
Participe do Núcleo Rondon!
O Núcleo Extensionista Rondon (NER), da Udesc, 

iniciou na última sexta-feira, 17, as inscrições na inter-
net para acadêmicos, professores e técnicos interessa-
dos em participar da Operação Elpídio Barbosa, que 
ocorrerá entre 15 e 25 de julho, no Norte Catarinense, 
nos municípios das secretarias de Desenvolvimento 
Regional (SDR) de Jaraguá do Sul e Joinville.

O anúncio dos selecionados será feito em 25 de 
maio, na página do NER. Os professores e técnicos po-

dem se cadastrar por um formulário, acessível na notí-
cia da página http://www.udesc.br/?idNoticia=12848.

O núcleo já fez nove operações em cinco anos, 
com quase 1,6 mil extensionistas e 140 mil pessoas 
atendidas em 76 cidades catarinenses, além de seis 
do Paraná, cinco de Goiás e uma da Argentina.

Mais informações sobre a próxima operação po-
dem ser obtidas pelo telefone (48) 3321-8032, das 13h 
às 19h, e pelo e-mail projrondon09@gmail.com.
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VRV tramita na Alesc
Por volta de 200 servidores da Reitoria, Esag e Cead reu-

niram-se nesta quinta-feira, 24, no Auditório da Esag, com re-
presentantes da Administração Central da Udesc para tratar do 
andamento do projeto de lei que atualiza o Valor Referencial 
do Vencimento (VRV). O projeto de lei encontra-se em análise 
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa (Alesc), com relatoria do deputado Marcos Vieira.

Em reuniões com reitor, pró-reitores e diretores de cen-
tro, nesta semana, que pediram celeridade na tramitação do 
projeto, o deputado afirmou ser favorável ao reajuste, que 
recupera as perdas com a inflação, e também pleiteia uma 
posição da universidade quanto à criação de um curso de Di-
reito em Palmitos. Os demais centros da Udesc também de-
vem organizar reuniões para informar os servidores sobre o 
andamento do VRV.

Turma de 225 
extensionistas da 
Udesc da última 
operação, no Meio- 
Oeste e Planalto

Acesso instável à internet 
Usuários das redes de internet da 

Udesc têm enfrentado dificuldades para 
acessar e utilizar sistemas administrati-
vos e acadêmicos. Isso porque, segundo 
a Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (Setic), há um alto 
consumo de internet devido ao uso do 
Facebook e do YouTube, o que sobre-
carrega a rede. 

Para amenizar o problema, a Setic 
orienta os usuários a utilizarem essas redes 
com moderação, a fim de não prejudicar o 
acesso aos sistemas ligados à atividade fim 
da universidade, como Expresso Udesc, 
Pergamum e Siga, entre outros. 



Perfil
Norberto DallabriDa

Professor De História Da UDesc faeD

Agenda
uCriação radiofônica
Entre 1º e 4 de maio, a Udesc 
realizará o Ateliê de Criação 
Radiofônica no Centro de Artes 
(Ceart), em Florianópolis, 
com oficina e palestra sobre as 
múltiplas possibilidades de se 
pensar e praticar experiências 
no rádio, sobre o rádio e para o 
rádio. O evento abordará também 
temas como voz, poesia sonora, 
paisagem sonora, ecologia 
sonora, rádio-arte e escuta. 
São oferecidas 20 vagas para 
interessados na área. Inscrições 
até segunda-feira, 27, pelo e-mail 
laboratoriodeperformance@
gmail.com. 

O professor Norberto Dallabrida, da Udesc Faed, é um dos 
mais experientes do centro de ensino. Formado em Pe-
dagogia em 1984, pela Udesc, e em História, pela UFSC, 

tem doutorado pela USP, cuja tese foi sobre o Colégio Catari-
nense e a formação das elites. Hoje, atua na área de História da 
Educação. Mas, curiosamente, pela facilidade com as palavras e 
com a memória, uma das atividades que mais se identifica está 
ligada ao jornalismo.

Há 12 anos, o professor assina a coluna “Histórias da Edu-
cação”, publicada no Jornal da Educação, com versão impressa 
e online. Eventualmente, também escreve para jornais de circu-
lação local e estadual, sobre temas voltados à sua área. Como 
diretor de Ensino da Udesc Faed entre 1994 e 1996, foi um dos 
idealizadores do Jornal da Faed, que marcou época pela discus-
são “ousada”, segundo ele, sobre o centro e a Udesc.

“Considero-me um professor-jornalista”, conta o docente, 
que é um exímio leitor de jornais. “Todos!”, ressalta. Dallabrida 
também teve uma atuação importante como diretor no seu cen-
tro. Junto com os coordenadores de curso e um grupo de apoio 
na época coordenou uma avaliação dos cursos de graduação, 
envolvendo fatores internos e externos.

Mas, para ele, o que mais marcou na sua carreira profis-
sional foi a pesquisa. “Eu gosto da docência, mas me motivo 
ainda mais na investigação científica, buscando novos projetos e 
animando grupo de alunos da graduação e pós-graduação. Fico 
emocionado com a publicação textos como resultado de traba-
lho de pesquisa”, diz o professor, revelando atributos de um le-
gítimo jornalista.

Dallabrida, que brinca ter “muito mais passado do que fu-
turo”, pensa agora em contribuir no desenvolvimento de outra 
área: o ensino a distância. “A Udesc precisa transformar o Cead 
em um centro de excelência para a formação dos professores da 
educação básica de Santa Catarina”, projeta.

Quando está fora da universidade, o professor, natural de 
Rio dos Cedros, gosta de ir ao cinema e ao “Majestoso do Es-
treito ver o Figueira fazer bonito!”.v

ComunicaComunica

Papo-rápido
Aniversário: 9 janeiro
Livro de cAbeceirA: 1984, de George Orwel
FiLme FAvorito: Cinema Paradiso
PAsseio inesquecíveL: Madri (Espanha)
umA PessoA exemPLAr: Nelson Mandela
umA PAixão: Vinho tinto
É torcedor: Figueirense
cuLináriA: Escondidinho de camarão

Professor com um  
pé no jornalismo



tem

Todos por Xanxerê
uA Udesc Oeste iniciou uma campanha 
de arrecadação de alimentos não perecíveis 
e material de higiene e limpeza para os cer-
ca de mil desabrigados de Xanxerê, atingi-
do por um tornado na segunda-feira, 20. Foram instalados 
três postos de coleta, sendo dois em Chapecó: no prédio da 
Enfermagem, localizado na Rua 7 de Setembro, nº 91-D, 
no Centro, e no prédio da Zootecnia, no Bairro Santo An-
tônio. O terceiro ponto está em Pinhalzinho, no Parque de 
Exposições Efacip. Todos podem ajudar.

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

Você 
sabia
Compra
u Foi concluído na sexta-
feira passada, 17, o processo 
de compra de uma casa para 
uso da Udesc Cefid, no Bairro 
Coqueiros, em Florianópolis. 
A casa, que abriga a Direção 
de Pesquisa e Pós-Graduação, 
a Secretaria de Ensino de 
Pós-Graduação e laboratórios, 
foi comprada por R$ 435 mil. 
Antes, o imóvel era alugado.

Contas aprovadas
uA última reunião do 
Conselho Curador da Udesc 
(Concur) aprovou as contas de 
2014 da Udesc. O encontro, 
que ocorreu no dia 15, teve a 
participação de representantes 
do Tribunal de Contas de 
Santa Catarina (TCE/SC). O 
Concur sempre se reúne em 
abril e outubro de cada ano.

Fiscais
u Foram abertas as inscrições 
para alunos e servidores 
que queiram trabalhar no 
Vestibular de Inverno 2015  
e no Vestibular EAD, 
que serão realizados em 
31 de maio. O número 
de vagas depende do 
total de vestibulandos. 
Mais informações na 
Coordenadoria do Vestibular, 
pelo e-mail vestiba@udesc.br.

Clic comunica

Equipe do setor administrativo da Udesc Ibirama: 
Idier, Ana, Marciane, Eliane, Tiago, Paulo 

Lima, Paulo Furtado, Lilian e Piva.
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1. Não fume (essa é a regra mais importante).
2. Tenha uma alimentação saudável. Isso pode 

reduzir o risco em pelo menos 40%. Coma mais 
frutas, legumes, verduras e cereais. Diminua os 
alimentos gordurosos, salgados e enlatados. Prefira 
gorduras de origem vegetal, como azeite, óleo de 
soja e de girassol.

3. Consuma menos bebidas alcoólicas.
4. Pratique atividade física moderadamente, 

cinco vezes por semana, durante pelo  
menos 30 minutos.

5. Homens com idade entre 50 e 70 anos devem 
procurar o médico para exames de detecção do 
câncer de próstata. Se o pai ou irmão teve a doença 
antes dos 60, é aconselhável fazer os exames já a 
partir dos 45 anos.

6. Mulheres devem fazer o exame preventivo 
ginecológico a partir dos 25 anos de idade.

7. O exame clínico das mamas deve ser feito 
anualmente a partir dos 40 anos. Mulheres com 
idade entre 50 e 69 devem fazer uma mamografia 
a cada dois anos. Se houver casos na família, 
ocorridos antes dos 50, o exame clínico e a 
mamografia devem ser feitos a partir dos 35 anos.

8. Homens e mulheres com mais de 50 devem 
fazer o exame de sangue oculto nas fezes pelo 
menos a cada dois anos.

9. Evite tomar muito sol entre as 10h e as 16h 
sem proteção.

10. Escove os dentes diariamente e consulte o 
dentista regularmente.

Fonte: Ministério da Saúde

Dez dicas para  
evitar o câncer

Decisões
Laguna e Ibirama

O professor Carlos André da Veiga Lima 
Rosa foi empossado no cargo de diretor-geral do 
Centro de Educação Superior da Região Sul (Ce-
res), em Laguna, no lugar do professor João Rotta 
Filho. Já em Ibirama, o professor Carlos Alberto 
Barth tomou posse no Centro de Educação Supe-
rior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), no lugar do 
professor Dario Nolli.
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A inteligência emocional
uO equilíbrio emocional está 
diretamente ligado ao desenvolvimento 
pessoal. Para isso, é necessário 
exercitar a tolerância, administrar 
bem os sentimentos e ser objetivo.
uControlar as emoções é diferente de 
reprimi-las. Permanecer atento ao que 
se sente é uma aptidão que auxilia o 
desenvolvimento pessoal e profissional.
uAo agirmos por impulso, podemos 
comprometer o clima organizacional. Uma 
boa dica é a de utilizar a regra básica de 
“contar até dez antes de responder ou agir”.
u Por isso, fica a dica. Esteja atento. 
Faça uso inteligente das emoções e atinja 
a tão almejada inteligência emocional.

Viver 
Bem


