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> NERsD pode melhorar serviço de distribuição de energia
> Didascálico começa na próxima segunda e traz novidades 
> Alunos do curso de Meteorologia monitoram tempo no WCT 
> Professor da escola é convidado para comissão da SETEC
> Eleições para CPPTA são prorrogadas por falta de candidatos
> Florianópolis reúne professores dos cursos de tecnologia 
> Agenda: capacitação em São José para ensino à distância

NERsD pode melhorar serviço de distribuição de energia 

O Núcleo de Engenharia de Redes e Sistemas 
Distribuídos, NERsD, comemorou na última 
semana a aprovação de mais um projeto pelo 
CNPq, que consiste no desenvolvimento de um 
software que gerencia serviços das 
concessionárias de energia. Foi a primeira vez em 
que o CEFET/SC teve projeto de apoio individual 
à pesquisa aprovado, sem estar vinculado a 
trabalhos de outras instituições como os que 
envolvem pesquisadores da UFSC. "É um marco 
que deve servir de estímulo para outros 
professores encaminharem seus trabalhos", 
enfatiza o coordenador Roberto Alexandre Dias. 
Além do primeiro pesquisador do CEFET/SC contemplado pelo órgão de fomento, a 
escola foi a única instituição de ensino de Santa Catarina com projeto aprovado. Já entre 
os CEFETs, os únicos foram o catarinense e o do Paraná. Os resultados do trabalho 
coordenado por Dias poderão ter impacto direto na vida dos consumidores.

O software vai permitir a telesupervisão dos dispositivos que compõem a rede de 
distribuição de energia elétrica da Celesc, através da tecnologia GSM e GPRS, a mesma 
do sistema de telefonia celular. Os dispositivos fornecerão dados como oscilações na 
tensão, corrente elétrica e temperatura, essenciais para se detectar as falhas do sistema 
em tempo real, antes da reclamação dos clientes. O controle dessas informações 
também abre espaço para a prestação de outros serviços. Um exemplo seriam as tarifas 
diferenciadas, como as da telefonia, em que o usuário é estimulado a evitar o horário de 
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pico para economizar. Outro seria a tarifação pré-paga, exatamente como acontece com 
os celulares. Já o usuário poderá acessar os dados do consumo e da energia fornecida 
em tempo real através da Internet. Poderá utilizar também serviços como o desligamento 
automático da energia, em caso de viagens e mudanças, por exemplo. "Isso é algo que 
ainda não existe nas operadoras do país. É um ineditismo", lembra o coordenador.

Início imediato - O projeto foi um dos 44 selecionados pelo CNPq entre 300 propostas 
candidatas a financiamento para capacitação de grupos acadêmicos na área de 
Tecnologia da Informação. Os recursos vêm do Fundo Setorial de Tecnologia da 
Informação e somam R$ 5,5 milhões. Para o NERsD, serão destinados mais de R$ 90 
mil. A verba cobrirá gastos com equipamentos e bolsas de iniciação científica para os 
alunos envolvidos. Até o dia 25 de novembro, o contrato estará assinado para início 
imediato dos trabalhos. O título do projeto aprovado é "Implementação de Contratos de 
Nível de Serviço para o Setor de Distribuição de Energia Elétrica Empregando Redes 
GSM/GPRS". O trabalho terá colaboração da Celesc/SA e da empresa W2BS.A.

Mais dois projetos da equipe do NERsD foram encaminhados ao CNPq. Um deles, 
coordenado pelo professor Wilson Zapelini, prevê uma ferramenta de gestão de 
avaliação das instituições. O segundo, que já está em análise técnica pelo órgão de 
fomento, consiste no desenvolvimento de kits didáticos. Além deles, mais três foram 
encaminhados à SETEC: um laboratório de comunicação de dados para a gerência de 
eletrônica, um ambiente colaborativo de ensino à distância e o projeto do professor 
Zapelini. 

:: topo ::

Didascálico começa na próxima segunda e traz novidades  

Começa na próxima segunda a quarta edição do 
Didascálico, mostra de teatro organizada pelo 
grupo Boca de Siri junto com a oficina de teatro do 
CEFET/SC. O evento deste ano mantém a 
tradição dos anteriores, trazendo até o dia 26 de 
novembro mostra de filmes, oficinas gratuitas e 
grupos de teatro variados. Mas inova com 
algumas atrações. A primeira delas está na 
abertura da mostra, que terá a apresentação do 
grupo de teatro do CEFET/PR, participando pela 
primeira vez do Didascálico. Além disso, dois 
grupos de dança irão se apresentar no hall do bar. 

Outra novidade muito aguardada pelos organizadores é a apresentação do grupo Escada 
Bamba, da Unidade de São José, que vai trazer pela primeira vez ao Didáscálico uma 
peça infantil. 

"A bruxinha que era boa" será encenada para filhos de servidores que freqüentam o 
RECRESINASEFE e para alunos da Creche Almirante Lucas Boiteux, que atende 
crianças das comunidades carentes vizinhas à unidade de Florianópolis. "A cada ano 
aumenta o número de participantes, o público e o Didáscalico fica mais conhecido na 
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cidade. Por isso as novidades, para melhorar cada vez mais o evento", conta a 
coordenadora Tânia Meyer.

As peças e os filmes serão apresentados sempre no auditório de Florianópolis. As peças 
na parte da noite e os filmes das 11h30 às 13h30. As oficinas acontecem na sala de 
teatro ministradas por professores e alunos da UDESC e se dividem na parte da manhã e 
da tarde. Serão oferecidas: dança de salão, malabares, voz, bonecos de sucata, técnicas 
de teatro de rua e movimento. Todas as atividades do Didascálico são gratuitas.

:: topo :: 

Alunos do curso de Meteorologia monitoram tempo no WCT

Seis alunos da terceira fase do curso de 
Meteorologia acompanharam toda a etapa 
brasileira do WCT, campeonato mundial de surfe. 
Os estudantes monitoraram as condições do 
vento, a temperatura e possibilidade de chuva na 
praia, prestando informações a curiosos do 
público e até mesmo jornalistas e locutores das 
provas. "Ficamos bem perto do palanque para não 
sofrer influência do relevo e para que nada 
atrapalhasse as medidas", conta o aluno Rafael 
Borges. "Muitas pessoas se aproximavam 
querendo entender nosso trabalho e quais eram 
as previsões para o dia", lembra.

O monitoramento foi feito com uma estação meteorológica portátil, que possibilitou aos 
alunos se deslocarem junto com o evento, quando pelas más condições do mar, as 
provas foram transferidas para a Praia do Vila, em Imbituba. Com a experiência, não só 
aprenderam a manusear a estação portátil, mas também a atender ao público e aos 
jornalistas com informações meteorológicas. O trabalho faz parte de um projeto de 
monitoramento ambiental da costa catarinense coordenado pelo professor Mário Quadro. 
"Aproveitamos o WCT para fazer as primeiras experiências. Daqui para frente 
escolheremos outras praias para coletar dados suficientes para o monitoramento", 
explica o professor. A estação portátil e todo o projeto é financiado pela Funcitec.

:: topo ::
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Professor da escola é convidado para comissão da SETEC 

O professor Wilson Zapelini foi convidado pela SETEC/MEC 
para integrar a Comissão de Regulação e Avaliação de PDIs 
(Planos de Desenvolvimento Institucional) de todas as 
instituições recentemente reconhecidas pelo ministério como 
instituições de ensino superior. Serão cinco membros 
compondo a equipe, escolhidos segundo critérios de 
titulação e por ocuparem ou terem ocupado cargos 
relevantes em suas instituições de origem. O trabalho será 
realizado em conjunto com uma comissão da SESU, que já 
vem atuando nisso há quase três anos. A princípio, as 
equipes definirão diretrizes para elaboração de PDIs e, 
posteriormente, iniciarão a avaliação dos Planos dos 34 
CEFETs e 120 Faculdades de Tecnologia. 

Encontro regional - Zapelini também foi convidado pela Secretaria para participar do III 
Encontro Regional (regiões centro-oeste, nordeste e norte) para discussão da Proposta 
de Anteprojeto de Lei Orgânica da Educação Profissional e Tecnológica, na condição de 
debatedor. O professor abordará a Avaliação e Gestão na Educação Profissional e 
Tecnológica. O encontro acontece em Natal, de 24 a 26 de novembro.

:: topo ::

Eleições para CPPTA são prorrogadas por falta de candidatos

As eleições para os novos membros da CPPTA, que seriam 
realizadas no dia 17 de novembro, foram prorrogadas. É 
preciso cinco candidatos e três suplentes e apenas três 
servidores da unidade de Florianópolis se inscreveram. A nova 
data de votação está prevista para o dia 1º de dezembro e as 
inscrições para o processo eletivo podem ser feitas até o dia 
23. Se o número mínimo de candidatos não for atingido 
novamente, a Comissão proporá à direção geral a prorrogação 
da atual equipe por mais 3 ou 4 meses. "Com a entrada do 
recesso de final de ano não existe clima favorável para 
campanha eleitoral, o começo do ano que vem é mais 
adequado", explica o membro da comissão eleitoral Alexandre Reis Cezar.

A atual presidente do grupo, a servidora de São José Sônia Adão, lamenta a 
desmotivação dos colegas do CEFET/SC. "É a nossa vida de técnico em jogo. Tem que 
participar, entender como funciona a carreira, o sindicato". Sônia ressalta que a falta de 
candidatos de São José é compreensível, já que o número de servidores da unidade é 
bem menor que na capital e grande parte deles já participou da Comissão. "O ideal é que 
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tenhamos rotatividade. Que todos passem pelo grupo que é uma verdadeira capacitação. 
Aprendemos muito na CPPTA", lembra a presidente. Para estimular aqueles que nunca 
participaram, está espalhando pela escola cópias do relatório da última gestão, 
mostrando os resultados que os servidores podem alcançar com o grupo. "Nossa gestão 
trouxe muitos resultados e o trabalho tem que continuar. Temos que ter representantes 
para os técnicos", finaliza.

:: topo ::

Florianópolis reúne professores dos cursos de tecnologia

A direção de Florianópolis reuniu, no dia 9, os professores 
dos cursos superiores de tecnologia. O objetivo era 
estimular a compreensão das diretrizes dos cursos e 
buscar rumos para a prática pedagógica de qualidade e de 
acordo com a concepção dos cursos tecnólogos. Cerca de 
60 professores participaram da reunião. "Apesar da 
autonomia que temos em oferecer cursos superiores, 
foram raros os momentos em que se parou para discutir o 
perfil necessário para a atuação docente em cursos de 
graduação de nível tecnológico", lembra a coordenadora 
de cursos superiores da unidade, Waléria Külkamp 
Haeming.

O encontro teve também o lançamento da criação de uma política de capacitação para a 
prática docente no ensino superior da unidade. Dentro de quinze dias, o programa inicia 
com um seminário que vai discutir "competências". Cada curso terá uma apresentação 
para o grupo seguida da discussão da avaliação por competência, projetos integradores, 
infra-estrutura necessária, entre outros.

Avaliação dos cursos – a unidade está desenvolvendo também o projeto de simulação 
do processo de reconhecimento dos cursos superiores, preparando a escola para a 
avaliação oficial do MEC. O trabalho envolve especialistas do ministério com atuação no 
CEFETSC está sendo coordenado pela professora Waléria com a supervisão da Direção 
de Ensino. A previsão é de que no início de fevereiro esteja completo.

:: topo ::
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Agenda e Notas: 

Escola na Fábrica – as diretoras Consuelo Sielski 
Santos e Rosangela Casarotto reúnem-se nesta 
quinta com os membros da Câmara de 
Vereadores de Joinville. Elas foram convidadas 
pelos políticos para apresentar e esclarecer o 
projeto Escola na Fábrica, do MEC. Segundo o 
projeto que está em fase final de elaboração, 
ONGs e entidades com fins não lucrativos atuarão 
junto com os CEFETs e empresas privadas para 
qualificar jovens de 14 a 18 anos que cursam o 
ensino regular. A idéia é que as ONGs capacitem 
funcionários das empresas e produzam material 
didático para que esses funcionários possam 
qualificar os alunos com cursos de 800 horas. Os 
CEFETs seriam responsáveis pelo 
acompanhamento pedagógico e a certificação dos alunos. As empresas, pelo espaço 
físico e uma remuneração simbólica dos estudantes. A previsão é de que o Escola na 
Fábrica esteja implantado para o início de 2005.

Desfile – a unidade de Jaraguá do Sul realiza nesta sexta, dia 19, o 7º Desfile de Moda 
Técnico e Têxtil. O evento tem produção da Jobirô Moda e Design e as peças são fruto 
do trabalho dos formandos dos cursos técnicos. O desfile acontece no pequeno teatro da 
SCAR, a partir das 20h.

Convênio - A Funcitec reuniu na última semana a direção 
do CEFET/SC e coordenadores de programas de 
mestrado da UFSC. O encontro deu continuidade à 
discussão de um convênio para capacitação de 
servidores do CEFET/SC. O projeto que está em 
elaboração pretende facilitar o ingresso dos servidores 
nos cursos de pós-graduação. São previstas mais de 
oitenta vagas com seleção a ser definida pelos 
departamentos da universidade. Para que o convênio 
tenha início, o projeto precisa da aprovação do colegiado 
da UFSC para então ser encaminhado à análise da 
CAPES. Se aprovado, os servidores podem começar a 
ter os benefícios já no segundo semestre do próximo ano. 
Os programas de mestrado que demonstraram maior 
disponibilidade até agora foram Engenharia de Produção, 

Mídia e Gestão do Conhecimento e Educação Científica e Tecnológica. Além da UFSC e 
do CEFET/SC, estão participando das discussões o SENAC, a ACAFE e a Secretaria de 
Estado da Educação.

Capacitação – servidores do CEFET/SC participam de 22 a 26 de novembro da 
capacitação do E-ProInfo. Os encontros serão realizados na unidade de São José e, 
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através de agentes da Secretaria de Educação à Distância do MEC, pretendem formar 
multiplicadores para o ensino à distância. O professor George estará organizando o 
evento.

Política - Praticamente toda a bancada federal catarinense compareceu à posse do novo 
coordenador do Fórum Parlamentar, o deputado Paulo Bauer (PFL) na última quarta, em 
Brasília. O deputado federal Mauro Passos aproveitou a oportunidade para cobrar uma 
agenda de emergência com reuniões semanais que discutam e encaminhem as 
liberações das emendas dos catarinenses em 2004 e a inclusão das novas emendas 
para o orçamento de 2005. Passos lembrou que todos os membros do Fórum receberam 
demandas de instituições federais de ensino, como o CEFET, UFSC e HU e que pela 
importância deles para o estado precisam ser tratados com atenção.

:: topo :: 
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