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Uma noite memorável!
O clima foi de alegria, reconhecimento e come-

moração na noite desta quarta-feira, 20, no teatro do 
Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis, 
entre as mais de 700 pessoas que prestigiaram a ceri-
mônia principal dos 50 anos da Udesc. O evento con-
tou com a presença de alunos, professores e técnicos, 
familiares, gestores públicos, dirigentes universitários 
e representantes de entidades da sociedade civil.

No palco, estiveram: reitor da Udesc, Antonio 
Heronaldo de Sousa; vice-reitor, Marcus Toma-
si; professor Celestino Sachet, reitor entre 1968 e 
1974; vice-governador do Estado, Eduardo Pinho 
Moreira; entre outras autoridades.

Durante duas horas, a solenidade prestou home-
nagens aos reitores que comandaram a Udesc nesse 
meio século de história e a personalidades, com a 
entrega da Medalha Governador Celso Ramos.

A cerimônia teve ainda o lançamento oficial da 
“Revista Udesc 50 anos: a trajetória da Universida-
de dos Catarinenses”, a exibição do documentário 
do cinquentenário da universidade, e a entrega de 
kits com sacola ecológica, revista, pen drive em for-
mato de cartão e CD da Orquestra Acadêmica.

Um momento a parte foram as atrações artísti-
cas dos professores da Udesc Ceart.

Uma noite para ficar na história!

Público elogiou a organização do evento e as 
atrações musicais dos professores da Udesc Ceart

Reitor Antonio Heronaldo de Sousa 
destacou o perfil acolhedor da Udesc e 

a importância para a sociedade

Professores Alicia (soprano), Bernardete 
e Luís Cláudio (piano) deram um show

Coral e Orquestra Acadêmica da Udesc emocionaram 
a plateia, com clássicos da música popular brasileira

Tomasi entregou medalha para 
Ieda, filha de Elpídio Barbosa
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Perfil
Sérgio Marian

ProfeSSor da UdeSc ibiraMa

Fique ligado
uCarteirinha
Até 25 de maio, alunos e 
servidores da Udesc devem 
acessar o sistema de gestão de 
identidade Portal idUdesc (id.
udesc.br) para atualizar os dados 
pessoais e incluir uma foto, que 
serão usados na nova carteirinha 
de identificação universitária.
A carteirinha conterá informações 
básicas dos estudantes de 
graduação (presencial e a 
distância) e de pós-graduação, 
dos professores (efetivos e 
substitutos) e dos técnicos.
Com validade de seis meses, ela 
ganhará um novo selo holográfico 
para cada atualização, terá 
uso restrito aos ambientes da 
universidade, como restaurantes, 
e, portanto, não poderá ser 
apresentada em locais como 
cinemas e shows para se obter 
desconto no valor do ingresso.

Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta 
e o coração tranquilo”. A letra da música Serra do Luar, de 
Walter Franco, expressa bem o jeito de ser do professor Sér-

gio Marian, do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 
(Ceavi), da Udesc, em Ibirama. Marian, que trabalha há seis anos 
na unidade, busca sempre uma vida equilibrada, para poder dormir 
sem peso na consciência. Para isso, dedica-se à educação superior 
com motivação e respeito aos alunos.

Antes de ingressar na Udesc, o professor lecionava em institui-
ções de ensino superior da Grande Florianópolis e atuava também 
como contador em uma empresa prestadora de serviços na área. Po-
rém, foi na universidade a sua experiência mais desafiadora. “Aqui 
tenho a possibilidade de estar em contato com diversos segmentos 
da sociedade, compartilhando conhecimentos e experiências”, afirma.

Um exemplo são os projetos de extensão junto ao terceiro se-
tor, e também as atividades do Núcleo Extensionista Rondon, ambos 
com participação do professor. A partir destes projetos, e da dedica-
ção de seus servidores, Marian espera que a Udesc, no auge dos 50 
anos da instituição, consolide-se ainda mais no cenário nacional. Da 
mesma forma, a Udesc Ibirama, como um centro reconhecido pelo 
Alto Vale do Itajaí.

O professor é natural de Leoberto Leal, e atualmente mora em 
Ibirama. É casado com Roseli e tem um filho, o Vitor, de sete anos.  
Quando está fora da Udesc, passa o tempo livre com a família, assis-
tindo televisão – principalmente filmes e partidas de futebol, e lendo 
livros. Sempre que pode, viaja até São Miguel das Missões, no Rio 
Grande do Sul.

Marian é adepto das caminhadas, para manter a forma e a saúde. 
“Sou uma pessoa tranquila, compreensiva, que acredita nas pessoas, 
e que gosta de desafios”, resume.v
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Docência com 
equilíbrio e respeito

Papo-rápido
Aniversário: 23 de dezembro
Livro de cAbeceirA: De zero 
a um: o que aprender sobre 
empreendedorismo com  
o vale do silício (Peter Thiel)
FiLme FAvorito: Dança com lobos 
(Kevin Costner)
PAsseio inesquecíveL: Urubici/SC,  
em 2013.
umA PessoA exemPLAr: meu pai
umA PAixão: A família
É torcedor: Flamengo
cuLináriA: Churrasco

Professor  
Sérgio Marian, 
com a família

“
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Aula histórica
uNa última quinta-feira, 14, por volta de 700 
pessoas lotaram o Teatro Governador Pedro Ivo, 
em Florianópolis, para acompanhar a aula magna 
do sociólogo espanhol Manuel Castells. O evento 
fez parte da programação dos 50 anos da Udesc. O professor 
felicitou a Udesc por “sua brilhante trajetória acadêmica” e 
fez uma apresentação de quase duas horas. Castells é um dos 
pensadores mais influentes do mundo com análise das trans-
formações sociais pelas novas tecnologias.

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

sabia
Sessão Solene
uQuarta-feira, 27, 
às 19h, está marcada 
a sessão solene na 
Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina 
(Alesc) comemorativa 
aos 50 anos da Udesc. 
Todos os servidores 
estão convidados a 
comparecer e prestigiar 
a homenagem.

Passeio 
ciclístico
uA Udesc Lages 
segue com inscrições 
abertas para o 1º Passeio 
Ciclístico, que ocorrerá 
no próximo sábado, 
23. A atividade integra 
a programação dos 50 
anos. O trajeto será 
de 10 quilômetros. 
Cada participante terá 
direito a uma camiseta. 
Informações pelo 
telefone (49) 2101-9138.

Arte e cultura
u Em Joinville, 
termina quinta-feira, 
20, a 1ª Semana da 
Arte e Cultura do 
Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT). 
No encerramento, conta 
com apresentações do 
grupo Teatro Playback, 
da Udesc Ceart, e 
do Coral da Udesc 
Joinville, gratuitas e 
abertas ao público.

tem

Clic comunica

Aposentados, primeiros diretores e técnicos mais antigos da Udesc foram 
homenageados, quarta-feira, 13, em solenidade especial de abertura dos 50 

anos da Udesc no Museu da Escola Catarinense. Ao todo, 21 servidores 
pioneiros receberam os parabéns. São os desbravadores da Udesc!
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A partir dos 50 anos de idade, sinais de 
envelhecimento ficam mais evidentes e o corpo 
exige mais cuidados.

Entre as mudanças comuns nesse período, estão 
a diminuição de força e volume dos músculos, a 
perda de elasticidade dos vasos sanguíneos e o 
deslocamento do tecido adiposo para o tórax e 
abdômen. A partir dos 50 anos, o principal risco 
para a saúde são doenças coronárias, para os 
homens, e câncer, para as mulheres.

O processo de envelhecimento é inevitável, 
mas com os cuidados certos e um estilo de vida 
saudável, é possível melhorar a qualidade de vida. 

Veja as dicas:
uMantenha uma boa higiene dentária, 

prevenindo cáries e gengivites;
uDiminua o consumo de alimentos ricos 

em gorduras, colesterol e sal. Essa atitude pode 
prevenir tromboses e doenças do coração
u Inclua frutas e verduras na alimentação 

e ajude, com isso, a reduzir o risco de câncer 
colorretal;
uNão fume e não consuma álcool em excesso;
uMantenha os exames médicos regulares em dia 

e verifique a necessidade de renovação de vacinas;
uNão esqueça dos exames oftalmológicos. 

Problemas com glaucoma e catarata são mais 
frenquentes com o avanço da idade;
u Se vai se aposentar, prepare-se para esse 

momento. Uma opção é 
procurar novas atividades de 
interesse, o que ajuda a 
ampliar o convívio social. 
Evite o isolamento.

Fonte: www.unimed.coop.br/

Meia-idade  
com tudo em cima!

Use a nova marca!
Recentemente, a Udesc adotou uma nova 
marca. Por isso, professores, técnicos e alunos 
devem utilizá-la nos documentos internos e 
todo o material promocional relativo à Udesc. 
Os arquivos da nova marca, nos formatos 
eps, jpg e pdf, podem ser acessados no site 
www.udesc.br/novamarca. Qualquer dúvida 
sobre a aplicação deve ser encaminhada 
ao e-mail comunicacao@udesc.br.
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Reciclar sempre      
Já que estamos comemorando os cinquenta 
anos da Udesc, vale destacar que, no 
desenvolvimento humano, todas as 
etapas trazem desafios específicos.
Aos que se aproximam da “meia idade” no 
ambiente de trabalho, recomenda-se a busca 
contínua pelo aperfeiçoamento profissional.
 A participação em palestras, as pesquisas 
na internet e a participação em fóruns 
de discussão dentro da sua área de 
atuação também podem ajudar.
Afinal, podemos comparar a vida 
profissional a um barco em um rio: para 
ter controle do leme, é preciso saber 
para qual direção se está navegando.

Viver 
Bem


