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Comitiva 
da Reitoria 

inicia visita 
aos centros 
na Udesc 
Oeste 

O reitor da Udesc, An-
tonio Heronaldo de 
Sousa, o vice-reitor, 

Marcus Tomasi, pró-reitores e representantes de 
órgãos suplementares estiveram nesta segunda 
nos dias 6 e 7 de maio, no Centro de Educação 
Superior do Oeste (CEO) em Chapecó, Palmitos 
e Pinhalzinho. O grupo ouviu as demandas de 
professores, técnicos e alunos e apresentou os 
resultados do primeiro ano da gestão.

Os principais temas em discussão foram na 
área financeira, reajuste salarial e capacitação de 
servidores, infraestrutura, licitação, pós-gradua-
ção, comunicação, entre outros.

O reitor afirmou que o pedido de reajuste 
salarial já foi encaminhado para o Governo do 
Estado, salientou o reajuste das bolsas estudan-
tis de graduação e explicou sobre os recursos 
para melhorias dos campi do interior, conforme 
prevê a Lei Complementar no 407/2008, que re-
gulamenta o art. 171 da Constituição do Estado 
e institui o Fundo de Apoio à Manutenção e ao 
Desenvolvimento da Educação Superior no Es-
tado de Santa Catarina.

“Estamos realizando as ações previstas no 
MailScanner detectou uma possível tentativa 
de fraude de “200.19.105.194” Plano de Gestão 
2012-2016. O ano passado foi difícil, do ponto de 
vista financeiro, mas este ano estamos otimistas em 
relação à arrecadação do Estado”, resume o reitor.  
Leia mais em www.udesc.br/?idNoticia=6824.

A Udesc realizou em 30 de abril, 
na Reitoria, em Florianópolis, a pri-
meira reunião do grupo de trabalho 
ampliado para implantação dos res-
taurantes da universidade.

No encontro, com representan-
tes de todos os centros, foi decidi-
do a visita, de membros do grupo, 
à Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), em Curitiba, para conhecer 
detalhes do funcionamento do res-
taurante da instituição. Os dados le-
vantados serão apresentados na reu-
nião do grupo em 17 de junho.

Atendendo sugestão da Proplan, 
será criada uma página no Portal 
Udesc que abrigará informações e de-
cisões tomadas pelo grupo. A próxima 
reunião será em 15 de maio. Leia mais 
em www.udesc.br/?idNoticia=6759. 

Udesc realiza reunião  
sobre restaurantes
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u Três anos de Udesc Balneário CamboriúA Udesc Balneário Camboriú comemora, em 20 de 
maio, 3 anos de fundação. A unidade mais jovem da 
Udesc, oferece o curso de Engenharia de Petróleo e 
está na sua 4a turma; conta com 17 professores, entre 

efetivos e colaboradores, e seis técnicos universitários. 
De 20 a 24 de maio, serão realizadas diversas 
atividades, em comemoração à data.

u Semana da Enfermagem De 21 a 23 de maio acontece em Chapecó a 9a Semana de organizada pelo Departamento de Enfermagem da Udesc Oeste, e mais oito instituições. A semana, que ocorrerá no Centro de 
Cultura e Eventos Plínio Arruda de Nês, terá palestras, 

debates, mesas de discussões e nove minicursos. 
Saiba mais em www.udesc.br/?idNoticia=6777.

Agenda

Perfil
Rita de Cassia duaRte

CooRdenadoRa do RegistRo  
aCadêmiCo da udesC Joinville

“38 anos de dedicação à 
Udesc Joinville”

Há 38 anos de trabalho na Udesc Join-
ville, completados em 2 de maio, a 
servidora na ativa com mais tempo de 

casa no CCT, Rita de Cassia Duarte, colecio-
na mais de 20 placas e troféus de homenagens 
realizadas por estudantes da universidade. O 
carinho dos acadêmiwcos é consequência da 

dedicação e do comprometimento 
da funcionária com a instituição e 
seu corpo discente.

Rita começou trabalhando no De-
partamento de Engenharia Mecânica e 
depois foi transferida para o setor de 
Registro Acadêmico, onde permanece 
até hoje. Foi por acompanhar de perto 
os processos de ingresso e renovação 
de matrícula, e vivenciar a trajetória 
dos alunos, que ela acabou se aproxi-
mando ainda mais dos estudantes.

A primeira homenagem feita à 
Rita ocorreu em 1981, seis anos após 
seu ingresso na Udesc, como paraninfa 
da turma de formandos de Engenharia 
Mecânica. E a mais recente homenagem 

aconteceu em março desse ano, quando 
foi patronesse das turmas de Engenha-
ria Civil, Engenharia de Produção e 

Sistemas, Ciência da Computação 
e Tecnologia em Análise e Desen-
volvimento de Sistemas.

 “Olhando todo esse passa-
do, vejo que há um sentimento de 

gratidão dos alunos que me deixa 
muito emocionada. Acho também impor-
tante estar servindo de exemplo a outros 
servidores públicos”, diz Rita.v
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Você 
sabia TEM

Assistência à saúde do índio
uO curso de Enfermagem da Udesc Oeste 
desenvolve desde 2010, atividades práticas de 
assistência à saúde da população indígena no 
Toldo Chimbangue, em Chapecó, onde vivem 
cerca de 900 índios das etnias Guarani e Kaigang. 
A ação integra o projeto de extensão “Roda 

de Arte, Trabalho e Saúde”. Prevenção ao 
consumo de drogas, em doenças 
como hipertensão e acidente 

vascular cerebral (AVC) 
são algumas das 

atividades. O projeto 
conta com 
alguns alunos 

de Zootecnia e 
visa também 
profissionalizar 

jovens em 
atividades como 
apicultura e 

artesanato, 
a principal 
fonte de renda 
dos índios.

uA Pró-reitoria de 
administração (Proad) 
é o órgão executivo que 
superintende, coordena, orienta 
e fiscaliza todas as atividades 
administrativas da Udesc. 

uA Proad é composta 
pelas seguintes estruturas: 
Coordenadoria de Finanças; 
Coordenadoria de Contabilidade; 
Coordenadoria de Recursos 
Humanos; Coordenadoria 
de Licitações e Compras; 
Coordenadoria de Administração 
e Suporte; e Coordenadoria de 
Engenharia, Projetos e Obras. 

u Entre as atribuições da Proad 
estão o acompanhamento de 
documentos, junto aos órgãos 
da administração estadual; 
executar a programação 
orçamentária da Udesc; e 
manter atualizada a escrituração 
das receitas e despesas.

Curso de Arte no Campo
uCom o objetivo de formar profissionais 
capacitados para ampliar a inserção da arte na 
vida dos assentamentos rurais da reforma agrária, 
a Udesc lança o curso de especialização em Arte 
no Campo, com previsão de início em junho deste 
ano e encerramento em dezembro de 2014. O curso 
de pós-graduação lato sensu está com inscrições 
abertas até o dia 14 de maio e será realizado em 
parte no Centro de Artes (Ceart) com 50 vagas 
disponíveis. A especialização terá os seguintes eixos 
norteadores: arte na escola, arte na comunidade, 
práticas teatrais, práticas musicais e práticas de 
artes visuais. Saiba mais em www.ceart.udesc.br/. 
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Viver 
Bem

Nada mais fora 
de moda que um 
sapato apertado
u Por mais bacana que você possa 
achar seu sapato novo, considerar 
apenas o padrão estético na hora 
de comprar um calçado pode 
significar uma tortura para os 
pés. Sapatos apertados acabam 
levando ao surgimento de joanetes, 
dedos em garra ou calosidades. 

uO sapato deve ter palmilha e 
sola macias, além de forma larga e 
arredondada (para não comprimir 
a parte anterior do pé) e caixa alta 
(para não impedir o movimento 
dos dedos). Os tênis em 
geral preenchem esses 
requisitos. E alguns até 
deixam você na moda.

algumas diCas:
•  Não confie no 

número. Os 
tamanhos variam.

•  Procure um adequado 
à forma do seu pé.

•  O tamanho dos pés muda 
com o passar do tempo.

•  Experimente os dois sapatos. 
Seus pés não são iguais.

•  Compre sapatos no fim do 
dia, quando os pés incham.

•  Não compre calçados apertados, 
mesmo que alarguem.

•  O calcanhar deve se ajustar 
ao sapato com conforto.

•  Caminhe com o calçado 
ao experimentá-lo.

•  O sapato deve ser apropriado 
à atividade em que é usado.
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Discutindo Gênero 
uCom a percepção de que milhares de mulheres 
cientistas estão contribuindo para o avanço 
na pesquisa nas mais distintas áreas, a União 
Europeia vem priorizando o suporte financeiro 
a projetos que abordam as questões de gênero.
 
u Envolvendo participantes do mundo ocidental, 
os projetos abordam a ampliação da consciência 
social sobre o papel das mulheres na educação 
superior, ciência e tecnologia, como o projeto 
Equality (Fortalecendo a liderança de mulheres 
nas Instituições de Educação Superior e na 
Sociedade) no qual a Udesc participa ao lado 
de 18 IES latino-americanas e 4 europeias.
 
uBuscado a construção de indicadores de 
gênero que possam ser apresentados às agências 
de fomento nacionais e internacionais, o 
projeto prevê a consolidação de uma estratégia 

institucional de gênero acoplada à Política de 
Inclusão da Udesc, criada pela Resolução 
No 017/2009, do Consuni e à Comissão de 
Articulação das Ações de Inclusão (Cominc).

 
uMais informações com Sonia Pereira Laus 
e Dalva Magro, no telefone (48) 3321-8170.

Fique 
 Sabendo


