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O Conselho Estadual de 
Educação (CEE) 
anunciou que 

a Udesc receberá o 20o 
Prêmio Educador Elpídio 
Barbosa por ser conside-
rada a melhor instituição 
vinculada ao sistema esta-
dual de ensino. A entrega da 
premiação acontecerá no dia 22 de outubro, 
às 19h, no Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis.

Esta é a terceira vez que a Udesc recebe o prêmio 
— as outras foram em 2002 e 2011 — por 
obter o melhor conceito no Índice Geral 
de Cursos (IGC) na última aferição do 

Instituto Nacional de Pesquisa Educa-
cional Anísio Teixeira (Inep).

O anúncio foi acompanhado 
pelo vice-reitor da Udesc, Marcus 
Tomasi. “A conquista pelo segun-
do ano consecutivo é uma mostra 

que estamos no caminho certo, pois 
o IGC sintetiza em um único indica-
dor a qualidade de todos os cursos 
de graduação, mestrado e doutora-
do”, diz Tomasi. O IGC é divulga-

do anualmente pelo Inep/MEC, imediatamente 
após a divulgação dos resultados do Enade.

O Prêmio Educado Elpídio Barbosa tem como 
objetivo homenagear pessoas físicas e jurídicas que 

se destacam no desenvolvimento da educação catari-
nense, ensino fundamental, médio e superior integrantes 

dos sistemas municipal e estadual de ensino. v

Udesc 
receberá 
prêmio por 
ser a melhor 
universidade 
do sistema 
estadual

Divulgue o Vestibular de Verão 2013
As inscrições para o ves-

tibular da Udesc continuam 
abertas até o dia 5 de outubro, 
e você servidor pode ajudar a 
divulgar. As inscrições, que 
custam R$75, podem ser feitas 
no www.vestibular.udesc.br.

Além de recomendar o 
Vestibular de Verão 2013 a 

amigos e parentes, você tam-
bém pode curtir a Fan Page 
do Facebook: www.facebook.
com/vestibaudesc e seguir 
pelo Twitter (@vestibaudesc).

Além disso, a Secom di-
vulgou através de email para 
todos os servidores, o cartaz, 
que pode ser compartilhado 

nas redes sociais e por e-mail. 
Se você não recebeu solicite 
para ascom@udesc.br.

No site do vestibular você 
obtém o edital completo do 
concurso e o Guia do Vesti-
bulando com informações de 
todos os cursos. Confira e par-
ticipe da campanha!
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Perfil
Valmir EValdo PaEs

ChEfE dE obras, sErViços E instalaçõEs do CaV

Do trabalho ao 
casamento na Udesc

Humilde é a palavra que define o técni-
co administrativo Valmir Evaldo Paes, 
atualmente chefe de obras, serviços e 

instalações da Udesc Lages. Há 27 anos na ins-
tituição, o servidor representará a universidade 
na entrega da Medalha do Mérito Funcional 
“Alice Guilhon Gonzaga Petrelli”, de 2012, 
que será entregue no Teatro Pedro Ivo Cam-
pos, dia 5 de novembro, às 14h.

Sorteado entre 30 indicados ao prêmio, Val-
mir foi o técnico escolhido, por votação, pelos co-
legas do CAV e pode-se dizer: a Udesc será mui-
to bem representada. Desde 11 de junho de 1986, 
Valmir passou por todos os setores do centro, 
nos quais sempre se dedicou. Pai de uma filha, o 
trabalho também foi o motivo do casamento do 
técnico, que se uniu a uma servidora do mesmo 
centro, que por coincidência, ingressou na Udesc, 
no mesmo dia e ano e, por incrível que pareça, 
casaram nas dependências do CAV.

Nessa trajetória, Valmir lembra de vá-
rios momentos, entre eles, a informatização 
da Udesc: “lembro quando fazíamos os diplo-
mas à mão, inclusive com nanquim e quando 
houve a mudança, o que fazíamos em meses, 
começou a levar apenas um dia”. Valmir diz ter 
a Udesc como “uma mãe”. “Minha filha costu-
ma falar: pai você cuida mais da Udesc do que 
de casa!”, tímido, relata.

Lageano e torcedor do Grêmio, aos 55 
anos, Valmir carrega no olhar a paixão por 
trabalhar na Udesc. Cultivou amizades, rece-
bendo várias homenagens. Sobre a medalha e 
a indicação, com simplicidade afirma: “é uma 
honra, porque a gente sabe que muitos colegas 
que também merecem. Eu não esperava isso! 
Sinto-me honrado porque a gente não faz nada 
menos e nada a mais, do que a obrigação de 
tentar fazer bem feito, o trabalho”, finaliza. v

uCursos online
Servidores interessados em se inscrever em cursos online da Diretoria da Escola de Administração Pública (DEAP), da Secretaria do Estado da Administração (SEA/SC) podem se inscrever de 1O a 3 de outubro. No mês de outubro são oferecidos os cursos de Ética no Serviço Público (20h), Noções de Direito Administrativo (40h), Noções de Liderança (40h) e Redação Oficial (60h). Acesse o site e inscreva-se: http://deapvirtual.sea.sc.gov.br/.

uEncerramento do 22O SICNo dia 3 de outubro acontece o encerramento do 22O Seminário de Iniciação Científica da Udesc com mesa redonda sobre “Pesquisa e Carreira”, o lançamento do catálogo dos Grupos de Pesquisa da Udesc e com a apresentação musical do grupo Clã Instrumental, o qual tem formação pouco usual de violão, baixo, bateria, clarinete, flauta, violino, escaleta e piano. O evento acontecerá no Ceart, às 16h.

Agenda
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Você 
sabia

TEM
Laboratório 
de Relações 
de Gênero e 
Família

uO Laboratório de Relações 
de Gênero e Família (Labgef) 
está localizado no Centro de 
Ciências Humanas e da Educação 
(Faed). Reúne pesquisadores 
que desenvolvem atividades 
acadêmicas de Pesquisa, Ensino 
e Extensão, sobre os temas da 
construção das relações de gênero 
no âmbito feminino e masculino; 
de práticas relativas à saúde 
reprodutiva e à sexualidade; das 
políticas sociais para família, 
infância e juventude, bem 
como movimentos sociais e 
populacionais contemporâneos. 
O aporte teórico das atividades 
acadêmicas caracteriza-se por um 
diálogo interdisciplinar na área 
das Ciências Humanas, seja na 
análise de relações de gênero e 
de classe ou naquelas relativas 
à geração e etnia, com vistas 
a democratizar a produção do 

conhecimento 
na História e 

nas Ciências 
Sociais. 

Conheça mais sobre 
o Labgef no site:  
http://www.labgef.
faed.udesc.br/.

Com a finalidade de esclarecer 
dúvidas, a Reitoria da Udesc informou 
através de um Comunicado Interno aos 
centros de ensino, quais os procedimentos 
administrativos relativos às aquisições 
e contratações da Pós-Graduação com 
recursos do Programa de aPoio à 
Pós-graduação (ProaP) da Capes. 

Conforme previsto no Artigo 24, 
inciso 21, da Lei 8.666/93, é possível a 
aquisição de materiais para pesquisa por 
meio de compra direta. A lei trata sobre a 
dispensa de licitação para aquisição de bens 
e insumos que são destinados à pesquisa 
científica e tecnológica, exclusivamente, 
com recursos concedidos pela Capes, 
pela Finep e também pelo Cnpq.

“O objetivo é esclarecer que é possível 
a aquisição e contratação, conforme 
a Instrução Normativa no 009/2009 da 
Udesc, por dispensa e/ou inexigibilidade de 
licitação. Nela consta quais os documentos 
que devem ser apresentados aos setor 
de compras dos centros ou da Reitoria”, 
afirma o coordenador de Pós-Graduação 
da Udesc, André Luiz de Oliveira.

Além disso, a Instrução Normativa 
007/2011,  disciplina na Udesc os 
procedimentos relativos às aquisições 
e contratações da Pós-Graduação, com 
recursos do  Proap/Capes. “A aquisição 
de materiais é possível, porém, para que 
possa ocorrer a compra, é importante 
ressaltar que deve-se cumprir o que está 
previsto na Lei no 8.666 de 1993 e os 
fluxos determinados através das instruções 
da Udesc”, finaliza Oliveira. v

Como adquirir bens 
e insumos para a 
Pós-Graduação?
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Viver 
Bem Decisões

Nem doce nem 
salgado demais
u saL e açúcar costumam 
aparecer com exagero nas 
receitas dos brasileiros. Com 
isso, aumenta o risco de doenças 
como diabetes e hipertensão 
arterial. Como ninguém pode 
deixar de comer 
sal e açúcar, é 
importante 
saber qual é 
a quantidade 
certa. 

u O 
consumo 
de sal, 
recomendam os 
nutricionistas, não deve 
passar de cinco gramas Por 
dia, o equivalente a uma colher 
de chá. O Ministério da Saúde 
estima que em média o brasileiro 
coma diariamente mais do que 
o dobro do recomendado.

u Com o açúcar é mais 
complicado. Ele é importante 
como fonte de energia. Mas o 
problema é o açúcar simples, 
adicionado ao cafezinho e 
aos doces. O ideal é que esse 
açúcar represente no máximo 
10% de toda a energia 
consumida. Na dúvida, coma 
um docinho a menos.

uA Udesc divulgou uma nova Instrução 
Normativa, publicada no dia 18 de setembro 
de 2012. A in 004/2012 regulamenta 
os procedimentos para afastamento 
do país sem ônus e com ônus limitado 
para a Udesc, de servidores docentes 
e técnicos universitários. A instrução 
está disponível no Portal da Udesc no 
endereço: http://www.udesc.br/arquivos/
id_submenu/206/in_004_2012_gab.pdf.

uO Consepe da Udesc decidiu, em reunião 
no dia 20 de setembro, que lançará um 

edital para Preenchimento das vagas 
remanescentes a partir do vestibular 
de inverno 2013. Isso foi possível 
após a aprovação da resolução que 
normatiza o vestibular na instituição.

uO Consepe também decidiu, no 
dia 20 de setembro, que as bancas 
examinadoras dos cursos de Pós-

Graduação stricto sensu (mestrado 
e doutorado), poderão ter a participação 

de um membro a distância, por meio de 
ferramentas da Tecnologia de Informação 
e Comunicação. Com o uso dela, além de 
economizar recursos, facilitará a participação 
de outros membros pesquisadores, 
contribuindo para a internacionalização dos 
programas de pós-graduação da universidade.
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