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Inscrições para fiscais  
do Vestibular de Verão 

2013 estão abertas

Os servidores e alunos da Udesc in-
teressados em trabalhar no Vestibular de 
Verão 2013, podem se inscrever até as 
23h59, do dia 22 de outubro. As provas 
serão realizadas no dia 11 de novembro.

Para fazer a inscrição é necessá-
rio o número da matrícula e do CPF e 
os interessados devem acessar o link  
www.vestibular.udesc.br/fiscais/.

Os servidores podem disputar as vagas 
de fiscais, alas, coordenadores locais, coor-
denadores adjuntos e pessoal de apoio. Os 
fiscais e alas escolhidos serão convocados a 
participarem da reunião de capacitação pe-
los representantes dos centros e pela Coor-
denadoria de Vestibulares e Concursos.

Em relação à remuneração, os ser-
vidores receberão uma gratificação, com 
base nos valores previstos pela Resolução 
Consuni no 083/2011.

Udesc 
realizará 
Jisudesc entre 
23 e 25 de 
novembro

AUdesc realizará, de 23 a 25 de novem-
bro, os Jogos de Integração dos Ser-
vidores da Udesc (Jisudesc) 2012. O 

Jisudesc chega neste ano na 8a edição e acon-
tecerá na Associação dos Funcionários Fiscais 
de Santa Catarina (Affesc), na praia de Canas-
vieiras, em Florianópolis.

Este ano o Jisudesc, que conta com o apoio 
da Associação dos Servidores da Udesc (Asu-
desc), terá 18 modalidades, incluindo a ginca-
na que acontece paralelamente às atividades 
esportivas. As inscrições seguem até o dia 8 de 
novembro e cada centro tem um responsável 
por efetivá-las. Cada unidade da Udesc pode-
rá inscrever até 40 servidores, sendo que cada 
centro, fora do Campus I, de Florianópolis, 
terá 30 vagas para os alojamentos. Além dos 
quartos disponibilizados aos servidores de fora 
da Capital, há também espaço para barracas, 
com banheiros e vestiários.

O congresso técnico dos jogos já está 
marcado e acontecerá no dia 13 de novem-
bro, às 19h, na Reitoria, em Florianópolis. De 
acordo com o cronograma do Jisudesc, o ce-
rimonial de abertura acontecerá às 19h45, do 
dia 23 de novembro e as competições terão 
início no mesmo dia, às 14h. v
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Perfil
Luiz Antonio FerreirA CoeLho

Diretor De Pós-GrADuAção DA uDesC JoinviLLe

Dedicação integral  
ao trabalho

Luiz Antonio Ferreira Coelho é um dos 
servidores que mais defende o cresci-
mento da Udesc Joinville. Engenheiro 

químico e pós-doutor pela University of South 
Carolina, nos Estados Unidos, Coelho sonha 
com o dia em que a universidade terá um curso 
de doutorado para cada curso de graduação, e 

trabalha muito para isso.
Na universidade desde 2002, é 

professor do departamento de Ma-
temática e do mestrado em Ci-
ência e Engenharia de Materiais, 
além de ser diretor de Pesquisa e 
Pós-Graduação pela terceira vez, 
na Udesc Joinville.

Grande parte do seu dia e até os 
                                            finais de semana são dedicados ao 

trabalho. Em função do cargo na di-
reção, viaja em média uma vez por 
semana a Florianópolis para tratar de 
assuntos da universidade.

Coelho só deixa a preocupação 
com a Udesc de lado para se dedicar 
às suas duas outras paixões: o espor-
te e a leitura. Entre os livros que mais 
despertam o interesse do professor es-
tão os que abordam temas como geo-
política e primatas. Os dois assuntos o 
fazem mergulhar em uma leitura intensa 
e motiva boas conversas com os amigos.

Mas Coelho não exercita apenas 
a mente. Atento à saúde, ele também 
faz questão de correr de três a quatro 
vezes por semana, e ainda luta aiqui-
dô. “Comecei a praticar esportes aos 
9 anos de idade. Lutei judô até os 
22 anos e até cheguei a competir, 
depois me interessei pelo aiquidô”, 
conta o professor. v

u 1o Sipat 
A Udesc realizará de 22 a 26 de outubro a 1a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Semana do Servidor Udesc 2012. O Campus I, no bairro Itacorubi, o Campus III, de Lages e o Campus V, em Ibirama, participam da programação. Uma das atividades será o “Programa Bioquímica Preventiva”, no qual os servidores poderão realizar, em Florianópolis, exames de sangue. Para os exames é necessário agendamento através do telefone (48) 3321-8154. Confira a programação completa:  http://200.19.105.194/udesc/arquivos/id_submenu/762/folder_1__sipat.pdf.

u Semana Nacional do Livro e da Biblioteca A Udesc comemorará a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, de 22 a 26 de outubro. O evento trará uma série de cursos e apresentações, além da “Semana do Perdão”, que incentivará os usuários de todas as bibliotecas da instituição a regularizem a situação de devolução de obras em atraso. O evento é organizado pela Biblioteca Universitária (BU) e pelo Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação (DBI), do Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed). Confira a programação completa: www.udesc.br/?idNoticia=5439.

Agenda
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Você 
sabia TEM

Microscópio 
Eletrônico

u Está em fase de testes na Udesc 
Joinville, o Microscópio Eletrô-
nico de Varredura de Emissão de 
Campo, conhecido também como 
FEG (Field Emission Gun). Com 
capacidade de ampliação de até 
650 mil vezes, o aparelho permi-
te que os pesquisadores possam 
identificar as estruturas dos ma-
teriais como, por exemplo, ligas 
metálicas e compósitos polimé-
ricos. O equipamento identifica 
por meio das imagens e da análise 
química quantitativa, as substân-
cias que compõe as amostras, bem 
como suas espessuras e diâmetros. 
“Será de grande utilidade para 
pesquisas de ponta, principal-
mente na área de nanotecnolo-
gia onde se necessita de ima-
gens para comprovar 
a veracidade das es-
truturas analisadas”, 
ressalta professora 
e doutora em Ciência 
e Engenharia de Ma-
teriais, Daniela Becker. 
Além da utilização no 
curso de pós-graduação 
em Ciência e Enge-
nharia de Materiais, 
o equipamento po-
derá auxiliar também 
os estudantes dos cursos de  
graduação de Física e Quí-
mica, na análise de 
amostras peculiares.

u O servidor que por motivo de doença 
do cônjuge, parentes como pais, irmãos, 
avós, filhos e netos, até segundo grau, 
ou outro dependente, comprovada por 

inspeção médica e pesquisa social, 
esteja temporariamente impossibilitado 
de comparecer ao local de trabalho, é 

assegurado a LPF — que é A LiCençA 
Por motivo De DoençA em PessoA 

DA FAmíLiA. A LPF é 
concedida de acordo 

com os critérios 
de até três meses 
com remuneração 
integral; de três 
meses a um ano 
com dois terços 

da remuneração e 
de um ano, com 
limite máximo 
de dois anos, 

com a metade da 
remuneração.

u O triênio – ADiCionAL 
De temPo De serviço,  consiste 
na concessão de acréscimo, a 

cada três anos de efetivo exercício, 
na base de 3%, limitando em 

36%. Esse adicional incide sobre 
o vencimento básico do cargo de 

provimento efetivo ou em comissão e 
as gratificações especificadas em lei.
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Viver 
Bem Decisões

Dor  no corpo que 
mexe com a cabeça

Consuni

Novo diretor da Faed

uNão adie a visita ao médico se você 
convive com dores em várias partes 
do corpo. Pontos doloridos ao toque, 
sem inflamações nas articulações ou 
músculos, podem ser sintomas da 
síndrome da fibromialgia. Em 90% dos 
casos, essa doença ataca mulheres — e 
não atinge só músculos e ossos.

uA síndrome da fibromialgia 
afeta bastante a qualidade de vida. 
Os pacientes apresentam alterações 
emocionais, dificuldade de movimentos, 
maior sensação de dor, menos 
vitalidade e menor disposição física, 
em comparação a pessoas com outras 
doenças crônicas.

u Programas de exercício físico 
como o oferecido gratuitamente pelo 
Cefid têm efeito positivo na qualidade 
de vida desses pacientes. Os exercícios 
aliviam as dores e funcionam como  
um antidepressivo, proporcionando  
bem estar. Saiba mais em  
www.cefid.udesc.br/psicologiadoexercicio.

uA Secretaria dos Conselhos da Udesc (Secon) 
divulgou a convocação aos conselheiros titulares 
do Conselho Universitário (Consuni), para três 
reuniões que acontecerão no dia 24 de outubro. 
A primeira às 9h, de caráter solene, para entrega 
de títulos honoríficos já conferidos pelo conselho; 
a segunda, às 11 h, com a presença de no 
mínimo 60% dos integrantes, para apreciação e 
deliberação de proposta de alteração do Regimento 
Geral da Udesc; e, a terceira, às 14h, de caráter 
ordinário, já prevista no calendário acadêmico.
As pautas dessas sessões estão disponíveis através 
do endereço: www.udesc.br/?id=420.

O professor Emerson César de Campos foi eleito, 
no dia 9 de outubro, diretor geral do Centro 
de Ciências Humanas e da Educação (Faed/
Udesc) para gestão 2013/2017. De um colégio 
eleitoral formado por 85 professores, 47 técnicos 
universitários e 973 alunos de graduação e pós-
graduação, compareceram à eleição 81 professores, 
46 técnicos universitários e 459 estudantes. 
O professor Emerson César de Campos, do 
departamento de História, contou com 63% 
dos votos válidos dos docentes, 46% dos votos 
válidos dos técnicos universitários e 55% dos 
votos válidos dos estudantes, o que resultou em 
um coeficiente eleitoral de 0,4762. A participação 
do candidato nos votos válidos foi de 55,12%. 
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