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Técnicos 
universitários  

farão capacitação 
no exterior

Em 6 de agosto, o 
Consad autorizou o afas-
tamento de dois técnicos 
da Reitoria para cursarem 
mestrados no exterior, den-
tro do Plano Institucional 
de Qualificação Técnica 
(PIQT). As portarias já fo-
ram publicadas no Diário 
Oficial do Estado.

Um deles é o técnico 
de suporte da Bibliote-
ca Universitária Wilson 
Anthony Alano, que faz 
Mestrado de Teatro na 
Udesc e realizará um pe-
ríodo sanduíche na Uni-
versidade de Montreal, no 
Canadá. O servidor via-
jará neste domingo, 18, e 
voltará no fim do ano. 

Alano destaca que o 
caso dele criará um “ca-
nal de diálogo para outros 
mestrandos da Udesc”, 
pois ainda não é comum 
que alunos desse nível de 
pós-graduação façam dis-
ciplinas no exterior. 

Por sua vez, a técnica 
de desenvolvimento Helo-
íse Guesser, da Secretaria 
de Comunicação, cursará 
o Mestrado em Ciências da 
Comunicação da Universi-
dade Nova de Lisboa, em 
Portugal, por dois anos, a 
partir de 23 de setembro.

Os grupos de pesquisa da 
Udesc já podem participar do 
edital de 2013 do Programa de 
Apoio à Pesquisa (PAP), que foi 
lançado na segunda-feira, 12 
de agosto As inscrições estão 
abertas até 26 de agosto. O re-
sultado final e o início da con-
tratação das propostas estão 
marcados para outubro.

Neste ano,o edital oi 
lançado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Estado de 
Santa Catarina (Fapesc) 
porque, além das verbas 
de R$ 900 mil da Udesc, 
haverá recursos da fundação 
pela primeira vez, no mesmo valor.

A parceria com a Fapesc faz parte do projeto PAP 
Externo da Udesc e é inédita no Brasil, pois apenas os 
professores da universidade poderão receber as verbas 
de R$ 1,8 milhão.

O depósito dos recursos, que deverão ser utilizados 
em 12 meses, será feito diretamente nas contas bancárias 
dos líderes dos grupos de pesquisa, por meio do meca-
nismo de outorga direta, agilizando assim os processos. 
Essa medida está prevista em outro projeto do plano de 
gestão da universidade, o Dinheiro na Conta. Saiba mais 
em http://www.udesc.br/?idNoticia=7775.

Edital  
do PAP para 
pesquisadores 
está disponível
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Perfil
RogéRio SimõeS

DiRetoR De enSino Do Ceavi

Sempre em busca de algo mais!

H á nove anos na instituição, o diretor de 
Ensino da Udesc Ibirama, Rogério Si-
mões, acredita que o ser humano deve 

estar sempre buscando mais. Não é à toa que o 
professor de 38 anos, na época de prestar vestibu-
lar passou em três universidades públicas. Além 
da escolhida para sua formação, Unicamp, onde 
formou-se em Engenharia Civil, Rogério também 
passou para a USP e Unesp! “Acho que o ser hu-
mano sempre busca mais e mais”, reforça.

“Sou uma pessoa muito realizada tanto pesso-
almente como profissionalmente. Gosto do que faço, 
gosto de estar em sala de aula, gosto da função que 
atualmente exerço como diretor de ensino, estou bus-
cando reiniciar meu doutorado, mas acima de tudo 
acho que busco continuar fazendo bem tudo aquilo 
que eu conquistei até o momento”, afirma Simões.

Um adorador de todas as cores, Rogério gos-
ta de ler e quando questionado sobre a época do 
ano que mais gosta, ele mostra ser uma pessoa 
fácil e para ele o que importa são os momentos. 
“Curto a serra no frio, o mar no calor. Curto os 
momentos e as pessoas que nos acompanham nes-
tes locais”, afirma ele que no tempo livro também 
elege a companhia dos amigos, os reunindo quan-
do cozinha, hábito que diz gostar.

Simples e de família humilde, Rogério diz que o 
trabalho realizado na Udesc traduz um pouco do que 
viveu: “Não é fácil nascer em uma família de clas-
se pobre e conseguir alcançar uma universidade, um 
mestrado, um êxito profissional como eu consegui. 
O fato de eu estar hoje onde estou é um presente não 
só para mim, mas principalmente para meus pais que 
sempre valorizaram os estudos e sempre apoiaram 
para que tanto eu como meus irmãos estudássemos 
e conseguissem conquistar uma vida melhor do que 
a que eles tinham. Espero que a Universidade ama-
dureça, que as pessoas possam se dedicar a um bem 
comum, se preocupando com o desenvolvimento 
dos nossos acadêmicos. Muitos não sabem o quão 
importante podem ser suas ações na vida das pes-
soas, seja de um funcionário, de um acadêmico, 
de um colega de trabalho”, finaliza Simões.v

uCurso de CerâmicaO Núcleo Pedagógico de Arte e Educação 
(Nupeart), da Udesc Ceart, oferece à comunidade mais uma edição do curso “Modelagem e preparação de massas  cerâmicas para queimas alternativas”. As  

aulas de cerâmica serão ministradas por  
Rosana Bortolin, professora do Departamento  
de Artes Visuais, e niciarão no dia 21 de agosto. 
O curso tem uma carga horária de  30h e as aulas ocorrem nas quartas-feiras, até o 

dia 6 de novembro, das 19h15 às 21h45.  
As inscrições podem ser realizadas na Secretaria 
do Departamento de Artes Visuais (DAV),  
das 13h às 19h. Saiba mais em  http://www.ceart.udesc.br/eventos/udesc-realiza-curso-de-ceramica-aberto-a-comunidade/.

Agenda
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Você 
sabia TEM

uA Udesc utiliza desde 2005 
o SiStema eletRôniCo De 
eDitoRação De ReviStaS. 
O SEER é um software 
desenvolvido para a construção 
e gestão de publicações 
periódicas eletrônicas.

uAtualmente a 
universidade possui 23 
ReviStaS eletRôniCaS 
que são disponibilizadas 
pela ferramenta no 
endereço revistas.udesc.
br. A importância do 
uso desse software é por 
ele contemplar as ações 
essenciais à automação das 
atividades de editoração de 
periódicos científicos.

u Recomendado pela Capes, 
o processo editorial no SEER 
permite uma melhoria na 
avaliação da qualidade 
dos periódicos 
e uma maior 
rapidez no fluxo 
das informações. 
Além disso, 
o sistema 
permite que a 
disseminação, 
divulgação e 
preservação 
dos conteúdos 
das revistas brasileiras 
apresentem uma melhoria na 
adoção dos padrões editoriais 
internacionais. Leia mais em 
http://www.udesc.br/?idNoticia=7762.

Esag Jr.
A empresa júnior de Administração da Udesc 
Esag, a Esag Júnior, completa vinte anos 
em setembro. Atualmente com uma equipe 
de 46 alunos, dos cursos de Administração, 
Administração Pública e Economia, a empresa 
realiza em média dezesseis consultorias por 
ano, nas áreas: financeira, estratégia e gestão, 
marketing e plano de negócios. Atende 
empreendimentos de diferentes portes a custos 
acessíveis, sempre com apoio e orientação 
dos professores. Toda a receita é reinvestida 
na capacitação de seus membros, gerando 
oportunidades aos estudantes e a prestação 
de serviços à sociedade. As comemorações 
do aniversário vão incluir palestras voltadas 
a comunidade acadêmica. Saiba mais sobre a 
Esag Júnior no site http://www.esagjr.com.br.

Inventório
A Inventório — Empresa Júnior de Design e 
Moda — reúne acadêmicos de diversos cursos 
da Udesc e atua na prestação de serviços de 

Design Gráfico, Industrial e de Moda, 
com o desenvolvimento 

de projetos para 
empresas, entidades e a 
comunidade em geral, 
com a participação 
dos acadêmicos e o 
acompanhamento de 
professores. Situada 

n a Udesc Ceart, a 
Inventório é a única Empresa 

Júnior de Design e Moda do Brasil, 
tendo recebido o 3o Lugar no Prêmio Whirlpool 
Inova 2009/2010, premiação direcionada às 
faculdades de design e engenharia de todo o 
Brasil que ocorre a cada dois anos. Confira 
em http://www.inventorio.org.br.
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uDeixe bem claro para você mesmo 
que seu dia de trabalho acabou pelo 

menos duas horas 
antes de dormir, 

quando então 
deverá 

tomar 
banho, 
ler e 
relaxar.

uNão vá 
para a cama sem 

sono. Não use a 
cama para planejar 

o dia seguinte, ler, assistir TV. A 
atividade sexual não traz problemas.

u Tenha sempre um horário 
regular para se deitar e levantar. 
Ao acordar, deixe a luz do sol 
entrar no quarto. Mantenha as 
regras nos fins de semana.

u Evite o consumo de alimentos 
excitantes, de bebidas alcoólicas 
ou que contenham cafeína. Não 
coma logo antes de dormir.

u Se não pegar no sono em 15 ou 
30 minutos, levante-se e vá para 
outro recinto ler. Evite assistir TV.

uAo perceber qualquer 
alteração no sono, procure 
um médico neurologista.

Viver 
Bem

Como ter uma  
boa noite de sono?
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Decisões
uO Consad da Udesc se manifestou 
favorável à criação do curso de 
Administração Pública no Centro de 
Educação Superior da Foz do Rio 
Itajaí (Cesfi), em Balneário Camboriú, 
durante reunião nesta terça-feira, 6, 
em Florianópolis. A aprovação ainda 
passará por votação no Consuni. Um 
segundo curso na Udesc Balneário 
Camboriú já estava previsto pela 
universidade desde a criação da unidade 
em 2010. O primeiro curso (Engenharia 
de Petróleo) já está na quinta fase.

uO Consad também foi favorável 
à criação do curso de Bacharelado 
em História, em Florianópolis, e de 
Especialização em Ciência e Tecnologia 
de Alimentos, em Pinhalzinho, 
na Udesc Oeste — ambos ainda 
necessitam de aprovação do Consuni.

uO Regimento Interno da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Setic) da universidade também foi 
aprovado na reunião. Leia mais em 
http://www.udesc.br/?idNoticia=7704.


