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A Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc) acaba de lançar  o novo portal da institui-
ção, em www.udesc.br. Desenvolvida por técnicos 
e professores da instituição, a página está mais 
moderna, com melhorias em navegação, acessibi-
lidade, organização e hierarquização do conteúdo, 
layout, parte grá� ca e fotogra� a.

O lançamento ocorreu durante a sessão do 
Conselho Universitário (Consuni), realizada nesta 
quinta-feira, 13, em Florianópolis e pode ser confe-
rido na página vc.udesc.br. Um dos principais atra-
tivos do novo site será o acesso por dispositivos 
móveis, como smartphones e tablets, totalmente 
adaptado ao formato mobile.

A Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc) atingiu um conceito elevado com a comissão 
externa de avaliação instituída pelo Conselho Estadual 
de Educação (CEE/SC), órgão responsável e regulador 
da avaliação das instituições catarinenses de ensino su-
perior. Em uma escala de 1 a 5, o relatório � nal atribui 
4,72 (excelente) como média geral para a universidade.

O resultado da avaliação institucional externa foi 
divulgado na sexta-feira, 7, no Auditório do Centro de 
Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag), 
em Florianópolis, e contou com as presenças do reitor 
em exercício da Udesc, Leandro Zvirtes, e de gestores 
da instituição, professores, técnicos e membros da Co-
missão Própria de Avaliação (CPA).

Em 2013, quando foi avaliada pela primeira vez, 
a Udesc recebeu o conceito 4,30. Ou seja, nesses três 
últimos anos, de acordo com o relatório do CEE/SC, a 

universidade avançou 0,42, apresentando um desem-
penho muito signi� cativo. “A nota excelente é uma 
conquista de toda a comunidade acadêmica”, destacou 
Zvirtes. http://goo.gl/nH3yCG

Udesc atinge pontuação elevada na 
avaliação do Conselho Estadual de Educação

Novo portal da 
Udesc é lançado 

Rita Souza e Leandro Zvirtes 
(quarto da esq. para dir.)
com avaliadores externos FOTO: CELIA PENTEADO/ASCOM UDESC
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Aury Nunes de Moraes – Udesc Lages
Bruno Henrique Abatti – Udesc Ibirama

Carlos André da Veiga Lima Rosa – Udesc Laguna
Celso José Faria de Araujo – Udesc Joinville

Fabiola Sucupira Ferreira Sell – Udesc Joinville
Gilvana Carla Mallmann – Udesc Lages

Letícia Cardoso Rodrigues – Udesc Ce� d

Luis Ricardo Salfer – Udesc Joinville
Luiz Carlos Lanznaster – Reitoria
Natacha Canei – Udesc Chapecó

Roger Hoel Bello – Udesc Joinville
Sinara Molossi – Reitoria

Vitor Afonso – Reitoria
Viviane Beineke – Udesc Ceart
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A professora Julice Dias foi eleita, em 5 de outubro, diretora-ge-
ral da Udesc Faed para a gestão 2017-2021. Nasceu e cresceu 
em Blumenau. É � lha de Dilma e Osmari Dias, trabalhadores 

da indústria têxtil. Estudou durante toda a educação básica em escolas 
públicas e, no ensino médio, concluiu dois cursos: técnico em Adminis-
tração de Empresas e Magistério.

Desde criança, admirava e gostava da atividade docente. Aos 17 
anos, ingressou na Universidade Regional de Blumenau (Furb), onde 
graduou-se em Pedagogia. Durante a graduação, já trabalhava como 

professora alfabetizadora em escolas estaduais.
“Sempre quis trabalhar com educação, sou apaixonada pela 

docência”, destaca Julice, que atuou por 19 anos como profes-
sora efetiva do magistério público municipal, atuando com 
educação infantil e anos iniciais. Trabalhou por nove anos na 

Furb, como docente e também como assessora pedagógica 
na Pró-Reitoria de Ensino.

Após concluir o Mestrado em Educação pela Universidade 
do Vale do Itajaí (Univali) e o Doutorado em Educação: Histó-

ria, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP), ingressou na Udesc em 2010 como 

professora efetiva, na área de educação infantil.
Sobre o desa� o que enfrentará em 2017 na direção 

do centro mais antigo da Udesc, Julice a� rma que fará 
uma gestão colegiada e comprometida com as experi-
ências, os sonhos, os saberes, as diferenças e as diversi-
dades, para fazer mais pela Faed e pela Udesc.

P��� � Julice Dias, diretora geral eleita da Udesc Faed

Paixão pela docência
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� Aniversário: 16 de abril

Livro de cabeceira: O Livro do Desassossego 
(Fernando Pessoa)
Filme favorito: Como se fosse a primeira vez
Passeio inesquecível: Lisboa e Paris
Uma pessoa exemplar: Minha avó (in memoriam)
Uma paixão: Viagens
Culinária: Risoto ao funghi
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Esportes e show de talentos inédito no Jisudesc
���

Desde semana passada, o reitor da Udesc, 
Marcus Tomasi, o vice-reitor, Leandro Zvir-
tes, o pró-reitor de Planejamento, Leonardo 
Secchi, e o chefe de gabinete, Thiago Au-
gusto, vêm conversando com deputados 
estaduais na Assembleia Legislativa (Alesc) 
para solicitar apoio na aprovação dos pro-
jetos de lei de reajuste salarial e do auxílio-
-alimentação dos servidores da universida-
de. Outro assunto em pauta foi a campanha 
Udesc+0,17, que busca aumentar o repasse 
de recursos para a universidade. Na próxi-
ma quarta-feira, 19, está marcada a mobili-
zação de servidores e estudantes na Alesc, a 
partir das 14h, em apoio à campanha.

Outubro é nosso
 Até 27 de outubro, a 
Udesc realiza atividades e 
palestras gratuitas e aber-
tas ao público. Sob o mote 
“Outubro é todo nosso!”, as 
ações estão sendo realizadas 
no Campus I, em Florianó-
polis; no Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT), em Join-
ville; e no Centro de Educa-
ção Superior do Oeste (CEO), 
em Chapecó. Saiba mais em 
http://goo.gl/T9BX8N.

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

 Além de promover a atividade desportiva amadora, a 12ª edição dos Jogos de Inte-
gração dos Servidores da Udesc (Jisudesc) quer estimular a participação de técnicos e 
professores no 1º Show de Talentos. Marcados para o período entre 18 e 20 de novem-
bro, os jogos serão realizados na Associação dos Funcionários Fiscais de Santa Catarina 
(A� esc), em Florianópolis, em parceria com a Associação dos Servidores da Udesc (Asu-
desc). Já o 1º Show de Talentos ocorrerá no jantar de 19 de novembro e, se necessário, 
será estendido para domingo de manhã. Segundo a coordenadora de Eventos da Udesc, 
Josiele Alves, todos os servidores podem participar. As inscrições para o show devem ser 
feitas por e-mail, com a respectiva � cha preenchida (anexo do edital), para cdh.reitoria@
udesc.br até 4 de novembro, às 19h. Mais informações podem ser obtidas com a Coorde-
nadoria de Eventos (Ceven), vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade 
(Proex), pelo e-mail ceven.reitoria@udesc.br e pelo telefone (48) 3664-8142.

Edital inédito 
 A Pró-Reitoria de Ensino (Pro-
en), da Udesc, divulgou o Edital nº 
01/2016, que disponibilizará R$ 
194.400,00, destinado a 54 bolsas 
para acadêmicos dos cursos de gra-
duação, uma para cada curso/habili-
tação. De 24 a 27 de outubro, cada 
professor poderá inscrever um pro-
jeto. A vigência do auxílio será de 
fevereiro a dezembro de 2017, com 
valor de R$ 400,00 mensais e carga 
de 20 horas semanais. Mais informa-
ções pelo telefone  (48) 3664-8122.

Afastamento do país
 O Setor de Documentação e 
Normas (Senor), da Udesc, informa 
que a Instrução Normativa (IN) nº 
010/2016 foi publicada e regula-
menta os procedimentos para au-
torização de afastamento do País 
por servidores da instituição com 
ônus limitado e sem ônus para a 
Udesc. Acesse o documento no link: 
www.udesc.br/?id=206. Mais infor-
mações podem ser obtidas com o 
Senor, pelo telefone (48) 3664-8167 e 
pelo e-mail senor.reitoria@udesc.br.



Risco de 

infarto
Uma pausa para respirar

Vivemos numa rotina agitada e, muitas vezes, ligamos o piloto automá-
tico. Há sempre coisas a fazer, preocupações pairando no ar e problemas 
para resolver. Pare um pouco. Feche os olhos e respire.

Desacelere. Olhe ao redor. Preste atenção em alguém que admira e 
pense “como é bom estar aqui”.  Você também pode observar o céu. As 
árvores. Ou apenas fechar os olhos e tentar ouvir os sons mais distantes.

Conecte-se com a natureza por alguns minutos ou ouça com atenção o 
colega da mesa ao lado. Baixe a guarda. Abrace sem compromisso. 

Na hora que colocamos a cabeça no travesseiro, são dessas coisas que 
sentimos falta. O resto importa menos.

Talvez isso não dissolva os nós das nossas vidas, mas garanto que, ao 
� m desse exercício, você estará mais relaxado e reenergizado. E, certa-
mente, com muito mais fôlego para encarar a batalha diária.

Udesc na Semana 
de Design de Dubai

Ao completar 20 anos em 2016, o curso de Design do Cen-
tro de Artes (Ceart) será uma das duas instituições brasileiras 
que participarão do Global Grad Show – exposição que reúne 
projetos de Escolas de Design de diversos países e que ocor-
rerá durante a Semana de Design de Dubai (Dubai Design 
Week’16), nos Emirados Árabes, de 24 a 29 de outubro. Saiba 
mais em http://goo.gl/H6VjyX.
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Um estudo internacional 
concluiu que pessoas que passam por 
situações em que � cam chateadas 
ou irritadas têm um risco mais de 
duas vezes maior de sofrerem um 
infarto na próxima hora. O mesmo 
vale para aqueles que se submetem a 
atividades físicas extenuantes.

Quando o episódio de 
perturbação emocional ocorre ao 
mesmo tempo da atividade física 
pesada, o risco de infarto mais do 
que triplica. Os resultados foram 
publicados na revista “Circulation” 
nesta segunda-feira, 10.

O autor do estudo, Andrew 
Smyth, pesquisador da Universidade 
McMaster, no Canadá, avaliou dados 
de 12.461 pacientes com idade média 
de 58 anos, provenientes de 52 países. 
Eles responderam a um questionário 
sobre o que tinha acontecido na hora 
anterior ao infarto, ocorrência que 
poderia ser considerada um gatilho.

Segundo Smyth, gatilhos 
físicos e emocionais desempenham 
efeitos similares no organismo. 
“Ambos podem aumentar a pressão 
sanguínea e os batimentos cardíacos, 
mudando o � uxo sanguíneo pelos 
vasos e reduzindo o aporte de 
sangue para o coração”, disse. “Isso 
é particularmente importante em 
vasos sanguíneos 
que já estão 
estreitados 
por placas, 
o que pode 
bloquear 
o � uxo de 
sangue, 
levando ao 
infarto.”
Fonte: G1

Por Celia Penteado

Expediente
Produção: Secretaria de Comunicação da Udesc (Secom)
Secretário de Comunicação: Luiz Eduardo Schmitt 
Contato: comunicacao@udesc.br | Telefones: (48) 3664-8006 / 3664-8010
Edição: Celia Penteado | Revisão: Rodrigo Brüning Schmitt 
Projeto grá� co e editoração: Gustavo Cabral Vaz e Fê Pimentel Teixeira
Leia mais em: www.udesc.br

Restaurante universitário agora com wi-� 
O restaurante universitário (RU) localizado no Campus I, em Florianó-

polis, já conta com acesso sem � o à internet para a comunidade acadêmi-
ca que estiver frequentando o local. O RU � cava fora da área de cobertura 
da rede, mas a Setic conseguiu conectar o prédio, atendendo uma reivin-
dicação da Coordenadoria de Assuntos Estudantis da Udesc. O acesso é 
feito pelas redes da universidade, utilizando o login e senha do IdUdesc.

Semana Lixo Zero na Udesc Joinville
Entre 21 e 30 de outubro, será realizada a 3ª Semana Lixo Zero (SLZ) 

em Joinville, com o tema “Vai jogar fora? Onde é fora? Não existe fora!”. 
O Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville, é um 
dos locais que sediará o evento. Diversas palestras, oficinas e feiras 
serão realizadas na instituição. Informações podem ser obtidas em 
http://semanalixozerojoinville.com.br/.


