
Comunica
22 de novembro de 2012 • Ed. 11/2012Notícias da UNiversidade do estado de saNta catariNa

Udesc recebe  
Comenda do 
Legislativo 
Catarinense 
2012

A Udesc recebeu na 
noite do dia 19 de 
novembro, a Comen-

da do Legislativo Catarinense 
por contribuir na formação de um 

Estado mais justo e humano. A Ses-
são Solene na Assembleia Legislativa 

de Santa Catarina (Alesc) contou com a 
presença do reitor, Antonio Heronaldo de 
Sousa, de pró-reitores, diretores de cen-
tros e outras autoridades da universidade.

Cada deputado homenageou perso-
nalidades e entidades que se destacaram 
em Santa Catarina em 2012. Neste ano, 
algumas homenagens também acontece-
ram por indicação da Mesa Diretora da 
Casa. No caso da Udesc, a indicação foi 
do deputado estadual licenciado Renato 
Hinnig, que atua como secretário de Es-
tado. “É uma honra receber a Comenda. 
Este ano está sendo especial para a Udesc, 
pois recentemente também conquistamos 
pela terceira vez o Prêmio Educador El-
pídio Barbosa, do Conselho Estadual de 
Educação, por ser a melhor universidade 
do Estado”, comemorou o reitor.

A comenda foi instituída pela Resolu-
ção no 02/08, que unifica as homenagens 
concedidas pelo Legislativo estadual. Po-
dem ser agraciadas pessoas físicas, jurídicas 
ou outras entidades que realizem ações rele-
vantes e de destaque em Santa Catarina. v

Cerca de 450 servidores da Udesc dis-
putarão a oitava edição dos Jogos de Inte-
gração dos Servidores da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Jisudesc), que 
inicia nesta sexta-feira (23) e segue até do-
mingo (25), na Associação dos Funcionários 
Fiscais (Affesc), em Florianópolis. O evento 
terá 18 modalidades, incluindo a gincana.

Nesta edição o evento terá como modali-
dades mais disputadas a canastra, dominó e a 
corrida rústica. A modalidade mais concorrida 
será o dominó, com 70 inscritos (35 duplas). 
Na sequência, estão as disputas da canas-
tra, que terá 28 duplas, 
sendo 20 delas femininas, 
e da corrida rústica, com 
40 participantes.

Jogos dos servidores da Udesc 
iniciam nesta sexta-feira
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Perfil
Marileia Muller Wilke

Chefe de gabinete da direção geral da udesC Joinville

Educação como base 
para o progresso e 
desenvolvimento de 
uma comunidade

Basquete, filmes, livros, viagens, ami-
gos e família. Esses são os maiores 
prazeres de Marileia Muller Wilke em 

seus momentos de descanso. Já quando está 
na Udesc Joinville, onde atua como chefe de 
gabinete da direção geral, o ritmo de tra-
balho é intenso, mas não menos prazeroso. 

São quase 12 anos de funcionalismo 
público. Começou em 2001 na prefeitura de 
Joinville e, em março de 2011, ingressou na 
universidade. Além do cargo ligado à direção, 
também atuou no campus como coordena-
dora administrativa, na área de compras e 
de orçamento. “Estar no meio acadêmi-
co onde o conhecimento e o intelecto são 
constantes me motivou a fazer o concurso 
público”, explica a servidora que é graduada 
em administração e pós-graduada em finanças 
e controladoria e gestão estratégica pública.

Marileia garante que, apesar de mais de 
uma década no serviço público, vive em cons-
tante aprendizado. “Como servidora, percebe-
mos que a universidade é muito mais que salas 
de aula, ela é uma esfera pública que pode tra-
zer benefícios imensuráveis para a sociedade. 
Fazer parte deste contexto foi uma grande 
mudança na minha vida profissional”.

A chefe de gabinete vê a educação 
como base para o progresso e desenvol-
vimento de uma comunidade: “Conhecer 
o funcionamento de uma universidade e 
estar inserida neste contexto, fazer parte, 
mesmo que de modo indireto na formação 
de novos profissionais e de uma universi-
dade de qualidade é gratificante”. v

uO Fantasma da ÓperaO programa de extensão VivaVoz apresenta montagem adaptada do musical “O Fantasma da Ópera”, nos dias 23, 24 e 25 de novembro no Museu da Escola Catarinense (MESC), no Centro de Florianópolis. A adaptação reúne 50 pessoas entre alunos e professores das áreas de Música, Teatro e Moda e da comunidade externa, além de uma orquestra especialmente formada para a montagem. O ingresso será 2 quilos de alimento não perecível e poderá ser retirado no museu até uma hora antes do início das apresentações.
uGrupo de Dança da Udesc O Grupo de Dança da Udesc se apresenta no dia 27 de novembro, às 19h30, no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), em Florianópolis.  A apresentação de dança contemporânea faz parte do projeto TAC 7:30, em que artistas selecionados pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC) mostram seu trabalho todas as terças no teatro. O ingresso custa R$ 10. 

Agenda
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Você 
sabia TEM

Escritório de Projetos
u Criado em 2009, o Escritório de 
Projetos PMO Esag é um convênio com 
a prefeitura de Florianópolis que visa 
melhorar a qualidade dos projetos — tanto 
a elaboração quanto o gerenciamento 
— realizados por gestores públicos e do 
Terceiro Setor. A equipe atua em três 
frentes: elaborando projetos, capacitando 
gestores por meio de oficinas e também 
na captação, divulgando mensalmente as 
fontes de recursos em aberto. Até 2011 o 
escritório apoiou a realização de 94 projetos, 
que juntos captaram mais de R$ 19 milhões, 
atendendo 38 proponentes diferentes. 

Supermicroscópio
uMais um microscópio de última geração 
está em funcionamento na Udesc Joinville. 
O Microscópio de Transmissão Eletrônica 
(JEM 2100) pode ampliar uma imagem em 
até um milhão e meio de vezes. Ele permite 
a visualização de amostras na espessura 
de um nanômetro, a milionésima parte do 
milímetro. O equipamento, no valor de R$ 
2 milhões, foi adquirido com verbas para a 
pós-graduação. O aparelho é o primeiro em 
Joinville e um dos três existentes no Estado. 

u dados Cadastrais: O 
servidor deve manter atualizado 
os seus dados cadastrais 
junto à universidade. Para 
isso, o servidor deve enviar 
ao RH setorial do seu centro, 
ou Reitoria uma solicitação 
por escrito contendo o nome 
completo, a matrícula e os 
dados cadastrais a serem 
alterados, como endereço, 
telefone, e-mail, entre outros.

u finalidades da 
udesC: Entre as finalidades 
da universidade está a garantia 
da união entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão, nas 
diversas áreas do conhecimento, 
se comprometendo com a 
cidadania e a socialização do 
saber. Além disso, a Udesc 
deve estabelecer parcerias 
solidárias com a comunidade 
na busca de soluções 
coletivas e por uma sociedade 
democrática, plural e ética.

u uM terço de férias: 
Todo servidor no período 
de férias recebe um terço 
do salário por ocasião do 
usufruto, sem nenhum prejuízo 
da remuneração mensal, ou 
seja, você recebe o salário e 
mais um terço do valor dele.
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Viver 
Bem Decisões

Fisioterapia aquática
u Correção de problemas na 
coluna vertebral, reabilitação após 
fraturas ou cirurgias, tratamento 
lesões ocorridas durante a prática 
de esportes, são alguns dos casos 
em que os fisioterapeutas têm 
optado por tratar o paciente numa 
piscina aquecida, em vez de uma 
cama ou maca. As diferentes 
técnicas e vantagens são muitas.

uA fisioterapia aquática ou 
hidroterapia é usada não apenas nas 
áreas de ortopedia e traumatologia 
(como os casos acima), mas também 
em neurologia, reumatologia, 
ginecologia e obstetrícia, geriatria, 
síndromes dolorosas e raras e 
fisioterapia respiratória. A água 
e o calor ajudam a aliviar a dor 
e na reabilitação de músculos.

uA Udesc Cefid mantém o programa 
de extensão Hidroterapia para a 
Comunidade, que oferece tratamento 
gratuito na Clínica Escola, prestado 
por profissionais e estudantes da 
graduação em Fisioterapia, com 
orientação de professores. Saiba mais 
em www.cefid.udesc.br/hidroterapia.

Calendário Acadêmico 2013

Pesquisa e Pós-Graduação

Comissões especiais

uO Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe) definiu na reunião do dia 13 de 
novembro, o Calendário Acadêmico 2013. 
Em 2013 o calendário prevê um intervalo um 
pouco maior entre os dois semestres, com o 
objetivo de permitir um melhor planejamento 
dos professores para o segundo semestre.

uO Consepe provou a criação dos mestrados 
em Moda e Zootecnia — ambos ainda passarão 
por aprovação do Consad e Consuni e,  se 
aprovados, por submissão da Capes. Na área 
da pesquisa, foi alterada a resolução que 
regulamenta o Programa de Apoio à Pesquisa 
(PAP).  A partir do próximo edital cada grupo 
poderá atuar em até cinco linhas de pesquisa.

u Foram criadas duas comissões especiais 
temporárias, através do Consepe. Uma delas 
estabelecerá procedimentos e critérios para 
a progressão por desempenho de professores 
e a outra definirá critérios para licença 
sabática de professores, a qual permite o 
afastamento dos docentes por até um ano 
para aprimoramento técnico-científico.
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