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Você já agendou sua reunião por videoconferência?
Desde o segundo semestre do ano passado, os 12 centros de ensino da 

Udesc dispõem de modernos aparelhos para possibilitar reuniões, bancas e au-
las a distância por videoconferência. São 24 salas com duas televisões de 55 
polegadas do modelo Smart Samsung, câmera e microfone, que permitem qua-
lidade de transmissão em full HD. Qualquer técnico ou professor pode agendar 
uma reunião por videoconferência, o que gera economia de tempo e recursos.

Entre 1º e 10 de agosto, 73 eventos de videoconferência foram realizados 
na universidade, em todas as áreas.  Para facilitar a utilização dos equipamen-
tos, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), idealiza-
dora do projeto, criou um usuário de e-mail do Expresso Udesc para que cada 
sala de reuniões tenha uma agenda própria. Assim, é possível verifi car a dis-
ponibilidade de uso e quando há eventos marcados em cada ponto, evitando 
confl itos na programação.

Nesta semana, a Udesc lançou o novo edital do Pro-
grama de Apoio à Extensão (Paex), que ofertará recursos 
de R$ 1,2 milhão e 366 bolsas para ações de extensão 
entre 1º de março e 31 de dezembro de 2017. O valor 
é quase 30% superior ao oferecido no ano passado. A 
avaliação e tramitação das propostas nos centros ocor-
rerá entre 15 de agosto a 5 de outubro. Os programas 
e as ações isoladas deverão ser inscritas no Sistema de 
Informação e Gestão de Projetos (Sigproj), do Ministério 

da Educação (MEC), por professores da Udesc que sejam 
efetivos e estejam no exercício das atividades.

Para os programas, haverá fi nanciamento de até 
R$ 8 mil e concessão de até três bolsas de extensão. Já 
as ações isoladas terão o valor de R$ 2 mil e uma bol-
sa como limites de solicitação. Mais informações po-
dem ser obtidas com a Coordenadoria de Extensão da 
Udesc, vinculada à Proex, pelo telefone (48) 3664-8134 
e pelo e-mail cex.reitoria@udesc.br.

R$ 1,2 milhão para ações e bolsas da extensão no Paex

COMO FAZER
A Setic criou uma página de 

auxílio aos servidores interessa-
dos em realizar reuniões por vide-
oconferência. Acesse wiki.udesc.
br, vá em “Auxílio aos usuários” e 
clique em videoconferência. Nes-
se endereço, é possível saber qual 
o local de cada sala e quem é o 
servidor responsável pelo ponto.

TRANSMISSÕES AO VIVO
O sistema de videoconferên-

cia também possibilita transmis-
sões ao vivo de eventos. Todas as 
reuniões dos conselhos superio-
res, por exemplo, já dispõem des-
sa tecnologia. Os vídeos podem 
ser conferidos no site vc.udesc.br 
a qualquer momento.

Vantagens da tecnologia
Aumento da transparência das atividades realizadas 

nos conselhos superiores;
Aumento da produtividade (economia de tempo gasto 

com deslocamento);
Agilidade nos processos e nas tomadas de decisões, pois as reuniões 

entre centros de ensino podem ser realizadas a qualquer hora;
Reduz as despesas de transportes 

(combustível, pneu, óleo, mecânica, 
aquisição de veículos etc);

Reduz os gastos com diárias;
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O pernambucano Célio Teodorico dos Santos, 
mestre em Engenharia de Produção e doutor 
em Engenharia, ingressou na Udesc em 1996 

como professor colaborador para auxiliar os docentes Al-
bertina Pereira Medeiros, Viviane França Faraco e Rober-
to Simon no projeto pedagógico do recém-criado curso 
de graduação em Design. Com seu jeito simples e suave, 
Célio contribuiu intensamente para formar o corpo do-
cente, estruturar o espaço físico e a infraestrutura do pri-
meiro curso de Design do Estado de Santa Catarina.

Foi por três vezes chefe do departamento do curso 
no Centro de Artes (Ceart), da Udesc. “Depois de quase 
seis anos, e o empenho de colegas do departamento, 
o espaço do Design começou a ser ampliado”. Hoje, o 
curso dispõe de muitas salas de aula, de projetos de 
pesquisa e estúdio fotográfi co. Célio torce para que, em 
breve, seja construído um prédio específi co para o De-
sign, projeto em andamento que teve início quando foi 
chefe de departamento pela última vez.

Antes de ingressar na Udesc, o professor ministrou 
aulas na Especialização em Design da PUC, em Porto 
Alegre, entre 1987 e 1989. Como só tinha a graduação, 
foi contratado, na época, como notório saber. “Foi uma 
experiência e tanto”. Nos anos 90, também deu aulas de 
Design na Universidade Federal do Paraná e na Univer-
sidade Tuiuti (UTP).

Entre outras atividades, ao longo desse percurso, 
tem cerca de 30 premiações na área do Design, como 
autor e também como professor orientador. Mais do 

que conquistas do dia a dia, as relações humanas ou a 
própria consolidação do curso de Design, Célio sente 
que a Udesc está impregnada nele. “Não me vejo em 
outra instituição de ensino”, conta.

Apaixonado não só pelo trabalho, Célio também é 
fascinado pela sua família e revela um lado coruja ao citar 
o momento exato em que a fi lha Clarissa nasceu: “às 02h45 
de 12 de agosto de 1987, na Maternidade Carmela Dutra”. 
A ligação entre os dois é tão grande que ela foi aluna dele 
no curso de Design durante seis meses. Célio adora dese-
nhar e, no momento, desenvolve uma série chamada RE-
TRATOS. “Estou usando a família e os amigos como cobaias 
dessa experiência – pintura em aquarela, nanquim, café e 
outros ingredientes”, afi rma.

Ele também reserva um tempo para tomar um vi-
nho com os amigos, jogar sinuca “e ganhar”, diz, com 
bom humor. Para o professor, uma frase identifi ca sua 
vida: “Sou o que vim da montanha mesmo sem ter ido à 
montanha, mas sinto que um verso quer sair como um 
louco, acendendo estrelas em pleno dia”.
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Um mestre do design no Design
Célio Teodorico dos Santos,  professor da Udesc Ceart
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Paulo Eduardo Ferian | Udesc Lages

Tamyres Blenke Narloch | Udesc Joinville
Saulo Victor Santos | Udesc Joinville
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Livro de cabeceira: Aventuras do Calvin e Haroldo
Filme favorito: O Pianista
Passeio inesquecível: cidade pré-Hispânica de Teotihuacán, 
no México
Uma pessoa exemplar: meu pai, seu Antônio (in memoriam)
Uma paixão: minha família
É torcedor: Sport Clube do Recife e Avaí
Culinária: cozinhar é bom e comer é ainda melhor!



Clic comunica

Fique por dentro

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

tem

Tecnologia  
em sala de aula
u Professores participaram na 
última semana do workshop “Tec-
nologias digitais na sala de aula: 
inovações didáticas na universida-
de”, na Udesc Faed. Os docentes 
conheceram plataformas e aplica-
tivos digitais para uso em sala de 
aula, trazidas por um palestrante 
da Suécia. Mais informações pelo 
e-mail proen.reitoria@udesc.br.

O vice-reitor, Leandro Zvirtes, e a pró-rei-
tora de Ensino, Soraia Tonon da Luz, visita-
ram na última semana o treino da equipe 
de ginástica rítmica da Bulgária, que fize-
ram sua preparação para as Olimpíadas do 
Rio de Janeiro no Ginásio Rozendo Lima, 
do Instituto Estadual de Educação (IEE), 
em Florianópolis. Eles foram recebidos 
pela professora Maria Helena Kraeski, da 
Udesc Cefid, que auxiliou os treinamentos 
da equipe. As meninas da Bulgária compe-
tem a partir desta sexta-feira, 19.

Licenciaturas
u Foi realizado nesta 
semana o 1º Fórum das 
Licenciaturas, no Auditório 
da Udesc Esag. O objetivo 
foi apresentar o projeto ins-
titucional a ser aplicado na 
universidade, em adequa-
ção a diretrizes curriculares 
nacionais para a formação 
inicial em nível superior e 
a formação continuada.

Avaliação externa
u Até sexta-feira, 19, ocorrerá a 
segunda etapa da avaliação insti-
tucional externa da Udesc por uma 
comissão formada pelo Conselho 
Estadual de Educação (CEE/SC). 
Nessa fase, estão sendo avaliados 
os centros de Joinville, São Bento 
do Sul, Ibirama e Balneário Cam-
boriú.  Em 29 e 30 de setembro, a 
comissão deverá finalizar o relatório 
e apresentar os resultados à Udesc.

Sorteio de ingressos
uEm 25 de agosto, às 20h, a Udesc apresentará o 
espetáculo “Era do Rádio”, no Teatro Ademir Rosa (CIC), 
na Capital. A iniciativa visa arrecadar fundos e alimen-
tos não perecíveis para três entidades assistenciais.
A entrada é de R$ 10 (inteira) e um quilo de alimento 
não perecível. Os ingressos poderão ser comprados 
nos teatros Governador Pedro Ivo, Álvaro de Carvalho 
(TAC) e Ademir Rosa. Até sexta-feira, 19, os servidores 
podem se inscrever pela internet (http://www.udesc.
br/?idFormulario=236) para concorrer a 50 ingressos. 
O resultado será divulgado em 22 de agosto. Sob a 
coordenação artística do professor João Titton, serão 
apresentados clássicos musicais das décadas de 40 e 
50, da época de ouro do rádio, com interpretação de 
alunos do curso de Música do Centro de Artes (Ceart).



Cuidado com a LER Revise sua trajetória
Tenho o privilégio de trabalhar com uma estagiária muito mo-

tivada. Isso me fez pensar: “Será que estou me acomodando?”.
Acredito que não. Não sou tão impulsiva hoje em dia, mas 

continuo em busca de desafi os pessoais e profi ssionais. Isso é 
sempre estimulante.

Por isso, recomendo, com alguma peridiocidade, que você 
pare e avalie o caminho percorrido até aqui. Quais foram as ca-
racterísticas que levaram você onde está hoje?

Você está esquecendo disso? Ou não? Algumas perguntas 
ajudam. Quais foram suas principais realizações até agora? Você 
adiou planos? Quais?

Ser movido por motivos pessoais é válido, mas o ideal é que 
seus objetivos individuais estejam alinhados com seu trabalho. 
Tenha atitude e siga em frente.

Eleição para diretor na Udesc Faed
O Centro de Ciências Humanas e da Educação (Faed) 

terá dois candidatos concorrendo ao cargo de diretor-geral 
para a gestão 2017-2021: o professor Francisco Henrique 
de Oliveira, do Departamento de Geografi a, e a professora 
Julice Dias, do Departamento de Pedagogia. A eleição será 
realizada em 5 de outubro. O colégio eleitoral é composto 
por 1.297 votantes, entre docentes, estudantes e técnicos 
universitários. O man-
dato do diretor-geral 
eleito terá início em 5 
de fevereiro de 2017. A 
função deverá ser exer-
cida por um mandato 
de quatro anos, vedada 
a reeleição.
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Resultado do Simplifi ca Udesc será no dia 31
A Udesc mudou a data de premiação da primeira edição do 

Prêmio Simplifi ca Udesc, que agora concederá medalhas aos au-
tores das nove melhores propostas em três categorias (alunos, 
professores e técnicos) em 31 de agosto, durante a reunião do 
Conselho Universitário (Consuni).Segundo a presidente da co-
missão executiva, Taise Moraes Neckel, a data da premiação foi 

remanejada para poder ocorrer durante o Consuni, reforçando 
assim a importância do prêmio.

Denomina-se lesão do esforço repetitivo, 
ou simplesmente LER, a lesão causada pelo 
desempenho de atividade repetitiva e con-
tínua, como tocar piano, dirigir caminhões, 
fazer crochê, digitar etc. No Brasil, a LER é con-
siderada uma doença ocupacional e, portan-
to, equivalente a um “acidente do trabalho”.

A doença instala-se lentamente no 
organismo humano e muitas vezes passa 
despercebida ao longo de toda uma vida de 
trabalho e, quando é detectada, já existe um 
severo comprometimento da área afetada.

A digitação intensa é uma das causas 
mais comuns da incidência da LER e é a que 
mais tem contribuído para o aumento do 
número de casos de doenças ocupacionais.

Dicas para evitar lesões:
u A cada 25 minutos de trabalho de digita-

ção, faça uma parada de 5 minutos;
u A cada uma hora de digitação, saia da sua 

cadeira e movimente-se;
u Tenha postura adequada: ombros rela-

xados, pulsos retos, costas apoiadas no 
encosto da cadeira;

uMantenha as plantas dos pés totalmente 
apoiadas no chão;

uMantenha um ângulo reto entre suas cos-
tas e o assento de sua cadeira;

u Sua cadeira deve ser do tipo ajustável para 
sua altura em relação à mesa de trabalho, 
e seu encosto deve prover suporte integral 
para suas costas;

u não utilize apoio de pulso durante a 
digitação;

u o monitor do computador deverá estar 
a uma distância mínima de 50 e 
máxima de 70 centíme-
tros. A regulagem da 
altura da tela deve 
ser tal que se situe 
entre 15 e 30 graus 
abaixo da 
sua linha 
reta de 
visão.

Fonte: Biblioteca 
em Saúde/Ministé-
rio da Saúde
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