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Eleição para reitor: 
você sabe como funciona?

A Udesc divulgou o edital de instauração do 
processo eleitoral para os cargos de reitor e vice-
-reitor da instituição na gestão 2016-2020. Pode-
rão participar os professores da Udesc que sejam 
efetivos há, pelo menos, cinco anos, sendo vedada 
a reeleição. As chapas deverão ser inscritas na Co-
missão Eleitoral Central, junto ao Setor de Proto-
colo da Reitoria, entre 14 de julho e 14 de agosto, 
das 14h às 18h.

Segundo o edital, os docentes com candidaturas 
homologadas terão direito à licença das atividades, 
precisando retornar a elas em até cinco dias após a 
data da divulgação dos resultados da eleição.

O primeiro turno da votação ocorrerá em 21 ou-
tubro, das 9h às 21h, e, se necessário, o segundo 
turno será realizado em 18 de novembro.

Professores, técnicos e alunos podem votar

O pleito, de voto direto e secreto, será formado 
pelo colégio eleitoral composto por professores, 

técnicos e alunos, além de servidores em licença-
-prêmio, licença-saúde, férias, entre outros casos.

O resultado será calculado de forma que os vo-
tos dos professores representem 50%; os dos téc-
nicos, 25%; e os dos alunos, 25%. Computados os 
votos, será apurado o coeficiente eleitoral de cada 
candidato (confira como é feito o cálculo no artigo 
48 do edital).

A propaganda eleitoral será permitida após 21 
de agosto, com divulgação das candidaturas e suas 
propostas devendo ser feitas pelos veículos de co-
municação da Udesc. Poderá haver debates entre 
os candidatos nos centros e na Reitoria até três 
dias antes da votação.

O novo reitor tomará posse em abril 
de 2016.

O edital completo 
pode ser acessado 
no site da Udesc 
(www.udesc.br).

Coopta Reitoria
Foi publicado nesta semana o edital 

de eleição de técnicos universitários para a 
Comissão Permanente de Pessoal Técnico 
Administrativo (Coopta) Setorial da Rei-
toria, com mandato de dois anos. O órgão 
é composto por três membros eleitos pelos 
seus pares e outros três indicados pelo rei-
tor. As eleições ocorrerão em 30 de junho, 
no Plenarinho, a partir das 14h. A votação 
é aberta, com voto declarado.

Plano de Carreiras
O reitor da Udesc, Antonio Heronaldo de 

Sousa, esteve em 10 de junho, com o secretário 
estadual da Administração, João Mattos, para 
falar sobre os ajustes do Plano de Carreiras dos 
Servidores da Udesc e pedir celeridade na tra-
mitação. Atualmente, o processo se encontra 
no Gabinete do secretário estadual da Fazenda, 
Antonio Gavazzoni. A ideia é se reunir com to-
dos os membros do Grupo Gestor do Governo 
para tratar sobre o assunto. 



Perfil
Célia Maria da Silva

Coordenadora da SeCretaria aCadêMiCa 
de PóS-Graduação da udeSC Ceart

Fique ligado
u Exposições no museu
Até 30 de julho, o Museu 
da Escola Catarinense 
(Mesc), da Udesc, sediará 
duas mostras fotográficas 
em Florianópolis que 
resgatam parte da memória 
de Santa Catarina: “Museu 
da Escola Catarinense em 
sobrevivências possíveis: 
antes e depois da Mostra 
Casa Nova 2013” e “Udesc, 
50 anos construindo o 
saber”. As exposições são 
gratuitas e estão abertas ao 
público desde o lançamento 
oficial das atividades dos 
50 anos da universidade, 
em maio. O Mesc fica na 
Rua Saldanha Marinho, 
no Centro da cidade.

Cordial, alegre, prestativa, atenciosa, gentil. Qualidades que certamen-
te definem Célia Maria da Silva, técnica universitária do Centro de 
Artes da Udesc há quase quatro anos. Graduada em Letras pela Fa-

culdade de Filosofia Ciências e Letras de Sorocaba (SP), especialista em 
Linguística Aplicada pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e 
mestre em Ciências da Linguagem pela mesma universidade, Célia leciona-
va Redação Jurídica quando decidiu prestar concurso para a Udesc.

“Ministrando aulas durante muitos anos, tinha curiosidade de trabalhar 
também na outra área da universidade, a administrativa”, comenta. “O fato 
de a Udesc ter um grande nome, ser respeitada, pesou bastante na decisão. 
Para mim, sempre foi muito instigante – e motivo de orgulho – trabalhar nesta 
instituição”, complementa a servidora, que também ministra aulas de Redação 
Jurídica nas escolas da Magistratura e da Promotoria de Santa Catarina.

Na Udesc Ceart, a servidora integrou as equipes da Secretaria de Ensino 
de Graduação e da Direção de Pesquisa, trabalhando com a editoração de 
revistas científicas nesse último setor. Neste ano, passou a coordenar a Secre-
taria Acadêmica de Pós-Graduação.

Natural de Tubarão, Célia mora há 16 anos em Florianópolis e é mãe de 
Filipe e Isadora. No tempo livre, gosta de frequentar cinemas e praias da Ca-
pital – em especial a do Moçambique – e de apreciar um bom café com os 
amigos. A leitura também é uma de suas paixões e, entre suas preferências 
literárias, estão Machado de Assis e Guimarães Rosa. “Me instigam as sutilezas 
de linguagem do Machado, a cada leitura, um novo sentido implícito”, conta.

Neste ano, Célia deu sequência às aulas de ioga duas vezes por semana e, 
para o futuro, aspira cursar doutorado na área da Psicolinguística, continuan-
do os estudos realizados no mestrado. Seu projeto de doutorado se direciona 
a uma contribuição à Lei Federal nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria 
da Penha, numa análise do processamento linguístico do cotidiano.v
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Papo-rápido
Aniversário: 7 de abril
Livro de cAbeceirA: Grande 
Sertão: Veredas, de João 
Guimarães Rosa
FiLme FAvorito: Doze homens 
e uma sentença (1957), com 
direção de Sidney Lumet
UmA pAixão: filmes cults e café
É torcedorA: Avaí
FrAse: “O importante e 
bonito, do mundo, é isto: 
que as pessoas não estão 
sempre iguais, ainda não 
foram terminadas – mas que 
elas vão sempre mudando. 
Afinam ou desafinam.” 
Guimarães Rosa, Grande 
Sertão: Veredas (p.15).

Satisfação em 
viver e trabalhar



Você 
sabia
Graduação
u Foi aprovada nova 
metodologia para a criação 
e a implantação de cursos 
de graduação. Segundo 
o pró-reitor de Ensino, 
Luciano Hack, “a Udesc 
começará a ter novos cursos 
de graduação apenas quando 
tiver condições financeiras 
de implantá-los logo após 
a aprovação deles nos 
conselhos superiores”.

Biotecnologia
uA Udesc Lages realizará, 
em 25 e 26 de junho, o 
Seminário Biotecnologia 
e Inovação. O evento, 
promovido em parceria 
com o Orion Parque 
Tecnológico, acontecerá no 
Auditório da Biotecnologia 
da Udesc Lages. As 
inscrições podem ser 
feitas até 24 de junho, 
no site do seminário.

Pedra 
fundamental
uNa sexta-feira, 12, 
foi lançada a pedra 
fundamental e assinada a 
ordem de serviço do prédio 
multidisciplinar da Udesc 
Joinville. A construção 
de seis andares deverá 
ocorrer em um prazo de 
18 meses, em uma área de 
7.668 m², entre o Ginásio 
de Esportes e o Bloco E.
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Ibirama cultural
uA Udesc Ibirama seguirá com o projeto de ex-
tensão No compasso do artista, com execução de 
atividades como aulas de dança e violão e apre-
sentações culturais, até dezembro. O projeto já 
montou duas turmas de violão, uma de dez alunos e outra de 
oito, com acadêmicos e comunidade em geral, além de aulas 
de dança. Para julho, está prevista a montagem de um mural 
permanente com exposição de artes – artesanato e poesia. 
Também serão realizados saraus no pátio da unidade, com 
participação de alunos e servidores.

tem

Clic comunica

Na segunda-feira, 15, o Coral do Grupo de Estudos da Terceira Idade (Geti), 
da Udesc, fez uma apresentação especial no Hall da Reitoria, encantando 
os servidores. Além do Coral, o Geti oferece várias atividades gratuitas 
voltadas à promoção da saúde e qualidade de vida de pessoas com mais 

de 55 anos na Udesc Cefid.  Mais informações pelo (48) 3321-8154.

Servidor, participe do Clic Comunica! 
Envie uma foto com os colegas do seu 

setor para comunicacao@udesc.br.
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u Encerre o dia. Esteja em casa pelo  
menos três horas antes do horário de  
dormir. Duas horas antes de cair no sono,  
tome banho, leia e relaxe.

uNão se deve ir para a cama sem sono.  
Não se deve usar a cama para planejar o dia 
seguinte, ler, assistir TV. A atividade sexual  
não traz problemas.

u Tenha um horário regular para  
se deitar e levantar.

u Evite alimentos excitantes, bebidas alcoólicas 
e com cafeína. Comer pouco antes de dormir 
também não é recomendado.

u Se não pegar no sono após 15 ou 30 minutos, 
levante-se e vá para outro recinto ler. Evite 
assistir TV, principalmente programas 
excitantes.

uNão faça exercícios intensos  
pouco antes de dormir.

uMantenha as mesmas regras  
nos fins de semana.

u Se estiver roncando, mesmo que não pareça, 
você pode não estar dormindo bem.

uAo acordar, deixe a luz do sol  
entrar em seu quarto.

uAo perceber qualquer alteração,  
procure um médico neurologista.

Fonte: Ministério da Saúde.

Dez dicas para uma  
boa noite de sono

Promoção de técnicos
A Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan) 
publicou Orientação Técnica nº 004/2015, de 9 
de junho de 2015, que regulamenta a promoção 
de técnicos universitários da Udesc. Uma das 
mudanças, para técnicos em desenvolvimento, 
por exemplo, é que a portaria de homologação da 
promoção retroagirá seus efeitos à data da emissão 
do diploma/certificado (título), independentemente 
da data do protocolo do pedido. As orientações 
completas estão disponíveis no site da Udesc, 
na página da Proplan, no link Normativos. 
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Não leve as críticas no  
trabalho para o lado pessoal

1. Não seja reativo: Reflita e conte até dez. 
É muito difícil aceitar um comentário ruim, 
mas, através dele, temos a oportunidade 
de reavaliar nossas atitudes e retirar um 
aprendizado, independentemente de 
a crítica ter ou não fundamento.

2. Faça considerações: Lembre-se de que, no 
calor dos ânimos, as pessoas nem sempre têm 
noção do que estão dizendo. Seja condescendente.

3. Aproveite a oportunidade: Quando 
os comentários ou críticas não procederem, 
elabore um discurso racional e dê retorno de 
forma assertiva e gentil à pessoa envolvida.

Exercite e surpreenda-se!

Viver 
Bem

colaboração: Carlito Costa e Célia Penteado


