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A Pró-Reitoria de Ensino (Proen), da Udesc, com 
apoio do Centro de Educação a Distância (Cead), promo-
ve entre 17 e 21 de fevereiro a 1a Semana de Educação 
Continuada para os professores da instituição, com deba-
tes sobre o uso de tecnologias digitais para o ensino e a 
aprendizagem nas modalidades presencial e a distância. 
As inscrições deverão ser feitas entre 7 e 12 de fevereiro.

Na abertura da semana haverá duas palestras com 
professores convidados no Auditório do Centro de  
Ciências Humanas e da Educação (Faed), em Florianó-
polis, com transmissão via webconferência para os de-
mais campi da Udesc, sobre os desafios da docência no 
ensino superior e a pedagogia em novas mídias.

De 18 a 21 de fevereiro, será realizado o minicur-
so “Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
para a docência presencial e a distância”, com 16 horas 
de aula e 30 vagas por região.

Por fim, a Udesc fará um curso virtual sobre o uso peda-
gógico de ferramentas, recur-
sos e materiais didáticos no 
ensino presencial e a distân-

cia, a partir de 18 de fevereiro, 
com carga de 26 horas.

Mais informações 
podem ser obtidas na Pro-
en, com a professora Soeli 

Francisca Monte Blanco, 
pelo e-mail soeli.francis-
ca@udesc.br e pelo tele-
fone (48) 3321-8014, e 
com a técnica Elvira Ma-

ria Fernandes, pelo e-mail 
elvira@udesc.br e pelo te-

lefone (48) 3321-8015.

Professores terão 
semana de educação 
continuada em 
fevereiro

Udesc, a quarta 
melhor estadual 

do Brasil
A Udesc obteve con-

ceito 4 — o máximo é 5 — 
no Índice Geral de Cursos 
(IGC) das instituições de 
educação superior referen-
te a 2012. O dado do Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), do 
Ministério da Educação 
(MEC), classifica a Udesc 
como a quarta melhor esta-
dual do Brasil.

A Udesc é a 18a melhor 
do Brasil entre 192 avalia-
das. Se for considerado ape-
nas o conceito médio da gra-
duação, a Udesc sobe para a 
oitava posição. Na avaliação 
de 2012 do Enade, metade 
dos cursos da Udesc avalia-
dos atingiu conceito máximo 
(5). No triênio 2010 a 2012, 
foram avaliados 28 cursos da 
instituição catarinense.
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Perfil
Maria EstEr MEnEgasso

DirEtora-gEral Da UDEsc BalnEário caMBoriú

Dedicação e perseverança 
pela excelência universitária

Aprofessora Maria Ester Menegasso in-
gressou na Udesc há dez anos para pros-
seguir com a carreira docente, mas desde 

logo enfrentou vários desafios além de ensino, 
pesquisa e extensão, começando pela coordena-
ção do então recém-criado curso de Administra-
ção Pública da Esag em Balneário Camboriú.

 Em 2010, assumiu a presidência da comissão 
de instalação do Cesfi no município e, no ano se-
guinte, tornou-se diretora-geral. “É uma experiência 
desafiadora e, ao mesmo tempo, é gratificante ver o 
Cesfi se consolidando e atendendo as demandas da 
comunidade”, diz, sobre as etapas de implantação, 
como estrutura física, equipe de servidores e primei-
ro curso de Engenharia de Petróleo em SC.

Natural de Campos Novos, tem uma filha, 
Thais, de 26 anos, e gosta de aproveitar o tem-
po livre em encontros com amigos e familiares, 
leituras, filmes e viagens. “Gosto de conhecer lu-
gares e pessoas”, ressalta. E são as pessoas da co-
munidade acadêmica um dos melhores pontos da 
Udesc para ela, bem como ambiente de trabalho e 
relação entre universidade e sociedade.

Tanta dedicação já lhe rendeu muitas ho-
menagens, com destaque para o título de Ci-
dadã Honorária de Balneário Camboriú e a 
Comenda do Legislativo Catarinense, por sua 
atuação na defesa do ensino superior público 
no Estado. Nos próximos anos, continuará 
batalhando para consolidar a Udesc e o Ces-
fi como locais de excelência por meio de 
várias ações, entre elas a implantação do 
curso noturno de Administração Pública e 
a construção da nova sede do centro.

Uma das inspirações para isso é uma 
frase do sociólogo holandês Fred Polak: 
“Um sonho sem uma ação é simplesmente 
um sonho. A ação desprovida de um sonho 
leva a lugar nenhum. Mas o sonho aliado à 
ação poderá mudar o mundo”. v

u Entrevista
A Rádio Udesc de Florianópolis entrevista nesta 
sexta-feira, 20, às 18h, o reitor da universidade, 

Antonio Heronaldo de Sousa. Na oportunidade, o 
reitor fará um balanço das atividades da instituição 
neste ano e as perspectivas para 2014. A Rádio 
Udesc Florianópolis pode ser sintonizada no 100,1 

FM. A entrevista também será veiculada nas rádios 
de Lages e Joinville, em horários diferentes.

Mostra de Arte
Alunos e professores de Artes Visuais da Udesc 
participam de mostra de arte contemporânea em 

Florianópolis. Intitulada Lote 7, a exposição ficará 
aberta ao público até 28 de fevereiro no Museu 
Hassis. A exposição, que está em sua segunda 
edição, traz o que está sendo produzido na atualidade, 
com cada artista apresentando obras de acordo 
com suas pesquisas. A mostra pode ser visitada 
gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h.

Agenda
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Bolsas no exterior
uO programa de cooperação e 
mobilidade universitária Erasmus Mundus, 
da União Europeia (UE), abriu inscrições 
de bolsas para alunos e servidores do 
consórcio IBrasil, formado por nove 
instituições de ensino superior da Europa 

e 11 do Brasil, entre as 
quais a Udesc, que participa 
dessa ação de intercâmbio 
pela primeira vez.

uAté 16 de fevereiro, alunos, 
professores e técnicos da Udesc 
podem se inscrever no site 
oficial para as universidades da 

Romênia, 
Espanha, 
Alemanha, 
França, 
Luxemburgo, 

Grécia, Portugal, 
Itália e Eslováquia.

uO auxílio da União Europeia inclui 
as despesas de deslocamento, seguro 
e mensalidade em todos os tipos de 
bolsa oferecidos. Para professores e 
técnicos que se encaixam na categoria 
“Equipe Acadêmica e Administrativa”, 
por exemplo, há bolsas de 2,5 mil 
euros para cursos de capacitação, 
com duração de um mês.

uMais informações podem ser obtidas 
no site do IBrasil (www.ibrasilmundus.
eu) e com a instituição que coordena 
o consórcio no País, a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), pelo 
e-mail erasmus@reitoria.unesp.br.

Consuni
u Já estão definidas as datas das seis 
reuniões do Conselho Universitário 
(Consuni) no próximo ano: 18 de março, 
14 de maio, 3 de julho, 26 de agosto, 
16 de outubro e 10 de dezembro. Para 
2014, a novidade é que as reuniões serão 
itinerantes, ou seja, em diferentes centros, 
não só na Reitoria. Três unidades já se 
colocaram à disposição para receber o 
Consuni: Lages, Joinville e Laguna.

Administração Pública
uO Centro de Educação Superior 
da Foz do Itajaí (Cesfi), em Balneário 
Camboriú, oferecerá, nos próximos 
vestibulares, 70 vagas (35 por semestre) 
para o curso noturno de Administração 
Pública. A decisão foi tomada na 
última reunião ordinária do Consuni. 
Foram 55 votos favoráveis à criação do 
curso e 14 contrários. Os conselheiros 
decidiram ainda ampliar a oferta do 
curso de Administração Pública em 
Florianópolis. Assim, a Esag terá 
o ingresso anual de 160 estudantes 
nos períodos matutino e noturno.

Recesso
uO Governo do Estado acrescentou 
dois dias de ponto facultativo ao período 
entre o fim do ano e o começo de 2014, 
por meio do Decreto no 1.854. Haverá 
ponto facultativo entre 23 de dezembro 
e 3 de janeiro, inclusive na Udesc. Em 
razão disso, o retorno das atividades 
em 2014 e o início do usufruto das 
férias foram transferidos de 2 para 
6 de janeiro, uma segunda-feira. Os 
servidores que agendaram férias para o 
primeiro mês do próximo ano deverão 
voltar ao serviço em 5 de fevereiro.

Decisões
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u Final de ano é a época dos excessos, 
também, na mesa. No entanto, é 
possível aproveitar bem a ceia de 
Natal sem se descuidar da saúde, 

principalmente se você já optou 
por uma alimentação 

balanceada durante o 
ano todo. Confira 
algumas dicas para 
deixar o momento 
mais saudável, sem 
perder o sabor:

u�Dê preferência 
a carnes magras 
e sem pele;

u�Opte pelas carnes 
grelhadas, se 
for possível;

u�Evite utilizar molhos 
muito gordurosos;

u�Troque alguns alimentos 
pela sua versão integral, 
como o arroz e massas;

u�Prefira as frutas oleaginosas como 
nozes, amêndoas e castanhas 
ao invés das frutas cristalizadas 
que possuem muito açúcar. É 
importante não exagerar na 
quantidade do consumo, pois 
essas frutas oleaginosas também 
possuem bastante gordura;

u�Em questão de calorias, o peru 
é a melhor opção se comparado 
com o tender e o chester. Mas, 
atenção, consuma-o sem a pele;

u�Não exagere no consumo do 
panetone, que possui muitas 
calorias e é pobre em nutrientes;

u�Para a sobremesa, opte 
por frutas frescas.

Viver 
Bem

Ceia de Natal saudável O ano de 2013 foi de muitas 
conquistas para a nossa 

Udesc, que foi reconhecida 
recentemente como a quarta 

melhor universidade estadual 
do Brasil pelo MEC.

A excelência da instituição é 
fruto do trabalho e da dedicação 
de alunos, professores e técnicos.

Que 2014 seja mais um ano 
especial e de crescimento para 
a Udesc, e também de alegria, 

saúde e prosperidade para todos.
Feliz Natal e  
Boas Festas!

Mensagem 
de Natal
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