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Inscrição do Proquali termina nesta sexta

11º Encontro de Extensão

Servidores da Udesc em busca de qualificação profis-
sional poderão obter apoio financeiro da instituição com o 
novo edital do Programa de Auxílio à Qualificação (Pro-
quali), publicado segunda-feira, 10. Os processos para 
inscrição deverão ser encaminhados às coordenadorias 
setoriais de Recursos Humanos até esta sexta-feira, 28.

O programa concederá subsídio para participação 
em cursos de pós-graduação lato sensu (especializa-
ção) a partir do próximo semestre.

Os valores englobam o pagamento do curso, in-
cluindo matrículas e mensalidades, respeitando o valor 
máximo de R$ 30 mil do edital, com limite de R$ 10 
mil por servidor. Estão enquadrados cursos de pós-gra-
duação que tenham, no mínimo, 360 horas, nos quais 
não se exige o acompanhamento de orientador, mas um 
trabalho de monografia.

Curso de Direito
Por 38 votos a 19, o Conselho Uni-

versitário (Consuni) rejeitou a criação de 
um curso de Direito no Centro de Ensino 
do Oeste (CEO), da Udesc, em reunião re-
alizada nesta quarta-feira, 26. O curso era 
uma reivindicação da comunidade de Pal-
mitos, no Oeste catarinense, reforçada por 
vereadores locais, prefeito e parlamentares.  

Plano de Carreiras
A Reitoria foi informada pelo secretário de Estado da 

Administração, João Matos, que haverá uma reunião téc-
nica entre servidores das secretarias da Administração, da 
Fazenda e da Udesc para tratar sobre os ajustes do Plano de 
Carreiras, mas ainda sem data agendada. A decisão foi to-
mada após a Reitoria protocolar uma exposição de motivos 
solicitando reconsideração da decisão do Grupo Gestor que 
indeferiu o novo plano.

Seguem abertas as inscrições para o 11º Encontro de 
Extensão, entre 4 e 6 de novembro, na Udesc Laguna. O 
evento integra a programação dos 50 anos e tem como 
tema principal o conceito “palavramundo”, do educador 
Paulo Freire. Os coordenadores dos 500 programas e pro-
jetos de extensão da Udesc devem inscrever as ações na 
página do evento até 31 de agosto. Mais informações so-
bre o evento podem ser obtidas com a Direção de Ex-
tensão da Udesc Laguna pelo telefone (48) 3647-4190 e 
pelo e-mail 11extensaoudesc@gmail.com.

Como solicitar o benefício
Para solicitar o apoio financeiro, o ser-

vidor deve cumprir requisitos como estar 
em efetivo exercício do cargo, não estar em 
estágio probatório, realizar o curso em horá-
rio compatível com a jornada de trabalho e 
comprovar que não teve punições adminis-
trativas disciplinares nos últimos dois anos.

As solicitações serão analisadas por essas 
coordenadorias e pela coordenaria central, 
em conjunto com as comissões permanentes 
de Pessoal Técnico-Administrativo (Coopta).

Mais informações podem ser obtidas 
com a Coordenadoria de Recursos Humanos 
pelo telefone (48) 3321-8043, entre 13h e 
19h, e pelo e-mail crh.reitoria@udesc.br.



Em 1996, o professor Gilmar Moraes Santos 
ingressava na Udesc, no Centro de Ciências 
da Saúde e do Esporte (Cefid), por concurso 

público, para lecionar no recém-criado curso de Fi-
sioterapia, na primeira turma. Após 19 anos, o pro-
fessor, que foi o primeiro coordenador do Mestrado 
em Fisioterapia, segue atuando na área. Neste perí-
odo, conseguiu observar e participar do crescimento 
da profissão em Florianópolis e no Estado.

O resultado do trabalho realizado pela Fisio-
terapia na Udesc o professor tem visto no merca-
do de trabalho, com a ampla aceitação dos alunos 
da universidade em hospitais, clínicas e em outras 
universidades. “Foi importante também o apoio 
da direção do Cefid e da Reitoria para criação de 
novos cursos de pós-graduação. Como o próprio 
Mestrado em Fisioterapia, aprovado pela Capes 
em 2010”, conta Gilmar.

Foi justamente a criação do mestrado na área 
o projeto que mais marcou a carreira do professor 
até agora na Udesc. “O projeto foi elaborado por 
uma comissão de professores da Fisioterapia, na 
qual tive a honra de presidir. Em 2011, quando ini-
ciamos as atividades, fui o primeiro coordenador 
do curso. Essa experiência foi muito gratificante”, 
lembra o docente. O próximo passo na carreira é a 

realização de um pós-doutorado nos Estados Uni-
dos ou no Canadá.

O professor Gilmar é natural de Santa Maria, 
no Rio Grande do Sul, e mora em Florianópolis. É 
casado e tem dois filhos, Gabriel, 15 anos, e Vitó-
ria, 12, com quem gosta de assistir televisão e fazer 
churrasco, juntamente com o restante da família e 
amigos. Duas de suas viagens mais marcantes fo-
ram para a Disney, com mulher e filhos, e para Sin-
gapura, onde foi participar de uma apresentação no 
Congresso Mundial de Fisioterapia.

Bem humorado, o professor se descreve como 
uma pessoa alegre, e sempre disposta a ajudar.v

Papo-rápido
Aniversário: 21 de agosto.
Livro de cAbeceirA: Nosso Lar.
FiLme FAvorito: todos de ficção científica.
PAsseio inesquecíveL: qualquer um que minha esposa e 
filhos estejam junto.
umA PessoA exemPLAr: minha esposa Valéria.
umA PAixão: cozinhar.
É torcedor: Internacional.
cuLináriA: todas.

Da primeira turma à 
coordenação do Mestrado

Aniversariantes do dia
27 de agosto

Perfil

Gilmar moraes santos
Professor da Udesc cefid
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Eduardo Antonio Angeloni - Udesc Faed 

Caroline Sulzbach Pletsch - Udesc Ibirama
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Você sabia
Inglês
uAté 31 de agosto, ficarão abertas 
as inscrições para 20 vagas do cur-
so “Researcher Connect”, voltado 
a professores efetivos, que visa de-
senvolver habilidades em comuni-
cação científica em língua inglesa. 
Informações com o professor Luiz 
Antônio - luiz.coelho@udesc.br.

Educação sexual
uA Udesc Cead abriu inscri-
ções para o 8º Colóquio Grupo 
de Pesquisa sobre Formação de 
Educadores e Educação Sexual, 
que ocorre de 1º a 3 de outubro, 
no auditório da Udesc Esag. 
Mais informações no site colo-
quioedusex.wix.com.

Bem na fita
uNeste mês, a Udesc lançou 
oficialmente seu novo vídeo insti-
tucional, que mostra algumas das 
suas ações durante quatro minutos 
e meio, ressaltando as pessoas que 
estudam e trabalham na instituição. 
Acesse o vídeo na página da Secre-
taria de Comunicação: udesc.br/vt.

u Neste semestre, a Udesc Laguna abrirá 
turmas de ioga, dança de salão, dança mix 
e danças urbanas e jazz, por meio do pro-
grama de extensão Dança é Vida. As vagas são gra-
tuitas e voltadas para a comunidade acadêmica e o 

público em geral. Os interessados deverão se 
inscrever na Secretaria de Extensão do centro 
até esta quinta-feira, 27. O programa é coorde-

nado pelo professor Eric Zettermann. Mais informa-
ções pelo e-mail dancaevidaceres@gmail.com.

tem
Dança em Laguna

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

Clic comunica

A professora da Udesc Esag 
Graziela Dias Alperstedt, 

seu marido, Carlos Augusto 
e o filho Henrique estão 
desenvolvendo juntos o 

aplicativo “Eu Chego Lá”, 
que reúne informações sobre 
acessibilidade em locais de 

eventos, restaurantes, escolas, 
bares, hotéis e shoppings 

para consulta fácil e rápida. 
O projeto foi inscrito no 

programa Social Good Brasil 
Lab (SGB Lab) e o aplicativo 
deve ser lançado ano que vem.



O perigo que  
vem de cima Você sabe liderar?

Basicamente, o chefe é obedecido porque manda;  
o líder porque é competente e sabe orientar.  
Leia as dicas e verifique se está no caminho  
certo para conquistar a posição de líder.

1 – Seja confiável: Provar confiança é cumprir o que se 
prometeu, estando escrito ou não e, ao errar, é saber pedir 
desculpas.

 2 – Não seja centralizador. E, ao dividir tarefas, 
certifique-se de que o que está sendo pedido foi bem 
compreendido e acompanhe a execução.

 3 – Apoie as atitudes inovadoras e valorize-as 
perante a organização.

 4 – Trate as pessoas de acordo com o seu perfil. Um 
funcionário inseguro precisa que o líder transmita confiança. 
Já um profissional confiante precisa de liberdade.

Cidades inteligentes
O Laboratório de Tecnologias de Gestão do Mestrado 
Profissional em Administração (Labges), da Udesc, 
promoverá em 1º de setembro o Workshop ParticipACT 
Brasil - Tecnologias inovadoras na gestão da cidade 
inteligente, voltado a pesquisadores e grupos de 
pesquisa de áreas correlatas. As vagas são limitadas. 
Inscrições pelo site labges.esag.udesc.br/workshop

Direção-geral do CCT – A professora Fabíola 
Corrêa Viel foi empossada diretora-geral pro tempore 
da Udesc Joinville, após ser eleita pelo Conselho de 
Centro, em 17 de agosto.

Honoris Causa – A Udesc 
concedeu o título de doutor honoris 
causa ao presidente da Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Inovação 
do Estado de Santa Catarina 
(Fapesc), Sergio Luiz Gargioni.

Viver 
Bem
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Raio é uma descarga elétrica muito intensa, 
que ocorre em certos tipos de nuvens e 
pode atingir o solo, causando prejuízos e 
ferindo pessoas e animais.

Ao atingir uma pessoa, o raio pode causar 
sérias queimaduras e outros danos ao 
coração, pulmões, sistema nervoso central 
e outras partes do corpo. A chance de 
sobreviver é de apenas 2%.

As pessoas também podem ser atingidas 
por correntes elétricas que se propagam no 
solo, a partir do ponto que o raio caiu.

Recomendações:

4Evitar sair de casa durante as 
tempestades;

4Se estiver na rua, sem um abrigo 
próximo, e parecer que um relâmpago 
(raio) está prestes a cair, ajoelhe-se e 
curve-se para frente, colocando suas mãos 
nos joelhos e sua cabeça entre eles. Não se 
deite no chão!

4O abrigo mais seguro é em um veículo 
fechado, sem encostar-se à lataria.

4Não ficar próximo 
de árvores, cercas, 
trilhos, postes e linhas 
de energia elétrica, 
(que atraem os raios);

4Não permanecer em 
locais abertos, como 
no topo de morros ou 
cordilheiras, praias, 
campos de futebol;

4Não usar 
equipamentos elétricos 
ou o telefone.

Fonte: Biblioteca Virtual 
em Saúde

ExpEdiEntE

Produção: Assessoria de Comunicação da Udesc (Ascom)
Secretário de Comunicação: Thiago Cesar Augusto
Contato: comunicacao@udesc.br | Telefones: (48) 3321-8142 / 3321-8143
Edição: Luiz Eduardo Schmitt
Revisão: Rodrigo Brüning Schmitt 
Projeto Gráfico: Christiane Dalla Costa | editoração: Gustavo Cabral Vaz
Leia mais em: www.udesc.br

Por Celia Penteado


