
Finanças pessoais Até 22 de agosto, o professor 
norte-americano Terry Rumker, 
da Universidade de Ashland, vai 
ministrar em inglês palestras sobre 
introdução a finanças pessoais, 
na Udesc Esag. Os encontros 
serão realizados no Auditório 
da Udesc Esag, no Bairro 
Itacorubi. Mais informações 
podem ser obtidas pelo e-mail 
esag.fin.pessoais@gmail.com. O 
cronograma pode ser acessado 
no site www.esag.udesc.br. O 
professor Terry Rumker tem 25 
anos de experiência na área.

Curso  
de alemão

As inscrições para 
nova turma do curso 
gratuito de alemão, nível 

avançado, oferecido pela 
Udesc Ibirama, terminam 
nesta quinta-feira, 14, e 

podem ser feitas na Direção 
de Extensão da unidade. O 

curso oferece 25 vagas, com 
aulas às quintas-feiras, das 16h 
às 18h, na Casa de Enxaimel, 

ministradas pela professora 
voluntária Marlene Siegle 
Schonrock. Mais informações 

pelo telefone (47) 3357-3077.
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endomarketing

Descobrir como buscar o equilíbrio emocional 
com a ajuda de estudos como a microsemiótica 
irídea é uma das propostas da palestra “Bem Estar e 
Endomarketing”, ministrada pelo naturopata Edson 
Miguel Bonotto, na terça-feira, 19, às 15h30, na Sala 
49 da Udesc Faed. A palestra faz parte do programa 
Viva Bem, com inscrições no dia e local do evento. 

Amplie seus conhecimentos
Em agosto, serão 

promovidas na Udesc 
uma série de atividades 
gratuitas para servidores 
e comunidade em geral. 
Conheça um pouco mais 
sobre a proposta de cada 
umas delas e aproveite 
as oportunidades para 

aprender novas práticas:
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Xadrez

As sessões “Sexta Xadrez” 
do Núcleo de Estudos em 
Xadrez & Tecnologias 
(NexT), da Udesc Joinville, 
foram retomadas às 
sextas-feiras, a partir das 
17h30, no mezanino do 
Centro de Convivência 
da Unidade. As sessões 
terão vários conjuntos de 
jogo à disposição de quem 
quiser aprender, praticar ou 
simplesmente se divertir 
jogando xadrez. As sessões 
são gratuitas e livres para 
todos os públicos.

mentoring

A prática do mentoring voltada 
para mulheres empreendedoras 
será tema de duas palestras gratuitas em 22 de agosto, 
das 14h às 18h, no Plenarinho da Reitoria. O evento 
é uma das atividades do projeto Equality, parte do 
programa América Latina Formação Acadêmica (Alfa). 
As inscrições podem ser realizadas na hora e no local, 
ou por e-mail para sonia.laus@udesc.br. Os temas 
das duas palestras são “Pense diferente e conquiste o 
extraordinário” e “Mulheres, encontrem sua voz”.
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Perfil
andré BittenCourt leal

proFessor do Curso de engenharia elétriCa da udesC Joinville

Comprometido  
com a educação

Há 17 anos como professor do curso de En-
genharia Elétrica da Udesc Joinville, André 
Leal tem uma longa lista de atividades na 

universidade. Já participou de mais de dez projetos 
de pesquisa, 15 de extensão e quatro de ensino, do 
Conselho Universitário (Consuni) e Conselho de 
Administração (Consad), atuou no apoio à chefia de 
departamento e coordenadoria de pós-graduação, e 
recebeu a Medalha de Mérito Funcional Alice Gui-
lhon Gonzaga Petrelli, alta condecoração dada ao ser-
vidor público catarinense. No entanto, foi o trabalho 
no grupo Programa de Educação Tutorial (PET) de 
Engenharia Elétrica que mais marcou a sua carreira.

No grupo, André foi tutor e contribuiu para ele-
var o PET a um nível de referência nacional. “Sempre 
amei a pesquisa e o ensino, mas aprendi a amar igual-
mente a extensão. Por isso, tenho uma identificação 
forte com o PET, que tem como alicerce a relação 
ensino, pesquisa e extensão, refletida diretamente na 
formação ampla e cidadão dos alunos”, acredita.

As aulas e o envolvimento com projetos na 
Udesc exigem do professor trabalhar 10h por dia e 6h 
nos finais de semana, segundo ele. “Hoje a Udesc está 
tão enraizada na minha vida que não separo o cidadão 
do profissional. Frequentemente, nas horas de folga, 
quando assisto noticiários ou leio matérias interes-
santes, logo relaciono estas com a possibilidade de 
desenvolver novos projetos na universidade”, conta.

Em meio a tudo isso, é preciso tempo para 
curtir a família — a mulher Simone Leite e as 
duas filhas, Gabriella, 8, e Yasmin, 4 — além de 
praticar padel duas vezes por semana. André é 
natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas 
viveu a infância em Pedro Osório. Morou 12 
anos em Florianópolis, onde adquiriu formação 
superior, e mudou-se para Joinville.

O professor se descreve como uma pes-
soa comprometida. “Sou apaixonado pelo meu 
trabalho e procuro fazer o máximo e o mais 
perfeito que posso. Sou voluntarioso e aberto 
a novas ideias”, diz. v

Agenda
u  Exposição

Está aberta para visitação gratuita até 1o de 

setembro, das 13h às 19h, no Museu da Escola 

Catarinense (Mesc), da Udesc, em Florianópolis, 

a exposição “Illustro Imago”, em homenagem 

a Maria Cristina Alves dos Santos Pessi (in 

memoriam), que foi docente do Centro de Artes 

(Ceart) nas áreas de arte, ensino e formação 

de professores entre 1992 e 2013. A exposição 

apresenta fotografias que fazem parte da tese 

de doutorado defendida por ela em 2008. 

Maria Cristian dedicou-se a estudar imagens 

que professores de Arte da rede municipal de 

ensino de São Paulo utilizam em sala de aula.

Papo-rápido
Data Do aniversário

24 de maio

Passeio inesquecível

cidade de Paris, capital francesa, com a 
esposa Simone

um exemPlo

meus pais

uma Paixão

minha profissão

time

Sport Club Internacional de Porto Alegre



tem
Reitoria de cara nova
u Final de setembro é a previsão para concluir a instalação 
dos brises no prédio da Reitoria e da Udesc Esag, em 
Florianópolis. Quem passa pelo local já pode notar a 
diferença no visual do prédio, que ficou mais moderno. 
Além do efeito estético, os brises, que são estruturas 
pré-moldadas, também impedem a incidência direta dos 
raios solares, mas sem provocar a perda da iluminação 
natural e da ventilação. A obra, de R$ 885 mil, está sob 
responsabilidade da empresa Alumundi Revestimentos Ltda.

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

Você 
sabia
Prêmios  
e bolsas
uA décima edição dos Prêmios 
Santander Universidades está 
com inscrições abertas até 18 
de setembro para instituições 
de ensino superior, professores 
e alunos de graduação e pós-
graduação de todo o País. 
O concurso cultural oferece 
prêmios em quatro áreas, que 
estão destinadas a públicos 
e categorias diferentes: 
“Empreendedorismo”, “Ciência 
e Inovação”, “Solidariedade” 
e “Destaques do Ano”. Os 
melhores projetos selecionados 
receberão quase R$ 2 milhões 
em dinheiro e bolsas de estudos 
internacionais. Detalhes 
estão no site www.santander.
com.br/universidades.

Rádio Udesc
uO locutor da Rádio Udesc 
Florianópolis, Salvador dos 
Santos, foi um dos premiados 
com a Medalha e Diploma Dakir 
Polidoro de Imprensa, criada 
em 2004 para homenagear 
os profissionais que atuam 
nos meios de comunicação 
de Florianópolis, nesta terça-
feira, 12. A honraria também 
faz alusão ao Dia da Imprensa 
Catarinense, comemorado em 
28 de julho. Salvador tem uma 
carreira respeitada na área da 
comunicação em Santa Catarina. 
Um dos seus trabalhos mais 
marcantes foi como âncora do 
RBS Notícias, da RBS TV.

Clic comunica

Equipe supercuidadosa e sempre pronta para atender 
da Clínica Escola de Fisioterapia e Gabinete Médico 

da Udesc Cefid. Da esquerda para a direita: Lívia, 
Rafael, Zenilda, Sílvia e Ailime, a coordenadora.
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u Chegue em casa pelo menos três 
horas antes de dormir. Deixe bem 
claro para você mesmo que seu 
dia de trabalho acabou pelo menos 
duas horas antes de deitar. Durante 
esse tempo, tome banho, leia e 
relaxe. Tenha sempre um horário 
regular para se deitar e levantar.

Não se deve ir para a cama 
sem sono nem usar a cama 

para planejar o dia 
seguinte, ler ou assistir 

TV. A atividade 
sexual não traz 
problemas. Se não 

pegar no sono após 
15 ou 30 minutos, 
levante-se e vá para 
outro recinto ler.

u Pouco antes 
de dormir, evite o 

consumo de alimentos 
excitantes, bebidas 
alcoólicas ou que 
contenham cafeína. 

Comer ou fazer exercícios intensos 
também não é recomendado. 
Mantenha as regras inclusive nos 
fins de semana. Ao acordar, deixe a 
luz do sol entrar em seu quarto.

u Se estiver roncando, mesmo 
que lhe pareça o contrário, você 
pode não estar dormindo bem. 
Ao perceber qualquer alteração, 
procure um médico neurologista.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Como ter uma  
boa noite de sono
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Decisões
Udesc Cefid
uUma parceria entre duas unidades da 
Udesc, com apoio da Reitoria, deve viabilizar a 
construção de uma nova área de convivência na 
Udesc Cefid, em Florianópolis. O projeto será 
do Escritório de Cooperação Técnica da Udesc 
Laguna. A obra deve ficar pronta no início de 
2015. A nova área seria criada com a cobertura 
do pátio e construção de algumas salas, que 
serviriam a entidades de representação estudantil 
e serviço de fotocópias, além da cantina.

Você é proativo?
Uma pessoa proativa é a que se antecipa às 
situações e não espera os problemas surgirem para 
tomar uma decisão. Geralmente as pessoas com 
essa característica têm uma visão ampla e sistêmica 
do que acontece à sua volta. Veja algumas atitudes 
de quem é proativo e considere a possibilidade de 
algumas mudanças no seu jeito de pensar e agir:
u Tome a iniciativa;
uOuse. Seja criativo;
uAssuma novas responsabilidades;
u Esteja aberto a mudanças;
uAperfeiçoe-se sempre;
u Faça novos cursos e treinamentos;
u�Conheça sua equipe de trabalho e procure 

trabalhar em equipe, procurando sempre 
estimular o que há de melhor em cada um.


