
Participe do Conselho Curador
Entre 16 e 24 de abril, estarão abertas as 

inscrições para os membros da comunidade 
acadêmica da Udesc interessados em fazer par-
te do Conselho Curador (Concur).

O Concur é um órgão autônomo, com regi-
mento interno, responsável pelo zelo das finalida-
des da Udesc, como aprovar as contas da universi-
dade e fazer representações no Ministério Público.

A escolha dos novos integrantes será rea-
lizada em 19 de maio pelo Conselho Universi-
tário (Consuni). Serão selecionados um repre-
sentante titular e um suplente dos professores, 
dos técnicos e dos estudantes, totalizando seis 
novos membros, com mandato de um ano.

O conselho é formado ainda por um repre-
sentante do Governo do Estado, indicado pelo 
governador, e por três representantes da socie-
dade civil, indicados por entidades credencia-
das pelo Consuni, em forma de rodízio.

Como se inscrever
Para se inscrever, basta preencher um for-
mulário no site www.udesc.br/?id=1954. As 
candidaturas deverão ser feitas por chapa, 
devendo constar os nomes dos candidatos a 
titular e suplente. No caso dos servidores, é 
preciso ser efetivo e estável.
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Novo prédio e eleição
Nesta sexta-feira, 10, será assinada a 

ordem de serviço para construção do novo 
prédio da Udesc Balneário Camboriú, no 
Bairro Nova Esperança. Com área total de 
2,4 mil metros quadrados, o prédio abrigará 
principalmente a estrutura do curso de 
Engenharia do Petróleo. Mais de R$ 4 milhões 
serão investidos. O prazo de conclusão da obra 
é de 18 meses. Já em 5 de maio, será realizada 
a votação para o cargo de diretor-geral da 
unidade. Concorrem os professores José Carlos 
de Souza e Maria Ester Menegasso.

Periódicos da Capes
A Biblioteca Central (BC) fará um 

treinamento sobre o Portal de Periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) em 14 e 15 de abril, 
no Laboratório 1 da Udesc Esag. O portal 
dispõe de 37 mil títulos com texto completo, 
126 bases referenciais, 11 bases dedicadas 
exclusivamente a patentes, além de livros, 
enciclopédias e obras de referência, normas 
técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual em 
todas as áreas do conhecimento. Informações 
pelo telefone (48) 3321-8348 e pelo e-mail 
referencia.bc@udesc.br.

Ajude a divulgar o vestibular!
Esta semana foi lançada a nova campanha 

para inscrições do Vestibular de Inverno 2015 
da Udesc. A novidade é que haverá inserções em 
emissoras locais de televisão, além de outdoor, 
portais de internet, redes sociais e matérias para 
a imprensa. Você também pode ajudar a divulgar 
o vestibular! Basta postar como foto de capa da 
sua conta de Facebook o banner do concurso, 
disponível na fanpage da Udesc.



Perfil
AleksAndro schAfer dA silvA

Professor dA Udesc oeste

Agenda
uMostra visual no Museu
Até 30 de abril, o público poderá 
conferir a mostra visual “Mil 
Palavras: Um Museu Imaginário”, 
no Museu da Escola Catarinense 
(Mesc), da Udesc, no Centro de 
Florianópolis. A entrada é gratuita. 
Segundo a coordenadora do projeto, 
professora Sandra Ramalho, 
do Centro de Artes (Ceart), os 
artistas partiram do conceito da 
obra literária “Musée Imaginaire”, 
do intelectual francês André 
Malraux, para produzir a mostra., 
que pretende explorar o máximo 
de sentidos dos visitantes. Mais 
informações no (48) 3225-8658.

Com apenas 32 anos, o professor de Zootecnia 
Aleksandro Schafer da Silva, da Udesc Oeste, 
já concluiu mestrado e doutorado em 15 meses, 

além de ter publicado 242 artigos em revistas cientifi-
cas brasileiras e possuir mais 15 trabalhos aceitos para 
publicação. Em 2014, o professor de Anatomia e Pa-
rasitologia Animal conseguiu publicar 37 pesquisas.

Coordenador do curso de Mestrado em Zootecnia, 
Aleksandro tem sede pelo conhecimento na sua área. 
Em outubro de 2013, ele comemorou a publicação na 
Revista Veterinária & Zootecnia, da Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp), da pesquisa de número 200. 
O trabalho teve como foco um nematóide que afeta as 
vacas leiteiras, provocando lesões na pele próxima à 
glândula mamária.

“Quando terminei a graduação, já tinha 30 pesqui-
sas publicadas”, lembra. Aleksandro ressalta que, em-
bora de sua iniciativa, muitos trabalhos foram elabora-
dos em parceria com professores de outras instituições.

Atualmente, diz o professor, metade dos trabalhos 
é desenvolvida no Laboratório de Pesquisa em Para-
sitologia Animal do Departamento de Zootecnia da 
Udesc Oeste. A outra metade é na Universidade Fede-
ral de Santa Maria (UFSM), onde atua como orientador.

Além de professor da Udesc Oeste, trabalhou como 
docente no curso de pós-graduação em Nutrição Ani-
mal na Universidade Comunitária da Região de Chape-
có (UnoChapecó) e professor permanente do programa 
de pós-graduação da UFSM.

Apesar da intensa atividade científica, Aleksan-
dro, que é natural de Alegria (RS), garante que ainda 
sobra tempo para realizar caminhadas e praticar fute-
bol. “Embora trabalhe muito, minha vida não é estres-
sante”, revela.v
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Papo-rápido
Aniversário: 16/06/82
Livro de cAbeceirA: artigos científicos
PAsseio inesquecíveL: praias de 
Florianópolis
umA PessoA exemPLAr: pai, sr. Eromar
umA PAixão: filho e esposa
É torcedor: Grêmio e Chapecoense
cuLináriA: churrasco

O colecionador 
de artigos



tem

Festival de bandas
u Em 15 de abril, às 20h30, a 
Udesc e a Fundação Catarinense de 
Cultura (FCC) promoverão o Fes-
tival de Bandas da Udesc, no pro-
jeto CIC 8:30 - Grandes Encontros, no Centro 
Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis. O 
projeto reúne conjuntos formados por alunos e 
egressos da universidade, como a banda Carau-
dácia (foto). As outras bandas são Duo Multuei-
ra, Zé Otávio e François Muleka.O ingresso custa 
R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Informações na 
bilheteria do CIC, no telefone (48) 3664-2628. 

Servidor, participe do Clic Comunica! Envie uma foto  
com os colegas do seu setor para comunicacao@udesc.br.

Você 
sabia
Concurso de curtas
uO 1º Concurso de Curtas da Udesc 
receberá inscrições até 24 de abril. 
Qualquer pessoa pode participar. Basta 
enviar um vídeo de 2 a 5 minutos 
sobre como a universidade influencia 
a vida das pessoas e da sociedade nos 
diversos campos do conhecimento. 
A premiação soma R$ 12 mil. 
Informações pelo (48) 3321-8035.

Prêmio
u Pela sua 
atuação na 
coordenação 
do programa 
de extensão 
Modarte – 
Moda, Arte e 
Artesanato, do 
curso de Moda, 
a professora 
Adriana 
Martinez 
Montanheiro 
venceu a quarta edição do Prêmio 
Acif Mulheres que Fazem a Diferença, 
na categoria “Poder Público”. O 
Modarte promove ações de moda, arte 
e artesanato abertas à comunidade.

Congresso
uO Grupo de Estudos de Políticas 
Educacionais e Sociais (Gepes), da 
Udesc Joinville, e o Grupo Regional 
de Articulação em Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adoescente 
(Gradcia) estão organizando o 1º 
Congresso Internacional de Políticas 
Públicas Sociais e Educacionais 
(Coinpose), realizado em novembro. 

Clic comunica

A Operação Coelhinho 2, organizada por técnicos da 
Pró-Reitoria de Administração (Proad), presenteou 

35 funcionários terceirizados que trabalham na 
Reitoria com uma caixa de bombom e uma barra 

de chocolate, após contribuição financeira de 
servidores.  Na foto, as técnicas Vera e Débora, 

junto com os terceirizados Arnaldo e Léia.
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A hipertensão arterial 
ou pressão alta é uma doença 
que ataca vasos sanguíneos,  
coração, cérebro e olhos 
e pode causar paralisação 
dos rins. Ocorre quando a 
medida da pressão se mantém 
frequentemente acima de 140 por 90 mmHg.

Essa doença é herdada dos pais em 90% 
dos casos. Mas há fatores que influenciam 
os níveis de pressão arterial, como fumo, 
consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, 
estresse, grande consumo de sal, níveis altos 
de colesterol e falta de atividade física.

Os sintomas costumam aparecer somente 
quando a pressão sobe muito. Podem ocorrer 
dores no peito, dor de cabeça, tonturas, 
zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada 
e sangramento nasal.

A pressão alta não tem cura, mas pode 
ser controlada. Somente o médico poderá 
determinar o melhor método para cada 
paciente, mas, além dos medicamentos 
disponíveis atualmente, é imprescindível 
adotar um estilo de vida saudável.

Algumas dicas de prevenção:
umanter o peso adequado;
u não abusar do sal;
u praticar atividade física regular;
u aproveitar momentos de lazer;
u abandonar o fumo;
umoderar o consumo de álcool;
u evitar alimentos gordurosos;
u controlar o diabetes.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Cuidado com  
a pressão alta

Decisões
Novos cursos

O Conselho Universitário (Consuni) aprovou a 
criação de três cursos: graduação em Engenharia Quí-
mica, Mestrado em Química Aplicada e Doutorado 
em Fisioterapia. O curso de Engenharia Química será 
oferecido em Pinhalzinho pelo Centro de Educação 
Superior do Oeste (CEO) e terá sua implantação ini-
ciada ainda neste ano, pois não trará custos adicio-
nais para a Udesc, que aproveitará o corpo docente 
e a estrutura já existentes do curso de Engenharia de 
Alimentos. Já os cursos de pós-graduação serão anali-
sados pela Capes ao longo do ano.
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Dicas para ser um 
profissional de valor
uA primeira pessoa que tem que reconhecer 
o seu valor é você mesmo. Então, acredite que 
tem valor a agregar aos que estão à sua volta.
uBusque alternativas que enriqueçam a sua 
bagagem profissional. A internet, por exemplo, 
oferece informações valiosas sobre sua área 
de atuação e, muitas vezes, gratuitas.
uCaso tenha a percepção sobre algo que pode 
prejudicar o clima organizacional, apresente uma 
sugestão para o problema que pode ocorrer.
u Interaja com os colegas. Todos podem 
ser uma rica fonte de aprendizado tanto 
no campo profissional quanto pessoal.


