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Regimento Geral
O Con suni aprovou na quarta-feira, 1º, uma nova 

redação para o artigo 273 do Regimento Geral da 
Udesc. Pelo novo texto, os centros existentes na data 
de promulgação do Regimento Geral e os criados 
posteriormente a essa data terão 15 anos para se ade-
quarem a alguns critérios, entre eles um número mí-
nimo de 24 docentes efetivos e pelo menos 50% com 
titulação de doutor, sob pena de fusão ou extinção.

Vacinação
Professores e técnicos da 

Udesc estão sendo imuniza-
dos gratuitamente contra o ví-
rus influenza. A iniciativa é do 
Serviço de Assistência à Saúde 
do Servidor (Sass), vinculado à Coordenação de Re-
cursos Humanos (CRH). O cronograma termina nesta 
sexta-feira, 3, na Udesc Planalto Norte (13h às 15h).

Plano de carreiras avança

Décimo terceiro. O pagamento da primeira parcela dos servidores estaduais está previsto para 17 de julho.

A Udesc completou o cinquentenário em 20 de 
maio, mas a programação de eventos alusivos à data 
seguirá até novembro em todas as unidades. Na quarta-
-feira, 24, a universidade foi homenageada em sessão 
solene da Câmara dos Deputados, em Brasília. Uma 
comitiva da universidade, composta de servidores e 
alunos, partiu de Florianópolis e de Balneário Cam-

boriú para acompanhar a sessão. Participaram também 
deputados, senadores, vereadores e outras autoridades 
de municípios catarinenses. O reitor da Udesc, no seu 
discurso, destacou as qualidades que fazem da institui-
ção a quarta melhor universidade estadual do Brasil, 
de acordo com o ranking do Ministério da Educação 
(MEC) e a 18ª na lista geral.

50 anos ainda está rendendo!

15 a 25 de julho - Núcleo Rondon da Udesc
Operação Elpídio Barbosa, na região Norte

20 a 26 de julho - JUCs   
Jogos Universitários Catarinenses, em Pinhalzinho

A tramitação do processo que trata do novo Plano 
de Carreiras deu um importante passo na sexta-feira, 
26. O processo deixou a Secretaria da Fazenda e foi 
encaminhado para deliberação do Grupo Gestor do 

Governo do Estado. A Reitoria mantém reuniões com 
todos os membros do Grupo Gestor para prestar as 
informações e responder a eventuais questionamen-
tos acerca do Plano, a fim de aprovar o pleito. 

:: Eventos em julho :: 
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u Fim do semestre letivo
A Udesc encerrará o primeiro semestre letivo de 2015 na quinta-feira da próxima semana, 
9. Houve aulas até esta quarta-feira, 1º, enquanto os exames finais ocorrerão entre os dias 
2 e 8. Até o dia 9, os professores deverão incluir as avaliações dos exames e das médias 
finais no sistema acadêmico e entregar os diários de classe às secretarias de Ensino dos 
centros. De acordo com o calendário acadêmico, o próximo semestre letivo começará 
em 3 de agosto. Durante o período de férias dos alunos, a Biblioteca Central (BC), em 
Florianópolis, manterá o expediente normal, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21h45. 

A professora Maria Helena Kraeski, do Depar-
tamento de Educação Física da Udesc Cefid, 
vai encarar um desafio especial neste mês. 

Ela será a técnica da seleção brasileira de ginástica 
rítmica nos Jogos Olímpicos Universitários (Uni-
versíade de Verão) – maior competição poliespor-
tiva do mundo depois das Olimpíadas – realizada 
em Gwangju, na Coreia do Sul, que começa nesta 
sexta-feira e seguirá até 14 de julho.

Maria Helena é integrante do projeto de ex-
tensão Aperfeiçoamento em Ginástica Rítmica, da 
Udesc, que mantém quatro equipes em diferentes 
categorias para torneios. A professora começou a 
atuar como técnica de ginástica rítmica em 1988 e 
é treinadora da equipe Adiee/Udesc, que representa 
Florianópolis em competições oficiais desde 1991. 
Em 1995, ingressou como docente na universidade.

Em 1980, chegou a atuar como atleta da moda-
lidade. No entanto, na época, as condições eram difí-

ceis. “Não dava para participar de competições maio-
res”, lembra. A professora coordena também o Núcleo 
de Estudos da Ginástica, programa de extensão da 
Udesc que mantém, há 20 anos, projetos de iniciação e 
aperfeiçoamento no esporte, formando novas ginastas.

Maria Helena já havia comandado uma seleção 
brasileira nas Olímpíadas Escolares, em 2008, no 
Catar, mas agora é a primeira vez que chefia a de-
legação nacional na segunda maior competição po-
liesportiva do mundo. “Representar o País é sempre 
muito bom. A universidade também valoriza muito 
o nosso trabalho, buscando inovações e novos con-
ceitos de educação”, diz.

A professora mora em Florianópolis, é casada 
e tem uma filha, Alice, de 14 anos, que segue os 
passos da mãe e também é praticante de ginástica 
rítmica. “A Alice já foi campeã sul-americana da 
prova de conjunto, na categoria infantil”, conta Ma-
ria Helena, com orgulho.v
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Papo-rápido
Aniversário: 4 de março
Livro de cAbeceirA: Evangelho segundo os Espíritas
FiLme FAvorito: filmes de aventura
PAsseio inesquecíveL: Sofia, na Bulgária, em um 
centro de treinamento.
umA PessoA exemPLAr: Minha mãe
umA PAixão: Ginástica rítmica
É torcedorA: do Avaí
cuLináriA: uma boa massa italiana

Desafio de ser técnica nos jogos olímpicos

Perfil

Maria Helena KraesKi
Professora do dePartaMento de 
educação física da udesc cefid
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Clic comunica
Servidor, participe do Clic Comunica! 
Envie uma foto com os colegas do seu 

setor para comunicacao@udesc.br.

Ideia que gerou frutos
uA Udesc Lages inaugurou, na última semana, a Biofábrica, 
um laboratório na área da Fruticultura, que produzirá mudas 
de plantas frutíferas. O laboratório foi instalado dentro de um 
container. Neste espaço, as mudas passarão pelos processos de 
multiplicação, enraizamento e climatização até estarem prontas 
para serem distribuídas aos produtores. O laboratório servirá 
para produção e multiplicação de mudas de morango e de porta-
-enxertos de maçã e pera. O objetivo é que anualmente sejam 
entregues cerca de 20 mil mudas aos viveiristas.

Você 
sabia
Curso de Excel
u Em 13, 14 e 15 de julho, 
será realizada na Udesc 
Joinville uma capacitação 
sobre Microsoft Excel 
avançado, voltada para 
servidores. O curso faz parte 
da programação do Projetar 
2015. Mais informações 
com a Capacitação e 
Potencialização de Pessoas 
(CcaPP) pelo telefone 
(48) 3321-8191.

Recursos hídricos
uAté dia 10 estarão abertas 
as inscrições para as 30 
vagas do curso de extensão 
Gestão de Recursos Hídricos 
e Gestão de Riscos, que 
será realizado em 21 e 22 de 
julho, na Udesc Oeste, em 
Chapecó. O curso é voltado 
à comunidade em geral e 
a professores da região.

Prêmio
uA 11ª edição dos Prêmios 
Santander Universidades 
ficará com inscrições 
abertas na internet até 17 de 
setembro para instituições 
de ensino superior, 
professores, pesquisadores 
e alunos de graduação e 
pós-graduação de todo o 
País. O concurso cultural 
oferece R$ 2 milhões em 
prêmios e bolsas de estudos.
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O experiente técnico Alex Onacli Moreira Fabrin é o novo chefe do 
Gabinete do Reitor. Alex substitui o também técnico Matheus Ferreira 

Fidélis, que solicitou licença da Udesc para seguir outro desafio profissional. 
Alex atuava na Coordenadoria de Planejamento Institucional (CPIN), da 

Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan). Sucesso aos dois colegas!

tem
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uO transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH) é um problema 
neurobiológico com causas genéticas e 
sintomas como falta de atenção, inquietação 
e impulsividade. Aparece na infância e pode 
acompanhar o indivíduo por toda a vida.

u Crianças com TDAH apresentam agitação, 
inquietação, movimentação pelo ambiente, 
mexem mãos e pés, mexem em vários 
objetos, não conseguem ficar sentadas numa 
cadeira, falam muito, têm dificuldade de 
permanecer atentos em atividades longas e 
são facilmente distraídas.

uAs crianças “esquecem” o material escolar, 
os recados, o que estudaram para a prova. 
Não conseguem esperar sua vez, respondem 
perguntas antes de ler até o fim, interrompem 
os outros, agem sem pensar.

uApresentam com frequência dificuldade 
em se organizar e planejar o que precisam 
fazer. Meninas têm menos sintomas de 
hiperatividade e impulsividade, mas são 
igualmente desatentas.

uO tratamento combina medicamentos, 
psicoterapia e fonoaudiologia (se houver 
problemas de fala ou escrita), orientação aos 
pais e professores e técnicas específicas  
para o paciente.

Déficit de  
atenção e  
hiperatividade
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Viver 
Bem

Você é um bom colega de trabalho?
Nas próximas edições, daremos dicas para reflexão 
sobre postura no ambiente organizacional. Afinal, 
é sempre bom aprimorarmos o nosso desempenho e 
tratar os outros como gostaríamos de sermos tratados.

1) Saiba ouvir – Escutar é colocar toda a sua atenção 
para perceber o que está por trás daquilo que lhe está 
sendo trazido. “Vá falando aí que estou escutando”, 
dizem alguns, enquanto olham para o computador. 
Esse comportamento elimina um diálogo legítimo.

2. Ajude seus colegas – Pode ser que algum 
colega esteja passando por uma fase mais difícil. 
Procure um momento livre para conversar com 
ele e, se possível, tente ajudar. Um pouco de 
solidariedade faz grande diferença no ambiente.

Por Celia Penteado

Maria Gorete Bender dos Santos 
Reitoria
Regina Fink Schambek 
Udesc Ceart
Marcia Vieira 
Udesc Cead
Maurício Zamith Almeida 
Udesc Ceart
Reinaldo de Almeida Coelho 
Udesc Esag
Fernanda da Silva Lisboa 
Udesc Ceart

2 de julho
Aniversariantes do dia


