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O Consuni decidiu, no dia 30 de agosto, 
criar uma comissão para estudar a forma de im-
plantação dos novos cursos que estão processo 
na universidade. A comissão de 18 pessoas 
será formada pelos diretores gerais dos centros 
da Udesc e representantes de sindicatos, técni-
cos universitários e alunos. O Consuni decidiu 
ainda que a forma de implantação dos nove 
cursos (Bacharelado em Física, Ciências Bio-
lógicas, Ciências Sociais, Dança, Direito, En-
genharia da Madeira, Engenharia de Produção 
Agroindustrial, Engenharia Têxtil e  Geologia) 
será definida até o fim de 2012.

Os estudantes Letícia Ra-
tkiewicz, Lucas Lorenzo 
Galego, Marcus Vinicius 

Goulart Matos e João Ricardo Lagazzi 
Rodrigues, do curso de Design Gráfico 
do Ceart da Udesc, elaboraram a campa-
nha de divulgação do vestibular de verão 
2013 da instituição. Eles foram orientados 
pelo professor Murilo Scoz, que coordena 
o Laboratório de Design (Lab Design).

A campanha é uma das ações do pro-
jeto “Prata da Casa” da atual gestão da 
universidade. “Precisamos utilizar o co-
nhecimento de nossos servidores e estudan-
tes para prestação de serviços aos centros e 
demais setores da Udesc”, comenta o reitor, 
Antonio Heronaldo de Sousa. Os alunos são 
remunerados com bolsas de apoio discente. v

Alunos da 
Udesc elaboram 
campanha do 
vestibular de 
verão 2013

Consuni cria comissão para 
implantar novos cursos Ajude nA divulgAção do vestibulAr!

Durante o mês de setembro, os servidores da Udesc 
poderão ajudar na divulgação do vestibular:

u�Use o adesivo (perfured) que pode ser colado 
no vidro traseiro dos carros (parte externa). Os 
servidores que tiverem interesse podem retirá-lo 
na Proex e também nas direções de cada centro.

u�Curta a Fan Page do Vestibular no Facebook: 
/vestibaudesc. Também siga o Vestibular Udesc 
no Twitter: @vestibaudesc.

u�Vamos produzir peças de divulgação para o Fa-
cebook. Ajude a divulgar em seu perfil! 

u�Divulgue o Guia do Vestibular. Ele está disponí-
vel no endereço www.vestibular.udesc.br.
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Perfil
renildo nunes
CoordenAdor de eventos

Grande coração!

Paulista e corintiano, o coordenador de even-
tos da Udesc tem 46 anos, é casado e tem 
uma filha de um ano e oito meses. Desde 

1988, como aluno, Renildo “pertence” à Udesc, 
que em 1992 o contratou como professor colabo-
rador e em 1998, o efetivou, após concurso.

Judô é o esporte adotado por Renildo, desde 
os nove anos de idade e que o levou a conquis-
tar várias medalhas, além de adquirir conheci-

mentos para a alma:  “o verdadeiro  sentido 
do amor  consiste em fazer o bem, sem 
esperar nenhum tipo de retorno, apenas 
curtir a sensação de estar de alguma forma 
colaborando para o bem comum”, diz Re-
nildo sobre o ensinamento que teve com o 
professor de judô que segundo ele “sempre 
mostrou inúmeras ações positivas e que 
nos lembra que devemos sempre acreditar 
na força do amor, simples e puro”.

Fora do trabalho, Renildo diz que gos-
ta de passear com a família e fazer as cer-
vejas artesanais, que ele mesmo produz. 
Quando questionado sobre o seu futuro, 
Renildo é enfático: “encontrar o equilíbrio 
necessário para curtir todos os momentos 
da vida, e profissionalmente, ajudar a so-
lidificar uma cultura esportiva e de prática 
de atividades físicas na Udesc”. E por fa-
lar em esporte o coordenador de eventos 
tem como a maior recordação a conquista 
histórica da Udesc nos JUC´s de 2011.

Entre música, Renildo escolhe o 
samba. Filme: “Ghandi” e a estação 
preferida é o verão, já que gosta do mar 

e e da sensação de liberdade. Para beber, 
Renildo elege as cervejas premium, 
acompanhadas de massa. A sua pai-
xão é a vida e quando questionado 
sobre um estilo, ele mesmo define: 

autêntico. Esse é Renildo Nunes! v

uAté 10 de setembro 

O Cefid está com inscrições abertas até 

10 de setembro para o projeto de extensão 

Lazer e Recreação. O projeto, promovido 

pelo Laboratório de Pesquisas em Lazer e Atividade 

Física (Laplaf), oferece oficinas gratuitas a estudantes 

da universidade e membros da comunidade externa 

interessados em capacitação para trabalhar com 

atividades de lazer e recreação. Saiba mais em  

http://www.cefid.udesc.br/lazer.

u�Seminário do Terceiro Setor 

do Alto Vale do Itajaí

As inscrições estão abertas para o seminário que será 

realizado no dia 15 de setembro na Rua 25 de Julho, 

próximo ao Ginásio de esportes João Moretti, ao lado 

da APAE de Ibirama. O objetivo da iniciativa é divulgar 

e estabelecer debates sobre a gestão administrativa 

e jurídica das entidades do terceiro setor, que são 

as organizações não governamentais e sem fins 

lucrativos que geram serviços de caráter público. O 

seminário será aberto às 8h30 com apresentação da 

Orquestra da Udesc. Mais informações pelo fone (47) 

3357 3077 ou no endereço dex.ceavi@udesc.br.

Agenda
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Você 
sabia

TEM
Empresa júnior  
de consultoria

uA  Esag Jr. foi criada há quase 20 anos, 
em 1993, com a missão de recrutar alunos 

para atuar na prestação de consultorias para 
pequenas empresas, a custos acessíveis. 
Atualmente com 46 membros — dos 
quais 29 trabalham na área comercial 
e de projetos —, os jovens consultores 
trabalham organizados em diretorias e 
assessorados por professores, na área 
financeira, de estratégia e gestão, de 

marketing e de plano de negócios. A Esag 
Jr. realiza cerca 15 consultorias anualmente. 

Saiba mais em www.esagjr.com.br.

Curso de Produção 
Moveleira

uVocê 
sabe quais 

são as responsabilidades dos 
Conselhos?

uO Conselho 
universitário 

(Consuni) é o órgão 
superior da Udesc que dispõe de 

função normativa, consultiva, 
deliberativa e decisória.

uO Conselho CurAdor é um 
órgão autônomo e responsável pelo 
zelo das finalidades da Udesc e pelo 

acompanhamento e fiscalização 
patrimonial e econômico-financeiras.

uO Conselho de ensino, 
PesquisA e extensão (Consepe) 

é o órgão que dispõe de função 
normativa, consultiva, deliberativa 
e decisória nas questões do ensino, 

pesquisa e extensão da universidade.

uO Conselho AdministrAtivo 
(Consad) é o órgão que dispõe das 

funções normativa, consultiva, 
deliberativa e decisória em matéria 

de administração e desenvolvimento.

uO mais novo curso da Udesc é o de 
Produção Moveleira. Oferecido pelo CEO, 

na cidade de Palmitos desde o último 
vestibular, ele conta com 40 vagas e as 

aulas são realizadas no período noturno. 
O tecnólogo em Produção Moveleira atua 
no planejamento, concepção, execução, 

controle e avaliação do processo produtivo 
de móveis. Além disso, o profissional 

realiza o controle de qualidade do 
produto final, a pesquisa e a implantação 

de novas tecnologias e coordena a 
manutenção preditiva e preventiva. 
Saiba mais em www.ceo.udesc.br.

u O vAle trAnsPorte 
(VT) é concedido ao servidor cujo 

valor total do VT seja inferior 
a 6% da remuneração. Esse 

benefício é uma antecipação aos 
servidores para as despesas de 
deslocamento da residência ao 
trabalho e vice-versa.



Comunica

Viver 
Bem Decisões

Prevenir  
é melhor...
udoençAs CrôniCAs como 
obesidade, diabetes e hipertensão 
arterial podem ser evitadas com 
hábitos de vida saudáveis. Exames 
preventivos também podem verificar 
a tendência à síndrome metabólica, 
que pode causar essas doenças.

uA síndrome metAbóliCA é um 
transtorno que envolve um conjunto 
de fatores de risco que podem levar 
a pessoa a desenvolver problemas 
no coração e no sistema circulatório. 
Ela é detectada por meio de 
exames clínicos e laboratoriais.

uO projeto de extensão 
bioquímiCA PreventivA, do 
Cefid, em Florianópolis, faz 
gratuitamente essa avaliação, além 
de dar orientações para mudanças 
no estilo de vida. Saiba mais em 
www.cefid.udesc.br/bioquimica.

FAQ
uNa última semana o reitor da Udesc, 
Antonio Heronaldo de Sousa, lançou  
o FAQ – Perguntas e Respostas Mais 
Frequentes, sobre a atual situação financeira  
da instituição. A ferramenta tem o objetivo  
de dar esclarecimentos a toda comunidade da 
Udesc. Para acessar, clique no endereço:  
http://www.udesc.br/?idNoticia=5009.

Recursos assegurados
u Foram assegurados, pelo  reitor Antonio 
Heronaldo de Sousa, os recursos previstos 
para 2012 dos programas de Apoio ao 
Ensino de Graduação (Prapeg); Apoio à 
Pesquisa (PAP); e Apoio à Extensão (Paex). 
A viabilização dos recursos foi possível 
após ajustes em contratos (pré-empenhados) 
de custeio e investimentos, realizados 
pela Proplan, Proad e centros de Ensino. 
Os recursos do PAP são utilizados para 
financiar projetos de grupos de Pesquisa 
emergentes ou consolidados. O Prapeg 
financia projetos para a melhoria qualitativa 
do Ensino de graduação e o Paex permite 
que sejam realizadas ações de Extensão. 
Esses programas permitem uma melhor 
execução das políticas dessas áreas.
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