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A primeira edição do 
Udesc na Praça ocorrerá neste 
sábado, das 10h às 16h, na Rua 
Saldanha Marinho, esquina 
com a Rua Vitor Meirelles, no 
Centro de Florianópolis, com 
tendas temáticas (ciência, ex-
tensão, música e teatro), apre-
sentações, oficinas e ações de 
alunos, egressos e servidores.

O evento deve ser realiza-
do duas vezes por ano nas cida-
des onde há centros de ensino 
da Udesc. “Vamos levar cul-
tura, ciência e ação social para 
a população justamente para 
aproximar a instituição e a co-
munidade”, afirma o pró-reitor 
de Extensão, Cultura e Comuni-
dade da Udesc, Mayco Nunes.

A Tenda da Ciência mos-
trará a importância da ciência 
na vida das pessoas e no de-
senvolvimento do País, como 
a conscientização do uso racio-
nal de energia, experimentos de 
Física e Química, observações 
astronômica e exposição de um 
carro off-road criado pelo Cen-
tro de Ciências Tecnológicas 
(CCT), da Udesc em Joinville.

Na área de extensão, haverá 
oficinas de avaliação motora em 
crianças, incontinência urinária e 
confecção de bonecas africanas.

ApresentAções grAtuitAs

A programação do Udesc 
na Praça conta ainda com apre-

sentações artísticas de alunos e 
egressos da Udesc, como a Ban-
da Sociedade Soul, que é for-
mada por ex-alunos do Centro 
de Artes (Ceart). Outras atra-
ções são a Orquestra da Udesc, 
as bandas Parafuso Silvestre e 
Novo Código Genético, gru-
pos teatrais como Tenha Dó- A 
Live e Trupe do Baú Encanta-
do, o projeto Young Dance, de 
hip hop, do Centro de Educação 
do Planalto Norte (Ceplan), em 
São Bento do Sul, e o grupo Rit-
mo e Movimento, do Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte 
(Cefid), de Florianópolis.

Outras informações sobre 
o Udesc na Praça pelo telefone 
(48) 3321-8033.

Udesc na Praça: servidor, participe! 
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Perfil
AndréA Oriques sAntOs

COOrdenAdOrA de serviçOs gerAis dA udesC CeArt

Persistência e otimismo

“A palavra que me define como pessoa 
é persistência, não desisto das coisas 
facilmente, pode demorar uma vida, 

uma eternidade, mas continuarei buscando”. As-
sim se descreve Andréa Oriques Santos, coor-
denadora de Serviços Gerais da Udesc Ceart – e 
quem a conhece comprova: Andréa está sempre 
buscando soluções para os desafios do dia a dia.

Licenciada em Matemática e especialista em 
Artes Visuais, Cultura e Criação, Andréa é casa-
da há 22 anos, mãe de dois meninos (o André, de 
13 anos, e o Vítor, de 1 ano), e trabalha na Udesc 
há nove. “Sempre fui ligada à área de educação 
e queria passar para um concurso que fosse nes-
ta área. Foi quando abriu o concurso da Udesc”, 
conta ela, que antes de ingressar na universidade, 
já ministrou aulas no ensino fundamental e traba-
lhou no ramo de joalheria e ótica.

Andréa cita o artesanato como uma paixão — 
ela faz bonecas de pano, patchwork, bordados, cro-
chê, entre outros trabalhos manuais — e adora 
preparar a decoração de festas da família 
e de amigos. Devido à sua ligação com a 
arte, quando entrou na Udesc ficou “tor-
cendo” para ser encaminhada para o Cen-
tro de Artes. “O pensamento positivo deu 
certo. Iniciei no Departamento de Artes 
Cênicas e, em 2009, assumi a Coordena-
ção do Setor de Serviços Gerais”, comenta.

A fotografia é outra atividade que 
lhe encanta, mas no momento Andréa 
tem como perspectiva entrar no Mestra-
do em Educação, com o objetivo de cres-
cer pessoalmente e profissionalmente. 
Torcedora do Avaí, a coordenadora tem 
a Bíblia como livro de cabeceira e o filme 
“Moça com brinco de pérola” como pre-
ferido. “Sou otimista, eclética, elétrica e 
multitarefas”, finaliza. Quem convive com 
ela sabe: é difícil vê-la parada. v

Agenda
u  Apresentação de crianças

Nesta quinta-feira, 3, às 20h, as turmas das oficinas 

de música do Centro de Artes (Ceart) realizarão 

uma apresentação no Auditório do Departamento 

de Música, em Florianópolis. Ao todo, mais de 30 

crianças participaram neste semestre das oficinas. 

No repertório da apresentação, estão as músicas 

“Baião”, do compositor catarinense Edino Krieger 

e “Uma viagem divertida” e “O porquinho da 

oficina”. A oficinas gratuitas para crianças de 

6 a 11 anos estão com inscrições abertas para o 

próximo semestre, com início das aulas a partir de 

4 de agosto. Há vagas em duas turmas. Inscrições 

pelo e-mail oficinasdomuse@gmail.com.

Papo-rápido
Data Do aniversário

7 de maio

Livro De cabeceira

Bíblia

FiLme Favorito

Moça com Brinco de Pérola

Passeio inesquecíveL

acampamento na Pinheira

uma Pessoa exemPLar

minha mãe

uma Paixão

artesanato

cuLinária

camarão em todas as suas formas
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Vacina contra a gripe

uNesta sexta-feira, 4, os servidores da Udesc que ainda não 
foram vacinados contra a gripe terão uma última oportunidade 

para a imunização gratuita. Das 8h30 às 12h30, o Serviço 
de Assistência à Saúde do Servidor (Sass), da Reitoria, vai 
receber técnicos e professores de todos os centros para a 

vacinação, mesmo aqueles que não conseguiram se inscrever 
previamente. A sala do Sass está localizada próximo à 

cantina da Udesc Esag, em Florianópolis. O processo de 
vacinação começou na semana passada e cerca de 360 

servidores da Udesc já receberam a dose. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (48) 3321-8154.

Ajuda necessária
uA Udesc, em Florianópolis, receberá doações até 
sexta-feira, 4, para as vítimas das chuvas em Santa 
Catarina. Os donativos devem ser deixados no Hall 
da Reitoria, das 9h às 19h. São recebidas doações de 
água mineral e alimentos não perecíveis, que serão 
repassadas para a Defesa Civil de Santa Catarina.

O Comunica Udesc abriu espaço para mostrar as 
equipes dos diversos setores da nossa universidade. 
Envie uma foto para ascom@udesc.br. Participe!

Você 
sabia
Prédio novo
uO novo prédio da Udesc 
Laguna, inaugurado na última 
sexta-feira, 27, passa a ser 
o maior edifício público já 
erguido no município, com 
7 mil metros quadrados 
distribuídos em três andares. 
A obra, que levou dois 
anos para ser construída 
com investimentos de cerca 
de R$ 6,5 milhões, tem 
elevador, seis laboratórios, 
biblioteca, auditório com 
215 lugares e 26 salas 
de aula para os cursos de 
graduação de Engenharia 
de Pesca e Arquitetura e 
Urbanismo, assim como 
outras para direções, 
serviços administrativos, 
professores e reuniões.

Medalhas
uOs servidores da 
Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc) 
obtiveram oito medalhas 
na 24a edição dos jogos 
da Confraternização dos 
Funcionários e Professores 
das Fundações Educacionais 
do Sistema Acafe (Cofafe). 
Duas medalhas foram de 
ouro, no streetball misto e no 
xadrez masculino; duas de 
prata, no dominó feminino 
e no xadrez feminino; e 
quatro de bronze, na bocha 
feminina, na corrida rústica 
feminina, no futsal masculino 
e no totó masculino.

Clic comunica

Altamiro, Gleicy (a nova chefe do setor), Érico e 
Sônia, do Setor de Registro e Protocolo (Seprot) 
da Reitoria, superanimados. Só faltou o Pedro!
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uOs rótulos dos alimentos contêm 
informações importantes para o consumidor, 
tanto em relação à escolha do produto em si 
quanto sobre a melhor forma de consumo.

uNo Brasil, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão 
que estabelece as informações que um 
rótulo deve conter para garantir a qualidade 
do produto e saúde do consumidor.

tOdO rótulO de AlimentO deve 
inCluir AlgumAs infOrmAções 
nutriCiOnAis ObrigAtóriAs:

u Porção: é a quantidade média do 
alimento que deve ser consumida 
por pessoas sadias a cada vez, 
promovendo a alimentação saudável;

umeDiDa caseira: indica a medida 
normalmente utilizada pelo consumidor 
para medir alimentos (fatias, unidades, 
pote, xícaras, copos, colheres de sopa). Essa 
informação ajuda o consumidor a entender 
melhor as informações nutricionais;

u%vD (PercentuaL De vaLores 
Diários): é um número em percentual 
que indica o quanto o produto apresenta 
de energia e nutrientes em relação 
a uma dieta de 2.000 calorias.

uatenção: O consumo frequente e em 
grande quantidade de sal, açúcar, doces, 
refrigerantes, salgadinhos, frituras e outros 
alimentos industrializados aumenta o 
risco de doenças como câncer, obesidade, 
hipertensão arterial, diabetes e doenças do 
coração. Escolha alimentos saudáveis.

Fonte: Anvisa/Ministério da Saúde

Viver 
Bem

De olho no rótulo
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Decisões
Semestre letivo
uA Udesc encerrará o primeiro semestre 
letivo deste ano na próxima terça-feira, 8, após 
o término dos exames finais. Ao todo, houve 97 
dias de aula na instituição. Até segunda-feira, 
7, os professores deverão incluir as avaliações 
das provas e das médias finais no sistema 
acadêmico e entregar os diários de classe às 
secretarias de Ensino ou aos departamentos. 
Conforme o calendário acadêmico da Udesc, 
o segundo semestre letivo de 2014 começará 
em 28 de julho. Durante o período de recesso 
escolar, a Biblioteca Central (BC), que 
funciona no Bairro Itacorubi, em Florianópolis, 
não fará atendimentos nos sábados.

Comitê de Ética
u Foram designados em junho os membros 
que compõem o Comitê de Ética em Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos (CEPSH). São eles: 
Cláudia Mirian de Godoy Marques, Aleksander 
Sade Paterno, Luciana Dornbusch Lopes, Carla 
Ivane Ganz Vogel, Neide Köhler Schulte, 
Pedro Bertemes Filho, Lucas da Rosa, Viviane 
Beinekem, Camila Isabel Santos Schivinski, 
Bernadette Kreutz Erdtmann, Kiciosan da 
Silva Bernardi Galli, Rudney da Silva, Renan 
Thiago Campestrini, Juliano Tibola, Elisangela 
Teresinha Klever, Aline Padaratz e Tanabi 
Bazzi. O mandato dos membros é de três anos, 
permitida recondução por mais três anos.


