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Udesc inicia avaliação  
dos cursos de graduação 
com alunos e professores

No início deste mês, a Univer-
sidade do Estado de Santa Ca-
tarina (Udesc) começou a ava-

liação institucional das ações dos cursos 
de graduação relativas às disciplinas do 
segundo semestre de 2012. Professores 
devem analisar a atuação dos acadêmi-
cos e vice-versa, assim como os dois 
grupos avaliam o próprio desempenho. 
A identidade dos participantes será man-
tida em sigilo.

O prazo para fazer a avaliação irá 
até 25 de fevereiro, pela página do Sis-
tema de Gestão Acadêmica (Siga), no 
item “Avaliação Institucional”, disponí-
vel no menu lateral.

Todas as unidades da Udesc podem 
participar desse processo, exceto o Cen-
tro de Educação a Distância (Cead), por 
não ter aulas presenciais, e os centros 

de Ciências Agroveterinárias 
(CAV), Ciências Tecnológicas 
(CCT) e Educação Superior do 
Oeste (CEO), pois ainda não 
possuem o Siga implantado. 

Para a avaliação deste se-
mestre, a Coordenadoria de Ava-
liação Institucional (Coai) mo-
dificou o sistema de notas para 
atender os critérios das comissões 
de avaliação da Udesc. “Os alunos 
e os professores não farão mais a 
avaliação na escala de um a dez, 
mas de um a cinco”, destaca a co-
ordenadora, Delsi Fries Davok. v

Facebook

Outra forma de receber notícias da Udesc é pelo perfil oficial da universidade no Facebook. Acesse www.facebook.com/udesc e curta a nossa Fan Page.

O site www.udesc.br, da 
Universidade do Estado de San-
ta Catarina (Udesc), atingiu a 
marca de 1,5 milhão de visitas 
no fim do mês passado, confor-
me dados apresentados pela Se-
cretaria de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (Setic) 
da instituição. Outra marca ex-
pressiva foi obtida em 4 de se-
tembro, quando o total anual de 
visitas até então já superou o de 
2011, de 1.226.419 acessos.

O número cres-
cente de acessos con-
tinua melhorando a 
colocação da Udesc 
na Webometrics 
Ranking Web of 
World Universities, 
que avalia a visi-
bilidade das insti-
tuições de ensino 
superior. A última 
lista, de julho, 
considerou o site 
da universidade 
como o 17o me-
lhor do Brasil.

Site da Udesc: mais 
de 1,5 milhão de 
acessos neste ano
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Perfil
andrey Pestana de Farias
diretor administrativo da Udesc LagUna

Um apaixonado por  
Laguna que foi lá e fez

Andrey Pestana de Farias gosta 
de desafios, de lutar por cau-
sas sem pedir algo em troca. 

“Quando compro uma ideia, sou 
determinado”, diz o diretor admi-

nistrativo da Udesc Laguna, que 
tem 27 anos e recentemente foi 
eleito vereador no município.

Virou servidor da Udesc em 
2006, quando fazia Direito em Florianópo-
lis. Um ano depois, conheceu o projeto da 
instituição para Laguna, que o interessou por 
poder contribuir com sua amada cidade natal 
e o levou ao grupo de implantação do centro.

Aberta em 2008, a Udesc Laguna tem 
hoje dois cursos, 700 alunos, 58 servidores 
e grandes obras. “Tudo isso gera empregos e 
movimenta a economia”, comemora. Por sua 
determinação, assumiu o atual cargo em 2010 
e foi duas vezes o destaque do centro para a 
medalha Alice Guilhon Gonzaga Petrelli.

Andrey mora com a esposa, Ana Luiza, 
no Mar Grosso, bairro de festas do Carna-
val de Laguna, do qual ele gosta bastante. No 
tempo vago, lê muito, pedala e se reúne com 
familiares e amigos.

Após voltar ao município, indignou-se com 
os problemas locais e decidiu ser candidato para 
trabalhar pela população e representar a Udesc. 
Com campanha de poucos recursos e muitas 
propostas, superou a força econômica de adver-
sários e o pessimismo de céticos para se eleger 
com 805 votos, sobretudo de jovens e idosos.

Para 2013, conciliará a jornada dupla de 
servidor e vereador, já iniciada com presença 
na equipe de transição da prefeitura e em reu-
niões de entidades. Nessa nova fase, manterá 
uma frase do intelectual francês Jean Cocteau 

que ouviu muitas vezes na campanha: “Ele não 
sabia que era impossível. Foi lá e fez”. v

uVestibular de verão 2013Neste domingo, 11, serão aplicadas as provas do Vestibular de Verão 2013 nas cidades de Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna e São Bento do Sul. São 14.376 inscritos em 48 cursos oferecidos pela Udesc.

u 8o Encontro de Extensão da UdescOcorre nesta quinta-feira, 8, e sexta-feira, 9, junto com o 3o Encontro de Rondonistas. Os eventos reunirão cerca de 400 acadêmicos, além de servidores dos projetos, na Udesc Lages. 
uOCTA Fashion 2012
Formandos de Design de Moda da Udesc apresentam coleções em desfile de formatura no dia 13 de novembro. Serão apresentadas 35 coleções no OCTA Fachion 2012, que será realizado na Associação Catarinense de Medicina (ACM) em Florianópolis.

Agenda
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Você 
sabia TEM

Base geodésica  
de referência

Inventório

u Em outubro, a Udesc passou 
a contar com a primeira base 
geodésica de referência da 
região da grande Florianópolis. O 
equipamento foi instalado no prédio 
da Faed e permanece ligado 24 horas 
por dia rastreando sinal dos satélites da rede 
GPS, e disponibiliza dados de alta precisão 
para aplicações profissionais e científicas.

uA partir de agora usuários de GPS de 
Florianópolis e regiões adjacentes terão à 
disposição dados rastreados por essa antena 
receptora que irá corrigir o sinal GPS dos 
seus equipamentos. Os dados rastreados 
pela base geodésica ficam disponíveis para 
download em 24 horas. O equipamento 
representa um grande avanço, pois será 
possível contar com o suporte a dados 
GPS de alta precisão para os trabalhos de 
graduação, pós-graduação e de pesquisa.

uA Inventório — Empresa Júnior de Design 
e Moda — situada no Centro de Artes, reúne 
alunos dos cursos de Design Gráfico, Design 
Industrial, Moda, Administração e Economia 
da Udesc. A empresa atua na prestação de 
serviços que englobam as áreas de design e 
moda, com o desenvolvimento de projetos 
para empresas, entidades e a comunidade em 
geral, com a participação dos acadêmicos 
e o acompanhamento de professores. No 
dia 1º deste mês, integrantes da Inventório 
tiveram a oportunidade de um encontro 
com o professor Alessandro Ubertazzi, da 
Universidade de Florença (Itália), quando 
puderam dialogar sobre assuntos da área.

umissão: A Udesc tem por 
missão produzir, sistematizar, 
socializar e aplicar o 
conhecimento nos diversos 
campos do saber, através 
do ensino, da pesquisa e da 
extensão, indissociavelmente 
articulados, de modo a 
contribuir para uma sociedade 
mais justa e democrática 
em prol da qualidade de 
vida e do desenvolvimento 
sustentável do Estado de 
Santa Catarina e do País.

uvisão: Ser uma universidade 
pública inovadora, de referência 
nacional e de abrangência 
estadual, e com ação acadêmica 
marcada pelo comprometimento 
e pela responsabilidade social.

uFérias: É proibido 
acumular o usufruto de férias 
ao servidor civil. Por isso, 
todos os servidores devem 
tirar 30 dias de férias no 
exercício. No mês anterior 
as férias, a remuneração dos 
servidores é acrescida em 1/3.
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Viver 
Bem Decisões

Exercício físico 
também é remédio

u Todo 
mundo 
sabe que 
fazer 

exercício 
físico, 
praticado 
da forma 
correta 
e com a 
orientação 

certa, faz bem 
à saúde. Mas 

mexer o corpo regularmente não 
é apenas uma forma de prevenir 

doenças. O exercício em si é um 
remédio, podendo até eliminar a 
necessidade de cirurgias.

uO Núcleo de Cardiologia e 
Medicina do Exercício da Udesc 
Cefid usa o exercício físico como 
forma principal de tratamento de 
pacientes cardíacos, diabéticos ou 
obesos desde 1991. Muitos já chegam 
com indicação de que a solução é 
uma mesa de opração.

uOs pacientes passam por 
avaliações e iniciam os exercícios 
devagar, por fases. Centenas de 
pacientes do núcleo com indicação 
médica de cirurgia ou angioplastia 
não precisaram ser submetidos a esses 
procedimentos, graças ao programa.

u Saiba mais em 
www.cefid.udesc.br/nucleodecardiologia.

Sisu
uA adesão da Udesc ao Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) será discutida na próxima 
reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Consepe) no dia 13 de novembro. 
A pauta completa da reunião pode ser 
encontrada no site www.secon.udesc.br.

Prazos
uAs Pró-Reitorias de Administração e 
Planejamento encaminharam ofício sobre 
os prazos de encerramento/fechamento 
orçamentários, financeiro e contábil para  
todos os gestores da Udesc. O documento 
também pode ser lido no link 

http://200.19.105.194/udesc/arquivos/id_submenu/762/oficio.pdf.

Transparência
uA Udesc já está publicando mensalmente os 
relatórios contábeis parciais da instituição no 
menu Transparência do site. Anteriormente, 
a instituição apresentava somente os 
balanços anuais, mas uma série de fatores 
possibilitou tornar mensal a divulgação, 
como a Lei de Acesso à Informação e 
políticas internas de publicidade.
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