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Programa de Coaching da Udesc divulga 
selecionados entre segunda e terça-feira

Durante esta semana, 65 servidores da Udesc 
participaram da segunda etapa de seleção para o Pro-
grama de Coaching da universidade, realizada em 
Florianópolis, Joinville e Lages. Após uma bateria 
de tarefas propostas pela professora Lidia Cristina 
Picinin, coordenadora do projeto, 40 servidores, di-
vididos em duas turmas, serão habilitados para parti-
cipar da última fase do programa. A lista será divul-
gada entre segunda e terça-feira da próxima semana.

Estão previstos 14 encontros semanais em Flo-
rianópolis, entre a segunda quinzena de março e o 
início de julho. Uma das turmas se reunirá nas terças 
e a outra nas quintas-feiras, sempre a partir das 9h. 
Na próxima quinta-feira, já será o primeiro encontro. 

O coaching é uma metodologia que utiliza téc-
nicas de diferentes áreas do conhecimento humano, 
como Administração, Neurociência, Psicologia e Re-
cursos Humanos, para promover o desenvolvimento 
e a capacitação das pessoas, envolvendo questões 

como autoconhecimento, planejamento para alcance 
acelerado de metas e uso máximo dos potenciais de 
cada participante. “O objetivo é trazer o melhor das 
pessoas para o mundo, transformá-las para que al-
cancem suas melhores versões”, explica a professo-
ra Lidia Picinin.

400 cursos online gratuitos
A Secretaria de Estado da Administração relan-

çou esta semana a plataforma de ensino a distância TV 
Corporativa. Nela, há 400 cursos de formação para os 
servidores do Governo do Estado. A plataforma, que 
foi lançada em 2010 e permaneceu ativa até 2014, 
passou por nova licitação e foi totalmente remodela-
da, tornando a navegação mais simples e atrativa. Ela 
pode ser acessada pelos servidores em deapvirtual2.
sea.sc.gov.br/, na aba TV Corporativa.

Entre os cursos disponíveis, estão Licitações, 
Contratos e Pregão (40 horas), Gestão de Pessoas (32 
horas), Gestão de Processos (20 horas), Planejamen-
to e Orçamento Público (18 horas), Tecnológico I (24 
horas), Tecnológico II (18 horas) e PowerPoint 2010 
na prática (21 horas). Para o primeiro acesso, o ser-
vidor deverá digitar a senha govsc1234, enquanto o 
login será a própria matrícula, com o dígito. O servi-
dor preencherá um breve cadastro e alterará a senha 
inicial.

Pró-reitor 
confirmado

O técnico em desen-
volvimento Matheus 
Azevedo Ferreira Fidelis 
foi anunciado no início do 
mês como o pró-
-reitor de Admi-
nistração para a 
próxima gestão 
(2016-2020). 
Fidelis, que é 
formado em Ad-
ministração pela 
Udesc, ocupa o 
cargo em exercício 
desde a metade do 
ano passado. 
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Aniversariantes de 10 de março

Perfil
Leonardo Secchi

ProfeSSor da UdeSc 
eSag e fUtUro Pró-reitor 

de PLanejamento

O acadêmico estrategista

Jorge Gonçalves Cardoso - Udesc Joinville | Rita de Cassia Pacheco Gonçalves - Udesc Faed | Ademir de Souza - Udesc Joinville
Simone Ghisi Feurschutte - Udesc Esag | Mario José dos Santos - Udesc Cefid | Geysa Spitz Alcoforado de Abreu - Udesc Faed 

Pedro Bertemes Filho - Udesc Joinville | Patrícia Bento de Oliviera - Udesc Cead

Aniversário: 15 de março
Livro de cAbeceirA: Crime e castigo (de Dostoiévski)
FiLme FAvorito: A vida é bela (de Roberto Benigni)
PAsseio inesquecíveL: Cuba
umA PessoA exemPLAr: Papa Francisco
umA PAixão: Minha mulher Aline e minha filha 
Helena (que nem chegou ainda, mas já estou 
apaixonado!)
é torcedor: Atlético de Ibirama (no estadual), 
Chapecoense (no brasileirão), Flamengo 
(no mundial interclubes)
cuLináriA: Italiana, mangia 
che ti fa bene!
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Este ano começou intenso para Leonardo Secchi: sua primeira filha, Helena, 
deve nascer ainda nesta semana; no próximo mês, ele assumirá o cargo de 
pró-reitor de Planejamento da Udesc; e, desde o início do semestre, o pro-

fessor retomou suas aulas na graduação e na pós-graduação na Udesc Esag, após 
fazer pós-doutorado nos Estados Unidos.

O convite para a nova gestão é uma consequência natural pelo seu trabalho: 
docente efetivo do Departamento de Administração Pública desde 2009, toda sua 
trajetória profissional esteve ligada a desburocratização, transparência e eficiên-
cia administrativa. Fez graduação e mestrado em Administração (pela UFSC), doutorado (pela 
Universidade de Milão, na Itália) e pós-doutorado (pela Universidade de Wisconsin) em Políticas 
Públicas. Mesmo fora do meio acadêmico, seus interesses sempre se nortearam pela administração 
e políticas públicas. Assim foi com sua candidatura a deputado estadual, em 2014, em suas atuação 
como consultor ou em organizações diversas – como o Instituto Pvblica, que ajudou a fundar, e a 
Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP), da qual é membro-diretor.

Secchi se diz “bem animado com os novos desafios”. À frente da pró-reitoria, preten-
de defender uma mudança gradual, simples e viável. “Trabalhamos numa 
organização com talentos individuais extraordinários. Temos um 
corpo técnico e docente de altíssima qualidade que, muitas vezes, 
fica subutilizado em funções ou rotinas desnecessárias. É papel 
do planejamento estimular a inteligência coletiva da Udesc à fa-
vor da simplificação de procedimentos, otimização de recursos 
e compartilhamento de informações”.

Natural de Ibirama, descendente de italianos e alemães, 
Secchi já morou em Chapecó, Manaus, Brasília, na Espanha, 
nos EUA e na Itália, tornando-se fluente em quatro idiomas. 
Seu esporte favorito é o xadrez, jogo de raciocínio e estratégia 
que pratica desde a adolescência. Foi competidor profissional 
e professor e participou de competições estaduais e nacionais. 
Hoje é um hobby, que faz questão de exercitar a cada Jisu-
desc. “O xadrez ensina a pensar estrategicamente e ter empa-
tia: colocar-se no lugar do outro e resolver problemas comple-
xos de maneira simples”, afirma. v
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u O Coral da Udesc reiniciou suas atividades no iní-
cio do mês. Os ensaios ocorrem nas segundas e nas 
quartas-feiras, das 19h às 21h30, no Auditório do De-
partamento de Música do Centro de Artes (Ceart), em 
Florianópolis. Regido pelo professor Sérgio Figueire-
do, o grupo é aberto a todos os interessados, tanto alu-
nos e servidores da instituição quanto a comunidade 
externa. Não é necessário ter experiência e conheci-

mentos musicais; basta gostar de músi-
ca e ter disponibilidade para participar 
dos ensaios e concertos. As inscrições 
poderão ser realizadas no próprio ensaio até 21 de 
março. O grupo, que teve quase 70 vozes no último 
ano, dispõe de um repertório amplo, com composi-
ções e arranjos de música erudita, popular, folclórica 
e sacra, de diferentes compositores, estilos e épocas.

Coral da Udesc

Você sabia
Semana feminista
u Termina nesta sexta-feira, 11, 
a Semana Feminista da Udesc 
Faed. A partir das 14h, haverá 
roda de conversa sobre gênero, 
ensino e diversidade, no Auditó-
rio Tito Sena, e o encerramento 
do evento será às 20h15, com 
apresentação do Grupo Co-
res de Aidê, no hall central.

Servidor, participe do Clic Comunica! Envie uma foto  
com os colegas do seu setor para comunicacao@udesc.br.

tem

Periódicos da Capes
u Em 2016, a Capes passará a 
ministrar os treinamentos do Por-
tal de Periódicos pela internet. 
Antes, os cursos para estimular 
o uso do portal e dos mais de 37 
mil títulos científicos eram pre-
senciais, na Biblioteca Central. Os 
interessados devem se inscrever 
na área de treinamentos do portal.

Vale-alimentação
u Foi aprovado na última 
reunião do Conselho de Ad-
ministração (Consad), quinta-
-feira, por maioria de votos, o 
aumento de 50% no valor do 
vale-alimentação dos servido-
res da Udesc, o que significa 
R$ 29,25 por dia. A decisão 
ainda vai para o Consuni.
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A professora Maria Luiza 
Bevilaqua Brum, do curso 
de Enfermagem da Udesc 
Oeste, está cursando 
doutorado-sanduíche na 
Universidade de British 
Columbia, no Canadá. 
A pesquisa investiga as 
percepções de adolescentes 
frente a doenças 
sexualmente transmissíveis. 
A docente foi contemplada 
com uma bolsa de 
estudos pelo Governo 
do Canadá. “O Canadá 
é um moderno, vibrante, 
multicultural e democrático 
país”, descreve.

Clic comunica



Saiba mais 
sobre a febre 
chikungunya Generosidade

uAo ser generoso, se sentirá melhor como ser huma-
no e verá como as pessoas à sua volta te tratarão de 
modo diferente.

uA generosidade é um hábito que pode ser praticado. 
Tenha foco na bondade todos os dias durante um mês 
e modificações ocorrerão na sua vida.

uPara fazer isso na prática, procure fazer algo bom por 
alguém todos os dias. E, sempre que interagir com as pes-
soas, procure ser simpático, generoso e compreensivo.

uSe quiser fazer a diferença no mundo, busque estender 
essa atitude como voluntariado, trabalhando em alguma 
organização sem fim lucrativo ou mesmo nas ruas, em 
casa, na escola e principalmente consigo mesmo. 

Eleição para diretor  
na Udesc Joinville
Foram homologadas no início do mês as candi-
daturas para a gestão 2016-2020 da Udesc Join-
ville. Concorrem à vaga para a Direção-Geral os 
seguintes professores: José Fernando Fragalli, do 
Departamento de Física; Luiz Antonio Ferreira 
Coelho, do Departamento de Matemática; e Mau-
ricio Aronne Pillon, do Departamento de Ciência 
da Computação. A eleição está prevista para ocor-
rer em 5 de abril, em primeiro turno, e, se neces-
sário, em 26 de abril, em segundo turno. O diretor 
eleito será nomeado e empossado em 27 de julho.

Viver 
Bem
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A febre chikungunya é uma doença transmiti-
da pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albo-
pictus. No Brasil, a circulação do vírus foi iden-
tificada pela primeira vez em 2014. Chikungunya 
significa “aqueles que se dobram” em swahili, um 
dos idiomas da Tanzânia. Refere-se à aparência 
curvada dos pacientes que foram atendidos na pri-
meira epidemia documentada, na Tanzânia, loca-
lizada no leste da África, entre 1952 e 1953.

Os principais sintomas são febre alta de início 
rápido, dores intensas nas articulações dos pés e 
mãos, além de dedos, tornozelos e pulsos. Pode 
ocorrer ainda dor de cabeça, dores nos músculos e 
manchas vermelhas na pele. Não é possível ter chi-
kungunya mais de uma vez. Depois de infectada, a 
pessoa fica imune pelo resto da vida. Os sintomas 
iniciam entre dois e 12 dias após a picada do mos-
quito. O mosquito adquire o vírus CHIKV ao picar 
uma pessoa infectada, durante o período em que o 
vírus está presente no organismo infectado. Cerca 
de 30% dos casos não apresentam sintomas.

Tratamento

Não existe vacina ou tratamento específico para 
chikungunya. Os sintomas são tratados com medi-

cação para a febre (paraceta-
mol) e as dores articulares 

(antiinflamatórios). Não 
é recomendado usar o 

ácido acetil salicílico (AAS) 
devido ao risco de hemorragia. 
Recomenda-se repouso absoluto 

ao paciente, que deve beber líqui-
dos em abundância.

Assim como a dengue, é fun-
damental que as pessoas reforcem 
as medidas de eliminação dos 
criadouros de mosquitos nas suas 
casas e na vizinhança. Quando há 
notificação de caso suspeito, as 
secretarias municipais de Saúde 

devem adotar ações de eliminação 
de focos do mosquito nas áreas pró-

ximas à residência e ao local de aten-
dimento dos pacientes.
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