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Conselho da Editora da 
Udesc tem nova formação

A Editora da Udesc 
recompôs cerca de 
40% do Conselho 

Editorial após um levanta-
mento feito com os centros 
de ensino, que indicaram os 
nomes dos representantes. 
O conselho conta agora com 
24 servidores, sendo 12 ti-
tulares e a outra metade su-
plente. Os mandatos irão até 
novembro de 2014.

Entre as atribuições do 
órgão, estão a elaboração 
da política da Editora da 
Udesc, a definição das nor-
mas de publicação, a atua-
ção como órgão de consulta 
da universidade em matéria 
editorial e o exame dos ori-
ginais dos livros.

A primeira reunião do 
novo conselho deverá aconte-

cer no final do mês de feverei-
ro de 2013, quando será feita 
a análise dos originais das 17 
obras que foram selecionadas 
pelo edital de 2011 e que es-
tão em processo de produção.

A editora também está 
preparando quatro obras no 
seu novo formato de trabalho, 
o fluxo contínuo. “Nele, dife-
rentemente dos editais, o pro-
fessor tem mais tempo para 
entregar a obra num estágio 
mais próximo de publica-
ção”, explica o secretário da 
editora, Maury Dutra Filho. 
Para isso, o órgão terá dota-
ção orçamentária pela pri-
meira vez e buscará manter 
a média de 20 livros por ano.

Confira a lis-
ta dos membros em  
www.udesc.br/?idNoticia=5936. v

O Centro de Con-
vivência da Udesc Join-
ville será inaugurado na 
próxima quinta-feira, 13, 
às 10h. O local receberá 
o nome do fundador da 
Faculdade de Engenharia 
de Joinville (FEJ), Harro 
Stamm. Cerca de R$ 2 
milhões foram investidos 
na construção, que teve 
início em julho de 2011.

O prédio de 1.438 
metros quadrados abrigará 
os centros acadêmicos, o 
Serviço de Orientação ao 
Estudante (SOE) e a Co-
ordenação de Mobilidade 
Acadêmica. Além disso, 
no espaço, também fun-
cionarão uma lanchonete e 
o Restaurante de Campus. 

A assinatura do edital 
de licitação, no valor esti-
mado de R$ 350 mil, para 
compra de móveis e equi-
pamentos do restaurante 
será assinada na cerimônia. 
O modelo de gestão será 
definido ainda no primeiro 
bimestre de 2013, quando 
deve começar a operar. A 
princípio, aproximada-
mente mil refeições serão 
servidas diariamente.

Centro de 
Convivência da 
Udesc Joinville 
será inaugurado 

em 13 de dezembro
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Perfil
Beatriz Conrad

téCniCa-administrativa da esag

Onde for preciso!

“Em que setor você quer trabalhar? 
O que estiver precisando mais.” 
Essa resposta que soa incomum 

foi dita algumas vezes pela técnica-adminis-
trativa Beatriz Conrad ao longo dos últimos 
24 anos, em suas idas e vindas por diferentes 
partes da Udesc. Em 1988, “Bea” entrou para 
a Fundação Educacional de Santa Catarina 
(Fesc), em Florianópolis. Dois anos depois, 

com a criação da universidade, teve que 
escolher entre a Secretaria de Educação 

ou a Udesc — pela qual optou. 
Desde então, ela trabalhou na Reito-

ria, Ceart, Esag, CAV, voltou à Reitoria e 
enfim à Esag, onde atualmente atua na Co-
ordenadoria de Extensão. Nesses lugares 
passou por diversos setores — coordenação 
de mestrado, secretaria de departamento, 
compras, recursos humanos, acadêmica e 
direção geral — sem renegar de nenhum. 

A passagem pelo CAV, em Lages, 
envolveu uma questão pessoal: acompa-
nhar o marido Andres, que trabalhava na 
região. Lá ficaram quatro anos. Eventu-
almente a distância da família falou mais 
alto, e todos — Beatriz, o marido e as duas 
filhas —, retornaram à Capital. 

Beatriz sempre esteve ligada ao meio 
educacional: formada em Pedagogia pela 
Faed, fez especialização na UFSC e formou-
se na primeira turma de mestrado em Admi-
nistração da Esag. Antes de entrar na Fesc, foi 
professora pré-primária durante oito anos, e 
por outros dois teve sua própria pré-escola. 

Há cinco anos de se aposentar, Beatriz 
sequer cogita trabalhar em outro lugar: “Pas-
sei no primeiro concurso que me inscrevi e 
nunca fiz outro”, reconhece. O que mais lhe 
atrai na Udesc é o ambiente: “Hoje, não con-
sigo me ver fazendo outra coisa!”. v

u Peças no Ceart
Até o dia 10 de dezembro, alunos do curso de Teatro apresentam peças em avaliação pública da disciplina de Direção Teatral II. No dia 7 haverá apresentação de “Natimorto”, às 20h no Espaço I, e de “Como partir e ficar”, às 18h30 e 20h30 no Laboratório III do Ceart. Nos dias 8, 9 e 10, a peça “Valsa n. 6” será encenada às 19h no Espaço I do Ceart.

uWorkshop
Na próxima quarta-feira, 12, ocorre no Ceart um workshop que abordará as oportunidades e tendências da indústria americana de música e de cinema. Os principais acionistas da gravadora norte-americana Basement Beats Records traçarão um perfil da empresa e de seus planos em relação ao Estado de Santa Catarina, aproveitando a ocasião para entrar em contato com a produção musical local. O evento será realizado às 15h no auditório do Bloco Amarelo. Saiba mais sobre esses eventos em www.ceart.udesc.br.

Agenda
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Você 
sabia TEM

Projeto sobre a  
história de Laguna 

Portal do Egresso

uO projeto de extensão Memórias de 
Laguna, do curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Udesc no município, coleta materiais 
sobre o passado da cidade junto à população 
e a instituições para enviá-los à Biblioteca 
Municipal Professor Romeu Ulyssea, que 
não possui um acervo próprio. Coordenado 
pela professora Alice de Oliveira Viana, o 
projeto preserva as memórias de Laguna 
e recria sua história, já que grande parte 
das fontes importantes está sob posse 
particular, ficando muitas vezes sem o devido 
cuidado e o acesso permitido. Saiba mais 
em http://www.ceres.udesc.br/?id=80.

uNo fim de novembro, a Udesc lançou 
o Portal do Egresso para se aproximar dos 
ex-alunos e acompanhar as trajetórias no 
mundo do trabalho. Na seção, os egressos são 
convidados a se cadastrarem e contribuírem 
por meio de um questionário, no qual devem 
responder a questões voltadas à formação 
acadêmica e à carreira. A pesquisa traz ainda 
um espaço para publicar mensagens no 
portal sobre a importância da universidade 
na atuação profissional. A colaboração dos 
ex-alunos ajudará a Udesc a preparar ações de 
aperfeiçoamento e educação continuada. Saiba 
mais em http://www.udesc.br/?id=1349.

uFinalidades da UdesC: 
entre as finalidades da 
Udesc está a de estabelecer 
parcerias solidárias com 
a comunidade, buscando 
soluções coletivas para a 
construção de uma sociedade 
democrática, plural e ética. 
Além disso, a Udesc objetiva 
a promoção da inclusão 
social e étnica, respeitando 
a diversidade cultural e, tem 
também como finalidade, 
estimular, promover  e 
manter a investigação 
científica, assim como 
buscar a erradicação das 
desigualdades sociais e a 
utilização de tecnologias 
ecologicamente orientadas.

uCUrsos virtUais: durante 
todos os meses, a Diretoria 
da Escola de Administração 
Pública (Deap), da Secretaria 
Estadual de Administração, 
oferece cursos online para os 
servidores do Estado. Fique 
atento ao site  
http://deapvirtual.sea.sc.gov.br. 
Sempre nos primeiros três 
dias úteis de cada mês, 
os interessados podem 
fazer as inscrições. 
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Viver 
Bem Decisões

Óculos de sol errados
podem até fazer mal
u Essenciais em qualquer estação 
do ano, os óculos escuros se 
tornam indispensáveis no verão. 
Mas, é preciso estar atento na 
hora de escolher um. Alguns 
podem trazer também perigos 
por não contarem com o fator 
de proteção recomendado.

u Ao comprar óculos de sol, é 
preciso verificar se o produto conta 
com fator de proteção contra os 
raios ultravioletas. Caso contrário, 
além de não proteger os olhos, 
os óculos podem até fazer mal. 
Desconfie daqueles baratinhos, 
vendidos à beira da praia.

u O conforto proporcionado pelas 
lentes escurecidas faz com que 
as pupilas se dilatem, deixando 
entrar mais luz nos olhos. Mas 
se a lente não tiver a proteção 
contra raios ultravioletas, isso 
significa mais radiação nociva, 
aumentando o risco. Fique de olho!

Acordo técnico-científico
u A Udesc firmou um acordo de cinco 
anos com o Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina (TCE/SC) 

para promover o intercâmbio e a 
cooperação técnico-científica 
entre as instituições, com 
ações e projetos que ampliem e 

aperfeiçoem o ensino, a pesquisa 
e a extensão, além das atividades de 
controle externo. O convênio foi proposto 
pelo TCE/SC, que busca divulgar suas 
atividades entre alunos de graduação 
de todos os centros da universidade.

Jiudesc 2013
u Os Jogos de Integração dos 
Acadêmicos da Udesc (Jiudesc) 
serão realizados no próximo ano em 
Joinville. O Jiudesc foi retomado 
na gestão 2004-2008 e neste ano foi 
sediado na Udesc Balneário Camboriú. 
A competição do ano que vem será 
realizada entre 30 de maio e 2 de junho.
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