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Professor da 
Udesc é o 
primeiro surdo 
do Brasil a obter 
título de doutor 
em Linguística

Lançada Frente 
Parlamentar Mista 

em Defesa das 
Universidades Públicas 

O professor da Udesc Cead, Deonísio 
Schmitt, é o primeiro surdo do Brasil 
a alcançar o título de doutor em Lin-

guística. Dionísio defendeu a tese no dia 28 
de fevereiro na UFSC, com o título “História 
da língua de sinais em SC: contextos sócio-
-históricos e sociolinguísticos de surdos de 
1946 a 2010”. “Estou muito feliz pela con-
quista”, diz, resultado, segundo ele, de muito 
esforço, desafio e superação.

Schmitt é da primeira turma do curso de 
Pedagogia para surdos na América Latina, 
criada em 2001 pela Udesc. Ele conta que en-
frentou muitas barreiras para estudar desde o 
ensino fundamental devido às dificuldades de 
aprendizagem da língua portuguesa por falta de 
intérprete em sala de aula. “Fui incluído numa 
turma de alunos ouvintes e só consegui adquirir 
conhecimento através da leitura labial”, afirma.

Com o tempo, Schmitt descobriu que não 
havia pesquisa em Santa Catarina sobre a Lín-
gua Brasileira de Sinais (Libras) na área de 
Linguística, mas, com bastante dedi-
cação e apoio da família, con-
seguiu reunir dados que servi-
ram de base para a dissertação 
de mestrado, na qual procurou 
contextualizar a trajetória e a 
educação de surdos no Estado, e 
a tese de doutorado. Leia mais em 
www.udesc.br/?idNoticia=6371. v

A Frente Parlamentar Mista em 
Defesa das Universidades Públicas Es-
taduais e Municipais foi lançada na úl-
tima semana, na Câmara Federal, em 
Brasília. O grupo vai trabalhar na re-
gulamentação do financiamento federal 
para as instituições de ensino superior 
(IES) estaduais e municipais.

O movimento foi instituído após 
um pedido da Associação Brasileira dos 
Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem). De acordo com a 
entidade o repasse das verbas da União 
para as instituições permitirá a amplia-
ção da qualidade do ensino e a melhora 
nas áreas de atuação das universidades, 
sem sobrecarregar os estados e municí-
pios que as mantém.

A Abruem buscará apoio do Minis-
tério da Educação (MEC) e já encami-
nhou uma minuta de um anteprojeto de 
Lei. Em breve serão iniciadas discus-
sões em várias comissões como a de 
educação e a de finanças. Leia mais em 
www.udesc.br/?idNoticia=6372.
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Perfil
Neide Schulte

ProfeSSora do dePartameNto de moda da udeSc ceart

Mudança possível

“Seja a mudança que você deseja para o 
mundo”. É com este pensamento de 
Gandhi que a professora Neide Schul-

te, do Departamento de Moda da Udesc, busca 
inspiração para a vida e para o trabalho. Profes-
sora da Udesc há 14 anos, Neide foi premiada 
neste mês com o Prêmio Mulheres que Fazem 
a Diferença, na categoria Poder Público, com o 
case do programa de extensão Ecomoda. (link:  
http://www.ecomoda.ceart.udesc.br/)

Apostando em um conceito de moda 
que envolve a criação de peças artesanais, ar-

tísticas e sustentáveis, a professora iniciou 
o programa após ser convidada para produ-
zir um desfile no 36o Congresso Mundial de 
Vegetarianismo, realizado em 2004 em Flo-
rianópolis. “A partir desse congresso percebi 
que deveria continuar aprimorando a ideia da 
ecomoda, incorporando o conceito de susten-
tabilidade socioambiental. Gradativamente, 
a ecomoda entrou na moda como um movi-
mento que veio para ficar. O consumismo está 
sendo questionado: do que realmente se preci-
sa para viver e ser feliz?”, reflete a professora.

Neide, que cresceu em uma proprieda-
de rural no meio oeste do estado, região de 
criação de animais para consumo humano, 
decidiu tornar-se vegetariana em 2000 e a não 
consumir nenhum produto de origem animal a 
partir de 2009. Estas opções acabaram por in-
fluenciar diretamente o trabalho desenvolvido 
pela professora, que é também colunista de uma 
agência de notícias de direitos animais. (link:  
www.anda.jor.br/category/colunistas/neide-kohler-schulte) 
“Nunca gostei de um sistema tão consumista de 
moda. De prescrições estéticas efêmeras segui-
das sem questionamento sobre seus impactos 
sociais e ambientais. Eu me visto de acordo com 
o que é proposto no Ecomoda, ou seja, eu vivo 
uma mudança e sei que ela é possível. A premia-
ção confirmou isso”, conclui. v

u 40 Anos do CAV
Fundado em 1973, o CAV comemora, em 2013, 40 anos. Para as festividades, que acontecerão entre 25 e 27 de abril, estão previstas palestras, seminários, aula magna, exposições de documentos e fotos, jantar, homenagens, o lançamento de uma revista comemorativa, a fundação de uma associação de ex-alunos e uma programação social. Para saber mais acesse http://www.cav.udesc.br/40anos/.

u Seminário na Esag
Na manhã de 21 de março, acontece no auditório da Esag, em Florianópolis, o seminário “Investimento Social Privado e Mobilização de Recursos na Grande Florianópolis”. No evento, além de palestra, será apresentado os resultados da pesquisa “Conhecendo o Investidor Social Privado da Grande Florianópolis”, um estudo inédito conduzido na Udesc. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail dex.esag@udesc.br.

Agenda
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Você 
sabia TEM

Jardim Clonal
uA Udesc Lages conta com o jardim 
clonal de espécies florestais, uma 
alternativa prática, barata e promissora 
para propagação de clones. A busca de 
espécies florestais adaptadas ao frio 
é alvo de muitas pesquisas no Setor 
de Silvicultura. Dentre as espécies 
potenciais destaca-se a Sequoia 
sempervirens, árvore nativa da América 
do Norte e que apresenta enorme 
potencial de adaptação e cultivo na 
região Sul. Devido ao grande potencial 
desta espécie, o centro está investindo 
na propagação clonal da sequoia. 
O jardim poderá servir de fonte de 
material para futuras pesquisas na área 
e também para o plantio da árvore 
na Fazenda Experimental do CAV.

Projeto Voluntários  
da Alegria
uA Udesc Ibirama está desenvolvendo 
há dois anos o projeto de extensão 
“Voluntários da Alegria”, atualmente, em 
parceria com municípios de Presidente 
Getúlio, Ibirama e Witmarsum. Voltado 
a grupos da terceira idade das cidades, 
o projeto objetiva levar qualidade de 
vida a essas pessoas. “Entendemos que 
é preciso envelhecer com qualidade” 
afirma o diretor de extensão da Udesc 

Ibirama, Marino Eyerkaufer. No 
tempo de existência do projeto, 
já foram atingidas 380 pessoas, 
que tiveram, entre as atividades 

desenvolvidas, palestras, aulas de 
alongamento, canto, dança e artesanato.

u Para realizar 
ligações originadas 
do Cead, da Faed, 
da Esag e da 

Reitoria para 
o Cefid, o 
CAV e o CCT, 
basta apenas 

digitar o nº 5 + 
o DDD da região + o ramal de destino.

É simples:
cefid 548 + ramal
ceNtroS do itacorubi 548 + ramal
caV 549 + ramal
cct 547 + ramal

uAs ligações telefônicas entre os 
centros localizados no Itacorubi, em 
Florianópolis, devem ser feitas 
entre os ramais e ligações 
de Florianópolis para as 
outras localidades devem 
ser realizadas com o 
código 021 (Embratel). As 
dos demais centros para 
outras localidades devem 
ser realizadas com a 
operadora de cada região.

É imPortaNte 
Saber tambÉm:

u É proibida a realização 
de chamadas telefônicas para 
serviços especiais tarifados 
que identificamos pelos prefixos 
0900, 0300, 102, 134, 130, 
como também o recebimento de 
chamadas telefônicas a cobrar.
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Viver 
Bem

Dormir de  
lado é melhor

uUma noite mal dormida 
transforma o dia seguinte num 
pesadelo. Além disso, costuma 
gerar dores no pescoço e nas 
costas. Para melhorar essa situação 
é importante descobrir qual a 
melhor posição para dormir.

uA posição de barriga para cima 
nunca é recomendável. Ela causa 
dificuldade em respirar e um sono 
mais superficial. Também não é 
bom dormir de bruços, o que com 
o tempo prejudica a coluna. O ideal 
é as pessoas dormirem de lado.  

u É preciso ainda evitar os 
travesseiros muito altos, que 
podem gerar dores no pescoço, 
ombros e costas, dores de cabeça 
e até enxaquecas. Prefira um 
travesseiro de altura média, que 
mantenha a coluna alinhada.

Udesc lança editais  
do PIC&DTI e do 
Pipes com bolsas para 
alunos de graduação

uA Udesc iniciou a seleção de bolsistas 
para o próximo período do Programa 
Institucional de Iniciação Científica e de 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(PIC&DTI) e do Programa de Iniciação à 
Pesquisa (Pipes). As direções de pesquisa e 
pós-graduação dos centros precisam enviar 
os projetos, as aprovações e a planilha geral 
de propostas para a PROPPG até 3 de maio.

uNo PIC&DTI, os centros terão 
cotas de bolsas da Udesc e do CNPq. 
Os projetos devem ser inscritos 
nas direções por professores 
doutores depois da aprovação nos 
departamentos, responsáveis pelos 
próprios calendários. O Pipes dará 
três cotas de bolsa para cada curso de 
graduação sem pós stricto sensu. 
Docentes com mestrado ou 
doutorado podem participar.
 
uO cadastro dos alunos 
só ocorrerá após a seleção 
dos orientadores. As bolsas 
valerão por 12 meses, a partir de 
agosto. Atualmente, há 371 bolsistas 
pelo PIC&DTI e 42 pelo Pipes.
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