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O reitor da Udesc, Antonio 
Heronaldo de Sousa, pediu o apoio 
dos deputados para ampliação do 
duodécimo destinado à universi-
dade na terça-feira, 10, na Assem-
bleia Legislativa.

A instituição recebe 2,49% da 
Receita Líquida Disponível (RLD) 
do Estado, conforme previsto na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
mas com o orçamento atual e o ritmo 
de crescimento da arrecadação do 
Estado, a expansão da universidade 
fica comprometida. Como a Udesc, 
outros órgãos recebem duodécimo 
do Tesouro. O Tribunal de Justi-
ça recebe 9,31% da RLD; a Alesc 
4,51%; o Ministério Público 3,91%; 
e o Tribunal de Contas 1,66%.

O reitor mostrou que a Udesc 
tem muitos desafios nos próximos 
anos, como a consolidação das uni-
dades criadas recentemente, a im-
plantação de cursos de graduação e 
pós-graduação em todas as regiões do 
Estado, a criação do Fundo de Assis-
tência Estudantil e a expansão para o 
Meio-Oeste. Para viabilizar todas es-
sas ações são necessários cerca de R$ 
40 milhões a mais por ano.

A 9a edição dos Jo-
gos de Integração dos 
Servidores da Universi-
dade do Estado de San-
ta Catarina (Jisudesc) 
ocorrerá de 1a a 3 de no-

vembro, na Associação 
dos Funcionários Fiscais 

de Santa Catarina (Affesc), 
no Bairro Canasvieiras, em Florianópolis. As 
inscrições para os jogos ocorrerão de 18 de se-
tembro a 14 de outubro. Outras informações 
no telefone (48) 3321-8031 ou pelo e-mail 
jisudesc@udesc.br. O Jisudesc 2013 terá 19 
modalidades (seis coletivas e 13 individuais e 
em duplas). Confira a lista abaixo:

Jogos de 
Integração dos 
Servidores da 

Udesc serão em 
novembro

Ampliação do repasse 
do duodécimo da Udesc

Modalidades Coletivas

• BasqueteBol trios MasCulino e FeMinino

• FuteBol suíço MasCulino e FeMinino

• FuteBol suíço sênior MasCulino

• Futsal MasCulino e FeMinino

• voleiBol de areia 4x4 MasCulino e FeMinino

GinCana Mista

• individuais e eM duplas

• tênis de Mesa MasCulino e FeMinino

• xadrez MasCulino e FeMinino

• Canastra MasCulino e FeMinino

• doMinó MasCulino e FeMinino

• truCo livre

• sinuCa MasCulino e FeMinino

• BoCha MasCulino e FeMinino

• totó MasCulino e FeMinino

• Corrida rústiCa MasCulino e FeMinino

• tênis de CaMpo MasCulino e FeMinino

• natação MasCulino e FeMinino

• vaCa parada MasCulino e FeMinino

• taCo livre
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uConcerto de música eletroacústicaNa próxima segunda, 16, o compositor Frederico 
Macedo, professor do Departamento de Música, realiza 
na Udesc Ceart o concerto ‘Territórios Auditivos: 
um concerto de música espacial eletroacústica’, 
no qual apresentará quatro obras de composição 
própria.  O evento ocorre em sessão dupla — uma às 
19h e outra às 20h30, no Espaço I do Bloco de Artes 
Cênicas. A entrada é gratuita e serão distribuídas 
senhas 30 minutos antes das apresentações.
u Plano de Carreiras no ConsuniNa próxima quarta, 18, ocorrerá a reunião do 

Conselho Universitário (Consuni) para definir 
a ordem de prioridades no encaminhamento da 
proposta de ajustes no Plano de Carreiras dos 
Servidores da Udesc. O documento foi elaborado 
por comissão nomeada pelo próprio Consuni.

Agenda

Perfil
altevir FonseCa Mayer

proFessor do departaMento  
de eduCação FísiCa da udesC CeFid

O menino brigão  
com cara de vovô

Na sala de artes marciais do Cefid, em 
Florianópolis, há uma antiga foto emol-
durada do japonês Jigoro Kano (1860-

1938), criador do Judô. Um discípulo direto de 
Kano, o também japonês Minoru Kamada, era 
mestre numa academia de Curitiba (PR) em 
1956, quando apresentou o esporte a um irre-
quieto garoto de 13 anos chamado Altevir Fon-
seca Mayer. O menino brigão que queria usar a 

força com sabedoria nunca mais tirou o 
judô de sua vida. Ao completar 70 anos 
nesta quinta-feira, 12 de setembro, Alte-
vir se aposenta como professor da Udesc.

Altevir não tem cara de brigão. Talvez 
a dura disciplina japonesa das primeiras au-
las de judô nos anos 1950 — que envolvia 
castigos físicos — tenha afinal lhe incutido 
um espírito zen. Bem humorado, faz piada 
de alguns problemas que lhe dificultam a vi-
são, mas garante que sempre enxergou lon-
ge. Já quis ser banqueiro, fez dinheiro com 
venda de terras, foi campeão brasileiro de 
judô e sonha com um curso de bacharelado 
em lutas, numa universidade do esporte. 

Entrou na Udesc em 1985, aprovado 
no primeiro concurso público da instituição. 
Antes, chegou a ter 200 alunos de judô num 
escola pública de Florianópolis. Trouxe seu 
espírito empreendedor para a extensão no 
Cefid, onde difundiu o judô e jiu-jitsu para 
a comunidade. Vários de seus ex-alunos se 
tornaram colegas como professores na uni-
versidade. “Eu acho que dei a minha gotinha 
de contribuição”, diz Altevir. “Mas se puder, 
estou disposto a acrescentar mais uma”. De um 
outro modo, continua aquele menino brigão. v
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Você 
sabia TEM

uCursos de graduação da 
Udesc são bem avaliados em 
ranking da Folha de S. Paulo.

uOito cursos de graduação 
da Udesc estão entre os 20 
melhores do País, segundo 
o Ranking Universitário 
Folha (RUF 2013), do jornal 
Folha de S. Paulo. A lista 
avalia, nas áreas de ensino 
e mercado, os 30 cursos 
com mais matriculados 
de cada instituição.

uNo ensino, a Udesc tem seis 
menções entre os 20 melhores 
por curso. Cinco são da Capital: 
Fisioterapia (oitavo), História 
(11o), Educação Física (12o), 
Geografia (13o) e Pedagogia 
(16o). O outro curso bem 
avaliado nesse quesito é o de 
Agronomia (14o), em Lages.

uNo ranking do mercado, 
a Udesc aparece três vezes 
entre os 20 melhores por 
curso, sendo um deles 
novamente Agronomia, 
que foi classificado como o 
quatro melhor do Brasil. 

uOs demais destaques são 
os cursos de Enfermagem 

(13o), em Chapecó, 
e de Economia 

(19o), em 
Florianópolis.

Placas de espécies aquáticas

uO programa de extensão “Conhecendo 
as Espécies Aquáticas Marinhas da 
Região Sul de Santa Catarina”, do 
curso de Engenharia de Pesca da 
Udesc Laguna, realiza projetos 
de educação ambiental, com 
foco em comunidades 
de pesca artesanal.

u Em parceria com o Laboratório 
de Materiais e Técnicas Construtivas, 
do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 
o programa criou 58 placas com dados de peixes 
e outras espécies da região para instalá-las na 
Praia do Mar Grosso até o início do verão.

uA ação, que é inédita no Brasil e foi 
inspirada em iniciativa realizada na Austrália, 
obteve as informações em levantamento 
bibliográfico e entrevistas com pescadores.

Pré-vestibular comunitário
uO projeto de extensão Pré-Vestibular 
Comunitário, da Udesc Balneário Camboriú, 
oferece aulas e apostilas gratuitas para estudantes 
de ensino médio da rede pública que pretendem 
se preparar para os vestibulares da instituição.

uO curso é oferecido desde 2011, por meio de parceria 
com a prefeitura, e está na quarta edição, com 40 alunos, 
selecionados a partir de uma lista de cem inscritos.

uAs aulas ocorrem à noite, de segunda a sexta-
feira, na sede da Udesc Balneário Camboriú e, 
quando necessário, nas manhãs de sábado.

uNo conteúdo do curso, estão as disciplinas 
de Biologia, Física, Geografia, História, Língua 
Portuguesa, Matemática, Química e Redação.
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u Tomar um comprimido 
quando vem aquela dorzinha 
de cabeça ou um xarope ao 
primeiro sinal de tosse é uma 
coisa corriqueira para muita gente. 
Mas a automedicação pode trazer 
consequências mais graves do 
que se imagina. Mesmo quando 
se trata daquele aparentemente 
inofensivo antigripal. 

uO uso de remédios sem 
cuidado pode provocar reações 
alérgicas, dependência e até 
morte. Os maiores riscos são a 
intoxicação e o desenvolvimento 
de resistência aos medicamentos, 
além dos efeitos colaterais 
presentes em todos os remédios. 

uO acesso fácil a remédios em 
qualquer farmácia e a variedade 
de informações disponíveis 
na internet são alguns dos 
fatores que contribuem para a 
automedicação. Mas qualquer 
medicamento deve ser usado 
apenas sob orientação médica, de 
acordo com as reais necessidades 
e avaliados riscos para o paciente.

Viver 
Bem

Cuidado com a  
automedicação
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Decisões
Descentralização
uA Udesc publicou neste mês duas 
instruções normativas que visam 
descentralizar procedimentos administrativos 
na instituição. As ações vão permitir uma 
gestão mais ágil e colaborativa, dentro 
dos Projetos Udesc Descentralizada 
e Agiliza Udesc do Plano de Gestão 
2012-2016. As instruções normativas 
estão publicadas no site da Proplan.

Sistema de Contratos
u Entrou em funcionamento na última  
semana o Sistema de Contratos (Sicon),  
que foi desenvolvido neste ano pela Setic  
para possibilitar o cadastro e o  

gerenciamento de todos os contratos da 
instituição. Outras informações no link  
http://www.udesc.br/?idNoticia=8086.

Campanha publicitária
uA partir de segunda-feira, 16, a Udesc 
inicia uma nova campanha publicitária 
divulgando o Vestibular de Verão 2014 nas 
principais cidades do Estado. A ação faz parte 
da Política de Comunicação da instituição 
prevista no Plano de Gestão 2012-2016.


