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As Rádios Udesc FM, de 
Lages (106,9), Joinville (91,9) e 
Florianópolis (100,1), estão com novos programas.

“Sala de ViSita” • Programa sobre música catarinen-
se e brasileira é comandado pela jornalista Fabiane Tomaseli e 
vai ao ar nos sábados, com reprise nas quintas, sempre às 23h.

“UdeSc cidadania” • Da jornalista Sheila Deretti, 
fala sobre as ações de extensão da Udesc e entra na programação 
às sextas, às 7h45, com reprise nas terças, às 22h.

 “tempUS” • Coordenado pelo jornalista Paulo Santhias, 
divulga as pesquisas desenvolvidas na Udesc e entra nas quintas, 
às 7h45, com reprise nas segundas, às 23h.

“profiSSão UdeSc” • Estreia no dia 16 de agosto, 
produzido pela jornalista Heloíse Guesser, vai ao ar às quintas-
feiras, às 11h45, com reprises nas segundas, às 18h30. Este fala-
rá sobre os cursos de graduação e pós-graduação da Udesc.

Escute as Rádios Udesc, também disponíveis pela inter-
net, no Portal Udesc.

Rádios Udesc  
FM contam com 
novos programas

Já tiveram início as reu-
niões de avaliação da 
Udesc. Através delas a 

atual gestão pretende iden-
tificar os desafios e analisar 
os trabalhos desenvolvidos 
na instituição. Inicialmente, 
o reitor, Antonio Heronaldo 
de Sousa, junto com o vice, 
Marcus Tomasi, se reúnem 
com as equipes das pró-reito-
rias e segunda etapa será feita 
com as visitas aos centros.

Proen, PROPPG, e Pro-
ad se reuniram com o reitor e 
o vice, nesta semana. No dia 
9 desse mês o encontro será 
com a Proex e a Proplan, na 
sequência, com data a ser 
definida. De acordo com o 
reitor o objetivo das reuni-
ões é aprimorar o trabalho e 
aproximar as equipes.

Nos primeiros encon-
tros os dirigentes da Udesc 
destacaram algumas ações 
tomadas nos primeiros me-
ses de trabalho. Entre elas 
está o Plano de Gestão, que 
está pronto e que será publi-
cado em breve.

Nas ocasiões dos en-
contros o reitor e o vice ou-
viram e deram sugestões. 
Um dos pedidos feitos às 
equipes é que elas façam 
plantões no período matu-
tino, para a ampliação do 
atendimento ao público in-
terno e externo da Udesc. v

Reuniões de 
avaliação têm 
início com as 
pró-reitorias

Reuniões de 
avaliação têm 
início com as 
pró-reitorias
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Perfil
tânia BrUSqUe crocetta
coordenadora de informática do cefid

“É bonito criar 
coisas novas”

Profissionais de tecnologia da informa-
ção normalmente não gostam quando 
seu trabalho aparece. Na maioria dos 

casos, isso significa que algo deu errado. Mas 
quando as máquinas rodam perfeitamente e 
nos ajudam, raramente pensamos nos profis-
sionais que mantém tudo em ordem. E fazem 
mais que isso. E se orgulham do que fazem.

Tânia Brusque Crocetta, coordenadora 
de informática do Cefid, enxerga beleza no 
que faz — por mais que isso pareça estranho 
a quem não entende o mundo dos bits. “Cria-
mos algo lindo” é uma frase comum dela ao 
falar do trabalho. É do que gosta. Formada 
em Ciências da Computação, já prestou ser-
viço para empresas como Besc, Eletrosul, 
TAM, Casio e uma consultoria própria, sem-
pre em jornadas de mais de 12 horas.

Técnica da Udesc há seis anos, até 
2010 também prestava serviço à área de TI 
do extinto Besc, onde “desligou o último 
mainframe”. Com a incorporação do banco 
pelo BB, usou o tempo “sobrando” para en-
trar no mestrado no Cefid, onde desenvolve 
um software voltado para pesquisas na área 
de saúde e esporte. Ex-jogadora universitá-
ria de vôlei e handebol, não é a primeira vez 
que une TI e Educação Física. Nos anos 90, 
já foi responsável pela área de estatística 
dos jogos internacionais de vôlei no Brasil.

Na Udesc, “arrumou a casa” na área de 
informática do centro, muito precária quan-
do entrou, e contribuiu com a organização 
de bancos de dados na Setic. “Hoje temos 
uma boa rede no Cefid, em termos de segu-
rança, estabilidade, cobertura dos access 
points (rede sem fio) e suporte”, orgulha-

se. Já estão começando a faltar desafios.v

uDança de salão

O Cefid oferece aulas gratuitas de 

dança de salão aos sábados.  As aulas 

terão início no dia 4 de agosto e serão realizadas 

no Ginásio 1 do Cefid. Informações sobre 

as inscrições no telefone (48) 3321-8657. 

u Seminário
No dia 6 de agosto, acontece o seminário “A 

pesquisa científica e a inovação”, na Esag. As 

inscrições podem ser feitas até o dia 3 pelo 

e-mail: cipi.reitoria@udesc.br. O evento é 

promovido pela PROPPG em parceria com a 

Coordenação de Propriedade Intelectual da Udesc.

uConferência

No dia 8 de agosto acontece no CAV a 

Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

promovida em parceria com a Fapesc. O evento 

pretende estabelecer linhas prioritárias de atuação 

do Estado no apoio às pesquisas em SC.

Agenda
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u Todo 
servidor 

tem direito 
a licença 

núpciaS 
por oito dias 

consecutivos. A 
licença núpcias 
é concedida a 

partir da data do 
casamento civil.

Você 
sabia

Laboratório de 
Imagem e Som

TEM

Coral
uA Udesc possui dois 

corais. Podem participar deles 
alunos, servidores e membros 
da comunidade externa.  Em 

Florianópolis, as atividades do 
“Coral Udesc” reiniciam no 

dia 6 de agosto, no Ceart, e os 
ensaios acontecerão nas segundas 
e quartas-feiras, das 19h às 22h. 
Já “Coral Udesc Joinville” abre 

as inscrições de 2 a 23 de agosto. 
Os ensaios, no CCT, ocorrem às 
quintas-feiras,  das 12h às 14h.

uO Laboratório de Imagem 
e Som (LIS), localizado na 

Faed, é um espaço destinado ao 
desenvolvimento da pesquisa e 
da prática didática, a partir dos 

recursos tecnológicos relacionados 
às linguagens audiovisuais e uso da 
edição de imagem e som na área de 

História. O LIS visa aproximar e 
instrumentalizar alunos, professores 

e pesquisadores, que fazem uso 
das fontes no desenvolvimento de 
investigações, na organização do 
material consultado e catalogado, 
através da  produção e divulgação 

dos resultados, produzindo um 
banco de dados e artefatos, além de 

um acervo próprio. Confira mais 
no site www.lis.faed.udesc.br

uA progreSSão fUncional 
é o deslocamento do servidor 

entre níveis de uma mesma classe 
ou de uma classe para outra 
na mesma carreira. Não tem 

direito a qualquer modalidade 
de progressão o servidor que:

 • está em estágio probatório;

 • que estiver em licença 
sem vencimento na data da 

progressão ou quando o período 
de licença corresponder de forma 

parcial ou integral ao período 
aquisitivo de cada progressão;

 • tiver recebido pena de 
suspensão disciplinar;

 • possuir falta injustificada superior 
a cinco dias no mesmo período;

 • tiver retornado de licença 
sem remuneração no período de 

qualquer modalidade de progressão;

 • sofrer prisão;

 • estiver, na data da progressão, 
em licença para concorrer ou 

exercendo cargo eletivo.
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Viver 
Bem Decisões

Quedas são maior 
risco para idosos
u perigo: As quedas são 
a principal causa de fraturas 

e mortes acidentais em 
pessoas com mais 
de 65 anos de 
idade. Além de 

possuírem os ossos 
mais frágeis, essas 

pessoas costumam 
ter mais dificuldade 

em manter o equilíbrio. 
Alguns cuidados podem 

prevenir acidentes. 

u preVenção: 
Exercícios 
simples ajudam 

a fortalecer os 
músculos da parte 
da frente da coxa, 
o que ajuda a evitar 
quedas. Sentar-se 
ereto numa cadeira e 
erguer repetidas vezes 
o joelho é um deles. É 
bom ter uma luminária 

ao lado da cama e 
evitar andar no escuro. 

uorientação: O Cefid 
mantém um projeto de 
extensão em parceria com 
o Centro de Atenção à 
Terceira Idade (Cati), da 
Prefeitura de São José, 
voltado para a prevenção 
de quedas de idosos. Saiba 
mais em www.cefid.udesc.
br/prevencaodequedas.

Ocupação Docente
u Foi adiada a discussão da resolução da ocupação 
docente no Consepe. A medida tomada pela Proen 
aconteceu na reunião do conselho, no dia 25 de julho. 
De acordo com o pró-reitor de Ensino, Luciano Hack, 
é necessário ampliar o debate sobre o assunto e o 
objetivo é percorrer os centros e realizar reuniões 
com a comunidade acadêmica. Os encontros devem 
começar ainda em agosto. “O objetivo é coletar 
ideias e sugestões, e ver se há ou não necessidade 
de mudanças na resolução. O nosso desejo é dar 
maior autonomia aos departamentos”, afirma Hack.

Novas Instruções Normativas
uO Setor de Normas da Pró-reitoria de 
Planejamento da Udesc publicou duas novas 
instruções normativas. As novas normas tratam 
do pagamento de inscrições de servidores em 
eventos científicos e de contratos de compras.
inStrUção normatiVa 002/2012 • PROAD 
regulamenta os procedimentos para pagamentos 
antecipados de inscrições de professores e técnicos 
universitários em eventos com publicação de artigos 
científicos ou trabalhos acadêmicos. inStrUção 
normatiVa 003/2012 • PROAD/PROPLAN 
regulamenta os trâmites administrativos dos contratos 
de compras de produtos e serviços para a universidade.  
Ambas as instruções estão disponíveis no Portal da 
Udesc através do endereço www.udesc.br/?id=206
Confira!

ExpEdiEntE

produção: Assessoria de Comunicação da Udesc (Ascom)
SEcrEtário dE comunicação: Thiago Cesar AugustoEdição: Heloíse Guesser

EntrE Em contato: comunica.udesc@udesc.br          
Telefones: (48) 3321-8142 / 3321-8143

projEto Gráfico: Christiane Dalla CostaLEia mais Em: www.udesc.br

jornaliStaS: Carlito Costa, Carolina Hommerding, Heloíse Guesser, Laís Moser


