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Udesc assina 
convênio  
de cerca  
R$ 850 mil 
com a Capes

A Udesc assinou, em 5 de 
abril, um convênio com 
a Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) de cerca 
de R$ 850 mil para melhoria e 
modernização da infraestrutura 
dos laboratórios vinculados aos 
programa de pós-graduação de 
Ciência Animal, Ciência do Solo 
e Produção Vegetal, da Udesc 
Lages e dos programas de Enge-
nharia Elétrica e Ciência, e En-
genharia de Materiais, da Udesc 
Joinville. O convênio é resulta-
do do Edital Pró-Equipamentos 
da Capes (No 024/2012).

Na proposta da Udesc à Ca-
pes foi destacado a importância 
da melhoria e da modernização 
dos laboratórios vinculados aos 
programas que foram contempla-
dos, pois realizam pesquisas que 
possuem características, comple-
xidade e necessidades de adequa-
ção aos projetos científicos, de 
acordo com as exigências interna-
cionais e que requerem o uso de 
equipamentos adequados. v

A Coordenadoria de Projetos e Inovação da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) 
realizará em 25 de abril o curso básico em pro-
priedade intelectual na Udesc Joinville, destinado 
a professores, alunos, técnicos administrativos e a 
comunidade em geral. O curso conta com 50 vagas 
e as  inscrições estão abertas e podem ser feitas na 
página da Coordenadoria de Propriedade Intelectual 
da Udesc: http://www.udesc.br/?id=1216. O curso 
abordará temas como conceitos iniciais, patentes, 
desenho industrial, marcas, software e indicação ge-
ográfica. E será ministrado pela coordenadora Carla 
Roczanski e pelos técnicos Francine Kasulke e Mar-
celo Gomes Cardoso, ambos do CCT.

Curso básico sobre propriedade 
intelectual acontecerá em Joinville
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Perfil
Deonísio schmitt

Professor Do ceaD

O primeiro surdo doutor em 
Linguística no país

“Surdos ouvem com os olhos e falam 
com as mãos”, essa é uma das duas 
frases citadas na entrevista que o pro-

fessor do Cead, Deonísio Schmitt, escolheu como 
uma das suas preferidas. Recentemente, Deonísio 
tornou-se o primeiro surdo com doutorado 
em Linguística no país.

Sorridente e receptível, Deonísio 
mostrou-se orgulhoso do papel que tem 
representado à sociedade. “Sempre tive 
dificuldades de comunicação, pois anti-
gamente não havia intérpretes nas esco-
las”, conta ele que diz que esse exem-
plo, de chegar até o doutoramento, 
deve servir de modelo para a co-
munidade surda “principalmente às 
crianças que precisam desenvolver 
a língua de sinais”.

Deonísio nasceu com surdez e 
hoje, com 37 anos, é casado e possui dois 
filhos. Natural de Florianópolis, a primave-
ra é a estação que mais gosta, “pois nela 
há as flores lindas” e como diz ter um bom 
coração, gosta de preservar a natureza.

Torcedor do Avai, gosta de futebol e 
no tempo livre está com a família. Ao falar 
sobre música, ele diz sentir a vibração e no 
cinema, ele cita o exemplo da atriz Emma-
nuelle Laborit, também surda.

Deonísio ingressou na Udesc na gra-
duação e formouse em 2006. Desde 2008 
faz parte do corpo docente da instituição. 
Para o futuro ele pensa no pós-doutorado.

Para fechar esse perfil, Deonísio cita 
a sua segunda frase preferida: “Quer fa- lar 
comigo? Respeite a Língua Brasileira d e 
Sinais (Libras) e entre no mundo dos 
surdos e conheça a cultura surda.” Es-
peramos, que ela sirva para reflexão! v

uViver bem Udesc
No dia 25 o projeto Viver Bem Udesc, realiza no auditório da Esag, em Florianópolis, das 14h às 15h30 a palestra “Bom dia! Hoje acordei para vencer” sobre motivação pessoal, com Adalberto Siqueira. Para participar os interessados devem comparecer no local e preencher a ficha de presença que servirá para a emissão de certificado.

u Recital de piano na UdescNo dia 18, às 19h, alunos, egressos e professores do curso de Música da Udesc reúnem-se no auditório do Departamento de Música do Ceart para a primeira edição do Piano Autoral Udesc, recital que traz no repertório músicas compostas pelos participantes.
u Espetáculo “Urano quer mudar”  O espetáculo teatral “Urano Quer Mudar”, dirigido pela professora da Udesc, Brígida de Miranda, e com atuação do também professor José Ronaldo Faleiro e da atriz Margarida Baird, será apresentado em 13 e 14 de abril, no SESC Prainha. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados uma hora antes no local.

Agenda
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Você 
sabia TEM

Projeto Equidade
uNuma adequação progressiva 
aos preceitos das a agências de 
fomento nacionais e internacionais, 
a Udesc participa do projeto 

“Equidade: fortalecendo a presença 
feminina nas Instituições 
de Ensino Superior e na 

sociedade da América Latina” e 
está se empenhando na construção 
de indicadores de gênero para uso nas 
propostas apresentadas por pesquisadores 
aos organismos de financiamento.

uO projeto é uma proposta  às linhas 
políticas estabelecidas pela União Europeia, 
Unesco e pelas agências internacionais de 
financiamento, como por exemplo, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
que vem realizando inversões diretas em sua 
Política Operativa de Igualdade de Gênero no 
Desenvolvimento, através de financiamento de 

projetos que envolvam mulheres, seja 
como pesquisadoras, estudantes, ou 
beneficiárias dos fundos investidos.

u Só nos dois últimos anos, 
o BID triplicou o volume de 
empréstimos a governos que 
contam com indicadores de 
gênero e 54% deles, trabalham 
com as relações . No Brasil, o 
CNPq lançou, com apoio do 
MEC, da ONU e da Secretaria 

de Políticas para as Mulheres, da 
Presidência da República, o prêmio 
Construindo a Igualdade de Gênero, 
para estimular e fortalecer a reflexão 

crítica e a pesquisa sobre as desigualdades 
entre homens e mulheres no país.

uO Plano 
institucional 

De Qualificação 
técnica (PIQT) da 

Udesc, para os próximos 
dois anos, 2014 e 2015, 

já começou a ser elaborado. 
Os centros e a Reitoria deverão 
encaminhar a Planilha de 
Qualificação Técnica à PROPPG, 
até o dia 30 de abril de 2013. 
Os responsáveis nos centros, 
para o encaminhamento, são 
os diretores administrativos.

uApós entregue o 
PiQt será submetido à 
apreciação do conselhos de 
Administração (Consad) e 
Universitário (Consuni). 

uO técnico não deve esquecer 
que para estar incluso no 
plano deve ter concluído o 
estágio probatório e o curso 
deve estar diretamente ligado 
à área de atuação na Udesc.

u Para saber mais sobre  
o PIQT acesse a resolução  
no 007/2008 do Consuni, 
disponível no endereço  
http://www.secon.udesc.br/consuni/resol/2008/007-2008-cni.pdf.
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Viver 
Bem

Estressado, eu?
uO estresse é uma reação 
natural do organismo frente a 
situações de perigo ou ameaça. 
Ele nos coloca em estado de 
alerta ou alarme. O corpo precisa 
do estresse para se adaptar a 
situações novas. O problema é 
quando ele leva à exaustão.

u Para prevenir os efeitos nocivos 
do estresse, é preciso cuidar da 
alimentação, fazer atividade 
física e, em casos mais extremos, 
procurar a ajuda de um médico 
para tratamento com medicação. 

u Procure repor as vitaminas 
e nutrientes perdidos durante o 
processo de estresse. Verduras 
e frutas, pois são ricas em 
vitaminas do complexo B, 
vitamina C, magnésio e manganês. 
O cálcio pode ser reposto 
com leite e seus derivados.

Decisões

u A Udesc confirmou a participação, 
junto com outras quatro instituições de 
ensino públicas de Santa Catarina, a 
uma mobilização conjunta em defesa 
da destinação de 100% dos royalties de 
futuras concessões de petróleo para a 
educação. A tomada de posição sobre a 
questão dos royalties foi um dos temas 
discutidos durante a primeira reunião do 
recém-constituído Fórum de Reitores das 
Instituições Públicas de Santa Catarina, 
que envolve os reitores da Udesc, 
UFSC, IFSC, do IFC, e da UFFS.

u Os reitores decidiram elaborar e 
fazer ampla divulgação de um manifesto 
de apoio às propostas previstas na MP 
592 para a área da educação e buscar 
articulação junto ao Fórum Parlamentar 
Catarinense e ao Poder Legislativo 
Estadual. Os reitores também pretendem 
ampliar a discussão sobre a importância  
da vinda dos recursos dos royalties  
em seus canais de comunicação 
institucionais. Leia mais em  
www.udesc.br/?idNoticia=6561.
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