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A Udesc divulgou nesta semana o 
resultado da eleição da Medalha do Mé-
rito Funcional “Alice Guilhon Gonzaga 
Petrelli” de 2013.

A representante do Centro de Edu-
cação a Distância (Cead) receberá a 
medalha na abertura da 14a Semana do 
Servidor Público Estadual, no Teatro 
Pedro Ivo, em Florianópolis, em 29 de 
outubro, pois o centro foi sorteado antes 
da eleição para representar a universi-
dade no evento do Governo do Estado.

Os demais servidores, da Reitoria 
e dos outros centros, serão homenagea-
dos durante os Jogos de Integração dos 
Servidores da Udesc (Jisudesc), que 
ocorrerão entre 1o e 3 de novembro.

Inscrições para o Jisudesc terminam na segunda
As inscrições para a nona edição dos 

Jogos de Integração dos Servidores da 
Udesc (Jisudesc) terminam na segunda-
-feira, 14, às 18h. Os técnicos e os profes-
sores interessados em participar dos jogos 
devem procurar os responsáveis da Reito-
ria e dos centros para se inscreverem. 

O evento ocorrerá de 1o a 3 de novem-
bro, na Associação dos Funcionários Fis-
cais de Santa Catarina (Affesc), no Bairro 

Canasvieiras, em Florianópolis.
O congresso técnico do Jisudesc 2013 

está marcado para 22 de outubro, às 18h, na 
Reitoria. Conforme o regulamento técnico, 
haverá 20 modalidades. 

Mais informações podem ser obtidas 
com a Coordenadoria de Eventos, da Pro-
ex, com mensagem para jisudesc@udesc.
br ou pelo telefone (48) 3321-8031, das 
13h às19h.

Udesc define 
servidores 
que ganharão 
medalhas 
do mérito 
funcional

B. CamBoriú .............. Siunara Simone rodrigueS

Cead ............................ marcia Vieira

Ceart .......................... rogério Pereira da SilVa

Cefid ...........................  SilVana de mello martinS

esag ............................ andréa de Brito doBeS

faed ............................ andréia Paternolli

iBirama ....................... dario nolli

Joinville .....................  andré Bittencourt leal e 
roBerto Pacheco (empatados)

lages .......................... João maria Vieira de Souza

laguna ....................... mairê louiSe leSSa

oeste ........................... renata mendonça rodrigueS

P. norte .....................  criSta SPitzner grohSkoPf 
e delcio Pereira (empatados)

reitoria ..................... marlene SilVa figueredo

A lista dos eleitos é composta pelos seguintes nomes:
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Perfil
andréa de Brito doBes

Coordenadora de reCursos Humanos da esag

Amor pela casa  
ou gosto pelas pessoas

“Gostas tanto desse lugar, que tens mais 
é que trabalhar lá mesmo”, ouviu da 
mãe, certa vez, a egressa do curso de 

Administração da Udesc Esag — hoje coordenado-
ra de RH do centro — Andréa de Brito Dobes.

Ela reconhece que adora. Administradora for-
mada em 1992, Andréa retornou à Udesc dois anos 
depois, aprovada em um concurso para assistente 
administrativa. Por morar no Centro, optou por tra-
balhar na Faed, onde exerceu a função de coorde-
nadora administrativa e financeira durante 12 anos.

Sua trajetória teve muitas mudanças: reingres-
sou em novo concurso como técnica de desenvol-
vimento (2004); foi para a Pró-Reitoria de Planeja-
mento (2009); e depois chegou à Esag.

A mudança mais radical foi a troca da área 
financeira pela de RH. Após trabalhar com finan-
ças, atuar como pregoeira e chegar à presidência da 
Comissão de Licitação, Andréa abraçou algo bem 
diferente. O RH foi um aprendizado, mas o apoio 
de colegas lhe confirmaram o que considera um dos 
pontos positivos na Udesc: o relacionamento pesso-
al. O contato frequente com o público foi uma das 
novidades que mais lhe agradou. “Reencontrar an-
tigos professores, que se lembram de você como 
aluna é especial, uma volta ao passado”, diz.

Conhecida pela simpatia — o sorriso é 
um de seus traços naturais — Andréa foi a 
escolhida da Esag para receber a medalha de 
Mérito Funcional Alice Petrelli em 2013. 
Para ela, um reconhecimento não apenas 
pelo desempenho, mas pelo esforço de tra-
tar bem as pessoas, seja quem for.

Nascida em Florianópolis, casada há 
15 anos com Maurício, Andréa é mãe de um 
casal: Bernardo e Marina, de 11 e 6 anos. 
Suas atividades favoritas — passear, en-
contrar amigos, viajar — revelam o gos-
to pelo convívio social, o que comprova 
que ela, como disse sua mãe, está mesmo 
no lugar certo. v

u Espetáculo AssemblageO espetáculo de teatro-dança desenvolvido neste ano 
na disciplina de Montagem Teatral do curso de Teatro 

— Assemblage — será apresentado entre os meses 
de outubro e dezembro no Centro de Artes, aos finais 

de semana. Confira as datas: 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de 
outubro; 1, 2, 29 e 30 de novembro e dia 1o de dezembro, 
sendo nas sextas e sábados às 20h e nos domingos às 
19h. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente 
uma hora antes do início de cada apresentaçãouConcerto Io Sono ItalianoO músico italiano Andrea Zuin apresentará no Ceart o 

espetáculo multimídia Io Suono Italiano — concerto 
concebido durante uma viagem de 20 mil quilômetros, 
com duração de um ano, pela Itália a bordo de um trailer. 
Com duração de 1h e 30min, o concerto ocorre no dia 
25 de outubro, às 20h, no auditório do Departamento 
de Música, com entrada gratuita e aberta ao público. 
Zuin também ministrará o workshop Função Social da 
Música Tradicional Italiana, de 22 a 24 de outubro.

Agenda
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Você 
sabia TEM

u A Udesc atingiu conceito 
máximo em metade dos 
cursos avaliados no Enade 
de 2012 divulgado nesta 
semana pelo MEC. Dos oito 
cursos avaliados no Enade, 
quatro receberam a nota 
máxima e três alcançaram o 
segundo melhor conceito. 

u O Exame avaliou alunos 
de cursos das áreas de 
Ciências Sociais Aplicadas, 
Ciências Humanas e áreas 
afins, além dos eixos 
tecnológicos de Gestão de 
Negócios, Apoio Escolar, 
Hospitalidade e Lazer, 
Produção Cultural e Design.

u A Udesc atingiu o 
conceito máximo (5) em 
todos os cursos oferecidos 
pelo Centro de Ciências 
da Administração e 
Socioeconômicas (Esag) 
em Florianópolis: 
Administração Empresarial, 
Administração Pública e 
Ciências Econômicas; e 
em Balneário Camboriú — 
Administração Pública.

Mostra de teatro
Anualmente, a Udesc realiza em parceria com 
a Fundação Franklin Cascaes a Mostra Circuito 
Universitário em Cena, integradamente à programação 
do Floripa Teatro — 20o Festival Isnard Azevedo. 
Nesta semana está sendo realizada a terceira edição 
da mostra, que oferece ao público de Florianópolis 
apresentações teatrais gratuitas, no Centro de Artes 
da Udesc. Organizada pelo programa de extensão 
Circuito Universitário em Cena, do Departamento 
de Artes Cênicas, a mostra segue até este sábado, 
12 de outubro. Confira a programação completa 
no site do Ceart http://www.ceart.udesc.br.

Tratamento para fibromialgia
O Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício 
(Lape), do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 
(Cefid), mantém um programa que oferece tratamento 
gratuito a pacientes com fibromialgia. A doença provoca 
dor crônica e generalizada. Em 90% dos casos, atinge 
mulheres. O programa oferece orientação à prática de 
exercícios físicos para melhoria da saúde e qualidade 
de vida, especialmente com relação à saúde mental. 
Os pacientes praticam caminhada, musculação e 
alongamento, orientadas por pesquisadores do Lape. 
Além de participar da terapia, os pacientes colaboram 
com pesquisas na área e contribuem para a formação 
de estudantes de Educação Física e Fisioterapia. Mais 
informações em http://www.cefid.udesc.br/psicologiadoexercicio.
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uA campanha Outubro 
Rosa chama atenção para 

o câncer de mama, o 
tipo mais comum na 
mulher brasileira. A 
doença é causada por um 

desenvolvimento anormal 
das células da mama, 

formando um tumor maligno.

uO sintoma mais fácil 
de perceber é um caroço 
no seio ou embaixo do 

braço, com ou sem dor. 
A pele da mama pode 
ficar parecida com 
uma casca de laranja. 
Mas nem todo caroço 

é câncer de mama, 
por isso é importante 

consultar um profissional de saúde. 

u Toda mulher com idade acima 
de 40 deve procurar um ambulatório 
ou posto de saúde para o exame 
clínico das mamas anualmente. 
Mulheres entre 50 e 69 anos 
devem fazer mamografia a cada 
dois anos. Os exames devem ser 
feitos mesmo sem sintomas. 

u Ter uma alimentação saudável 
e equilibrada (com frutas, legumes 
e verduras), praticar atividades 
físicas (qualquer atividade que 
movimente seu corpo) e não fumar 
são algumas dicas que podem 
ajudar na prevenção de várias 
doenças, inclusive do câncer.

Viver 
Bem

Como prevenir o 
câncer de mama
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Decisões
Novo chefe de gabinete
u A Reitoria da Udesc conta com um novo 
chefe de gabinete desde o mês passado. O 
técnico universitário de desenvolvimento 
Matheus Azevedo Ferreira Fidelis assumiu a 
chefia no lugar da técnica de desenvolvimento 
Cecília Just Milanez Coelho, que saiu do 
cargo por motivos pessoais, mas permanece 
no setor. Fidelis é formado em Administração 
Empresarial pela Udesc Esag, onde presidiu 
o diretório acadêmico, o Daag, por um ano. 
Atualmente está concluindo o Mestrado 
em Administração de Negócios com ênfase 
em Finanças, Custos e Resultados.

Nova coordenadora na Proen
u A técnica universitária de execução 
Fernanda Kuerten Rocha Beck assumiu o 
cargo de coordenadora de Movimentação 
Docente após a aposentadoria da técnica 
de desenvolvimento Leoni Beckhauser 
de Oliveira. Fernanda é formada em 
Comunicação Social – Habilitação em 
Jornalismo pela Universidade do Sul 
de Santa Catarina (Unisul), além de ser 
especialista em Administração Pública 
pelas Faculdades Borges de Mendonça.


