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Aberta temporada  
de palestras e cursos  

para servidores
Professores e técnicos da 

Udesc poderão participar nes-
te ano de uma série de pales-
tras e qualificações gratuitas 
promovidas pela Coordenação 
de Capacitação e Potenciali-
zação de Pessoas (CCaPP). A 
primeira capacitação técnica 
começou na segunda-feira, 5, e 
terminou nesta quinta-feira, 8, 
sobre “Execução Orçamentá-
ria, Financeira e Contábil”, na 
Reitoria. Já em 22 de maio será 
realizada a primeira palestra do 
programa Vivendo Bem Udesc.

As palestras mensais do Vi-
vendo Bem Udesc são abertas a 
todos os servidores. O primeiro 
tema a ser tratado é “O Poder 
das Escolhas”, por Paulo Kiai, 
consultor e terapeuta holístico, 

na Sala 147 da Udesc Esag, em 
Florianópolis, das 14h às 15h30. 
As inscrições são realizadas na 
hora e no local do evento. Os 
próximos temas serão endorma-
rketing emocional, maquiagem 
consciente e coaching.

Já em 22 de maio, as capa-
citações são realizadas para tur-
mas já fechadas. Entre 2 e 5 de 
julho está programada uma capa-
citação sobre Assessoria e Secre-
tariado e, entre 10 e 11 de julho, 
um curso sobre “Retenções na 
Fonte de Tributos e Contribui-
ções Previdenciárias em Órgãos 
Públicos — INSS, IRRF, IR, 
CSLL, PIS, COFINS, ISSQN”.

Mais informações pelo te-
lefone (48) 3321-8191 ou e-mail 
ccapp.reitoria@udesc.br.

O reitor da Udesc, An-
tonio Heronaldo de Sousa, 
fará um balanço dos dois 
primeiros anos de sua ges-
tão na próxima terça-feira, 
13, às 14h, no Auditório 
do Centro de Ciências da 
Administração e Socioeco-
nômicas (Esag), em Floria-
nópolis. Todos os técnicos, 
professores e alunos da 
Udesc estão convidados, 
com espaço para perguntas 
e sugestões.

Além de Sousa, haverá 
apresentações do vice-rei-
tor da universidade, Mar-
cus Tomasi, dos pró-reito-
res, dos secretários e dos 
responsáveis dos órgãos 
suplementares da institui-
ção, que falarão sobre o an-
damento das metas do Pla-
no de Gestão 2012-2016.

Balanço de dois 
anos de gestão



Perfil
Fernanda Lisboa

Coordenadora de Finanças e 
Contas da UdesC Ceart

Missão de  
mãe é educar

ODia das Mães está chegando 
e, para comemorar a data, 
batemos um papo com a fu-

tura mamãe Fernanda Lisboa, admi-
nistradora que trabalha no setor de 
Finanças e Contas da Udesc Ceart, 

em Florianópolis, e está grávida de 
oito meses. A filha já tem nome, Lara, e 

o seu nascimento está previsto para junho. 
“Sonho que ela seja uma pessoa saudável, 
inteligente e que tenha qualidades e valo-
res que prezo em minha vida, como bon-
dade, gentileza, honestidade e respeito aos 
outros”, diz.

Fernanda deseja que a vinda de Lara 
promova ainda mais amor e união para a 
família. A administradora acredita que a 
maior missão das mães é a de educar para 

a cidadania e o amor. “Devemos ensinar os 
nossos filhos a fazerem a sua parte, buscando 

criar um mundo melhor”, acredita.
Fernanda ingressou na Udesc em 2004 e, 

durante um ano e meio, foi secretária da Direção-
-Geral da Udesc Lages. Em 2005, foi removida 
para o Centro de Artes, onde trabalha até hoje. 
Na Udesc Ceart, Fernanda trabalhou como as-
sistente de gabinete da direção-geral, coorde-
nadora de Recursos Humanos e, desde 2010, é 
coordenadora do setor de Finanças e Contas.

“Gosto de trabalhar na Udesc e de sa-
ber que universidade possui cursos voca-
cionados por região. Sinto que, como ser-
vidora, contribuo para o desenvolvimento 
econômico do Estado”, afirma. Ela está 
prestes a sair em licença-maternidade, mas 
em seu retorno deseja trabalhar em novas 

áreas. “Busco novos aprendizados. Penso, 
por exemplo, em trabalhar com Gestão da Ino-
vação, área que considero de muita importância 
para a universidade”, prevê. v

Agenda
uRecital
Nesta sexta-feira, 9, a Udesc 
realizará um recital com 
as pianistas Judit Gabos, 
professora na Hungria, e 
Cláudia Deltregia, docente 
na Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM). 
A apresentação, 
gratuita e aberta ao 
público, será realizada 
às 19h30, no Auditório 
do Departamento 
de Música da 
Udesc Ceart, em 
Florianópolis. No 
repertório, há obras 
dos compositores 
Bela Bartók, György 
Ligeti, Laszlo Kátai, 
John Corigliano, Franz 
Liszt, Villa-Lobos e 
Ronaldo Miranda.

uMisturada
As apresentações do projeto 
Misturada iniciaram-se na 
semana passada na Udesc, 
em Florianópolis. Os shows 
são realizados às quintas-
feiras, entre 12h20 e 13h, no 
Auditório do Departamento 
de Música ou no Teatro de 
Arena, na Praça Central do 
Centro de Artes (Ceart), no 
Bairro Itacorubi. A primeira 
atração foi a Banda Balcony, 
que surgiu em dezembro 
de 2013. A próxima, 15 de 
maio, é Eduardo Cecco, 
que já foi convidado 
para participar como 
vocalista em bandas 
como: Estado 
Limitado (rock 
anos 80), Playout 
(pop rock) e Os Bruxos.
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Você 
sabia tem
“Gelatecas”  
em Ibirama
uNesta quarta-feira, o Centro de 
Educação Superior do Alto Vale 
do Itajaí (Ceavi) homenageou 
os escritores de Ibirama com o 
lançamento do projeto Dia do 
Escritor e a exposição de suas 
obras à comunidade acadêmica. 
Foram encaminhados pedidos 
a sete escritores do município 
para que mostrem suas obras no 
pátio do prédio da unidade.

uNo mesmo dia, foi lançado 
o projeto Mais Leitura, que visa 
facilitar o acesso a livros por 
pessoas que não têm o hábito 
de comprar esse tipo de obra ou 
frequentar bibliotecas. Com 
a preparação de três 
“gelatecas” — geladeiras 
velhas transformadas 
em bibliotecas móveis 
— a Direção 
de Extensão da 
Udesc Ibirama 
quer incentivar a 
leitura como uma 
atividade prazerosa.

u Também foi lançada uma 
campanha de doação de livros 
novos e usados — romances, 
autoajuda, poesias, contos, 
crônicas e biografias — em bom 
estado de conservação, para 
serem colocadas nas “gelatecas”. 
As doações podem ser feitas 
na Direção de Extensão. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (47) 3357-3077.

Argila e massoterapia
uA Udesc está com inscrições abertas até sexta-
feira, 9, para a oficina gratuita “Terapias Naturais 
— Argila e Massoterapia”. A oficina, aberta a 
qualquer pessoa interessada no tema, será realizada 
em 13 e 14 de maio, das 13h às 17h, no Centro 
de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), no 
Bairro Coqueiros, em Florianópolis. As aulas 
ficarão a cargo da naturóloga Marina Barbosa.

uA aplicação de argila medicinal é conhecida por 
desintoxicar, regenerar, descongestionar, desinflamar 
e cicatrizar, usada no tratamento de hipotiroidismo, 
emagrecimento, dores musculares e das articulações. 
Massoterapia é o conjunto de toques exercidos com as 
mãos e outras partes do corpo sobre uma ou mais partes 
do corpo com fins terapêuticos, desportivos e estéticos.

uMais informações pelo e-mail laplaf.cefid@udesc.br 
e pelo telefone (48) 9993-5244, com Jamille Machado, 
bolsista do projeto.

Udesc em 
Ação
uOs 

centros já 
podem divulgar 

ações de extensão 
na edição especial da 

revista eletrônica Udesc 
em Ação. A publicação aceita 

a submissão de trabalhos que foram 
apresentados durante o 9o Encontro de 

Extensão da Udesc, realizado em novembro. Os 
artigos precisam ser encaminhados para o e-mail 
bernadette.erdtmann@udesc.br até 31 de maio.

uA revista Udesc em Ação, que prevê 50 
artigos publicados na próxima edição, foi 
criada em 2006 para divulgar a produção 
extensionista, com sete volumes desde então.
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uO soluço é produzido pela contração 
involuntária do diafragma (músculo 
que separa o peito do abdome), seguido 
pelo fechamento da glote (abertura 
da laringe), durante a inspiração. 
É mais comum em crianças e, na 
maioria das vezes, passa logo.

uMas, em caso de crises 
fortes ou longas, é bom 
consultar um médico. Crises 
de soluço podem ser sintomas 
de várias doenças. Podem ter 
ainda causas psicológicas, 
como ansiedade, tristeza, 
agonia e depressão.

diCas para aCabar 
Com soLUços:

u Prender a respiração • 
Eleva a quantidade de gás 

carbônico na corrente sanguínea, 
o que faz com que o cérebro atue 

no sentido de contrair o diafragma.

uBeber água gelada • Estimula, pela 
mudança de temperatura, o nervo vago (que 
atua na secreção de líquidos digestivos) 
o que também age sobre o diafragma.

u Levar um susto • Libera no sangue 
catecolamina, capaz de regular 

o funcionamento do nervo 
frênico (responsável pelo 
processo de inspiração 

do diafragma).

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Como se livrar  
do so...luço
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Decisões
Nova direção 1
uO professor David Daniel e Silva 
é o novo diretor-geral do Centro de 
Educação a Distância (Cead). Docente do 
Departamento de Pedagogia a Distância, 
Silva foi indicado pela Reitoria para 
substituir Marcus Tomasi no cargo. 
Docente da instituição desde 2002, Silva é 
engenheiro eletricista, mestre em Ciências 
da Computação e doutor em Engenharia de 
Automação e Sistemas pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).

Nova direção 2
uO professor Joao Fert Neto tomou posse 
como diretor-geral da Udesc Lages nesta 
semana. Ele fará a gestão da unidade até 
maio de 2018. A cerimônia ocorreu durante 
a inauguração do prédio da Biotecnologia 
do Centro de Ciência Agroveterinárias 
(CAV), obra de R$ 2,8 milhões que 
atenderá os 800 alunos do Programa de 
Pós-Graduação em Produção Vegetal e 
do curso de graduação de Agronomia. 
O espaço de 2,6 mil metros quadrados 
de área construída tem 14 laboratórios, 
oito salas de professores, duas salas de 
aula, anfiteatro e locais para reuniões.


