha de identifica-
ção universitária.

Como os dados pessoais serão 
migrados do idUdesc para o cartão, 
a imagem deve seguir um padrão de 
acordo com as orientações do site.

A carteirinha terá as 
informações básicas de 
cada estudante e servidor 
e deverá ser apresentada, 
por exemplo, no acesso aos 
restaurantes da universi-
dade. Além disso, ela terá 
validade de seis meses e, 
para cada atualização, ganhará um 
novo selo holográfico.

Além dos dados para a cartei-
rinha, o idUdesc permite que alu-
nos, técnicos e professores aces-

sem computadores e redes sem fio 
da Reitoria ou de qualquer unida-
de por meio de um único usuário 
e senha. Antes disso, esse acesso 
era possível somente na unidade 
de origem.



Perfil
Francine raFaeli KasulKe
coordenadora da secretaria acadêmica 

de Pós-Graduação da udesc Joinville

Agenda
uBiomecânica
O 16º Congresso Brasileiro de 
Biomecânica, mais importante 
evento científico da área no 
País, começou nesta quarta-
feira, 6, e segue até sábado, 9,  
no Hotel Praiatur, no Balneário 
de Ingleses, em Florianópolis. 
A Udesc Cefid é uma das 
organizadoras do evento, que 
discute temas como biomecânica 
clínica e da reabilitação, 
biomecânica do esporte e 
neuromuscular, novas tecnologias 
e equilíbrio. Mais informações 
podem ser obtidas na página 
oficial do evento no Facebook.

Uma profissional ávida por desafios e em constante busca 
pelo aprendizado. Assim pode ser definida a técnica Fran-
cine Rafaeli Kasulke, que há três anos atua como coorde-

nadora da Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação do Centro de 
Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville.

Na universidade desde 1998, Francine ingressou como bol-
sista voluntária do Laboratório de CAD, enquanto cursava Enge-
nharia Civil. Prestar o concurso para servidora foi, segundo ela, 
um passo natural. “Tenho muito orgulho de trabalhar no lugar 
onde fui acolhida tão jovem. Aqui eu percebo que as pessoas con-
fiam em mim e no meu trabalho, é muito gratificante”, reconhece.

No primeiro e único emprego da sua vida, ela trabalhou por 
nove anos no gabinete da Direção-Geral da Udesc Joinville e 
implantou o Núcleo de Comunicação e Eventos, em 2009. “Foi 
um desafio enorme começar um setor do zero, estabelecer rotinas 
e definir procedimentos. O CCT foi o primeiro centro a implantar 
um setor de eventos fora da Reitoria”, conta.

A técnica também teve uma experiência na Reitoria, em 
2012, com a implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica. 
“Fiz diversos treinamentos na área de inovação e propriedade in-
telectual e atualmente trabalho somente como colaboradora na 
Coordenadoria de Projetos e Inovação”, afirma.

Inovar, aliás, é o que Francine almeja para sua carreira, tendo 
em mente a célebre frase de Steve Jobs: “Inovação distingue o 
líder de um seguidor”, cita a servidora.

Caseira, Francine gosta de brincar com seu cão de estimação 
sempre que tem um tempo livre. Feliz é a palavra que a define, 
uma pessoa dedicada à família, aos amigos e ao trabalho.v
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Dedicação como 
estudante e servidora

Papo-rápido
Aniversário: 29 de agosto
Livro de cAbeceirA: A Mulher Confiante
FiLme FAvorito: Drama
PAsseio inesquecíveL: Lua de mel
umA PessoA exemPLAr: Meu Pai
umA PAixão: Meu marido
É torcedorA: Joinville Esporte Clube
cuLináriA: Brownie



Rango de primeira no Campus I
uO novo restaurante do Campus I da Udesc, em Flo-
rianópolis, que abriu as portas na última quinta-feira, 30, 
agradou estudantes, técnicos, professores e terceirizados 
da universidade. O local serve refeições no valor indivi-
dual de R$ 5,93, entre 11h e 14h. O cardápio inclui dois 
tipos de salada, arroz, feijão, macarrão e duas variedades 
de carne, além de suco e sobremesa. A Udesc investiu R$ 
2.562.912,83 no restaurante. A capacidade do local é de 
1.350 refeições de almoço por dia.

Servidor, participe do Clic Comunica! Envie uma foto  
com os colegas do seu setor para comunicacao@udesc.br.

Você 
sabia
Rondon
uO Núcleo 
Extensionista Rondon (NER), da 
Udesc, seguirá com inscrições 
abertas até 17 de maio para 
interessados em participar da 
Operação Elpídio Barbosa. A 
ação ocorrerá entre 15 e 25 de 
julho, no Norte Catarinense.

Prêmio
u Sandra 
Makowiecky, 
professora da 
Udesc Ceart e 
coordenadora do 
Museu da Escola 
Catarinense 
(Mesc), foi 
a vencedora 
do Prêmio 
Gonzaga Duque 
da Associação 
Brasileira de Críticos de Arte 
(Abca), destinado a críticos de 
arte. É a primeira vez que uma 
catarinense conquista o prêmio.

Cadastre a digital
uO Tribunal Regional 
Eleitoral de SC (TRE-SC) está 
promovendo o cadastramento 
biométrico obrigatório de todos 
os eleitores de Florianópolis, 
São José, Biguaçu, Santo 
Amaro da Imperatriz e Joinville. 
O não comparecimento 
implica em cancelamento 
do título. Mais informações 
no site www.tre-sc.jus.br.

Clic comunica

Até agosto deste ano, o Serviço de Assistência à Saúde do Servidor 
(Sass) e a Coordenação de Capacitação e Potencialização de 

Pessoas (CCaPP) estão instalados em uma sala provisória, onde 
funcionava a agência do Banco do Brasil, na Reitoria. A antiga 

sala, no prédio da Udesc Esag, está em reforma. Trabalham nesses 
setores os servidores Valdirene, Cláudia, Naia, Salete e Francisco.

tem
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Queimaduras podem ser um risco sério quando 
atingem 10% do corpo de uma criança ou 15% 
de um adulto. Nesses casos, a vítima precisa de 
atendimento médico urgente. Mas, mesmo em 
situações menos graves, é preciso tomar alguns 
cuidados nos primeiros socorros para evitar 
agravamento da lesão e infecções.

O que fazer?
Coloque a parte queimada debaixo da água 

corrente fria com jato suave por dez minutos. 
Compressas úmidas e frias também são indicadas. 
Se houver poeira ou insetos no local, mantenha a 
queimadura coberta com pano limpo e úmido.

O que NÃO fazer?
uNunca toque a queimadura com as mãos;
uNunca fure bolhas;
uNunca tente descolar tecidos grudados na pele 
queimada;
uNunca retire corpos estranhos ou graxa do local 
queimado;
uNunca aplique substâncias como manteiga, pó 
de café ou creme dental – somente o médico pode 
indicar um remédio adequado.

Fonte: Ministério da Saúde

Queimaduras:  
primeiros socorros

Decisões
Doutorado

A Udesc mudou o prazo para professores e técnicos 
efetivos concorrerem até 20 vagas da pré-seleção do 
Programa de Doutoramento em Ciências da Educação 
da Universidade do Minho (Uminho), em Portugal. A 
data final, que era 18 de maio, passou para 2 de junho.

Nova direção
A professora Maria Ester Menegasso foi eleita 

nesta semana diretora-geral da Udesc Balneário Cam-
boriú para mandato de quatro anos.
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Competir X Cooperar
A cooperação dá mais resultados que 
a competição. Veja as dicas:
1) Não subestime seus colegas. Não 
valorizar os profissionais que trabalham com 
você é sinal de arrogância. O importante 
é que a equipe como um todo vá bem.
2) Ser humilde não significa ser 
subserviente. Reconheça seu valor, mas 
tenha consciência de suas deficiências.
3) Saiba ouvir as pessoas e tenha 
empatia com o grupo.
4) Evite indelicadezas ou ironias. 
Cuide com a forma com que fala.
5) Em qualquer situação, sempre existem 
pelo menos dois lados. Busque o consenso.

Viver 
Bem


