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Professor, participe da  
avaliação institucional!

Até 23 de agosto, alunos e professores da Udesc terão a oportunidade de avaliar a 
instituição de ensino em diferentes aspectos pela internet, com base nas disciplinas do 
primeiro semestre deste ano. Todos os centros de ensino da Udesc participarão da ativi-
dade via Sistema de Gestão Acadêmica (Siga). Basta acessá-lo e clicar no menu lateral 
“Avaliação Institucional”. Os estudantes poderão dar opiniões sobre o desempenho 
dos professores e as políticas acadêmicas da Udesc. Em contrapartida, os professores 
poderão avaliar as turmas, as políticas acadêmicas, a política de pessoal e o grupo 
gestor da Reitoria. Com isso, a universidade busca analisar as ações planejadas e rea-
lizadas, além de detectar potencialidades e fragilidades em cada centro e preparar mu-
danças para os cursos. Mais informações pelo telefone (48) 3321-8016, das 13h às 19h.

O Consuni elegeu os seis novos repre-
sentantes para o Conselho Curador (Con-
cur) – dois professores, dois técnicos e dois 
acadêmicos. O Concur é um órgão autôno-
mo, com regimento interno, responsável 
pelo zelo das finalidades da Udesc, como 
aprovar as contas da universidade e fazer 
representações no Ministério Público.

Docentes: Valkyrie Vieira Fabre (titular, 
Udesc Ibirama) e José Carlos de Souza (su-
plente, Udesc Balneário Camboriú)

Técnicos: Sheila Gerber Peres (titular, 
Reitoria) e Jean Passos da Silva (suplente, 
Udesc Cefid)

Discentes: Andre Vechi (titular, Udesc 
Balneário Camboriú) e André Douglas 
Contini Smielewski (suplente, Udesc Cefid)

Sem cortes
A proposta de emenda do duodécimo, suge-

rida pelo deputado Gelson Merísio, foi retirada 
na Assembleia Legislativa (Alesc) e o repasse 
que a Udesc recebe da receita do Estado não 
será mais prejudicado. Com isso, não haverá 
cortes no orçamento. 

Eleições para reitor e vice
Estão abertas as inscrições para concorrer 

aos cargos de reitor e vice-reitor da Udesc para 
os próximos quatro anos (gestão 2016-2020). As 
chapas deverão requerer sua inscrição à Comis-
são Eleitoral Central, junto ao Setor de Proto-
colo da Reitoria, até 14 de agosto. Poderão 
participar os professores da Udesc que 
sejam efetivos há pelo menos cinco 
anos, mas é vedada a reeleição nos 
mesmos cargos. O primeiro turno 
da votação ocorrerá em 21 ou-
tubro, e, se necessário, o segun-
do turno será realizado 
em 18 de novembro.

Novos membros do 
Conselho Curador



Perfil
IldegardIs Bertol
Professor do dePartamento  

de solos da Udesc lages

uHomenagem
O professor Paulo Henrique 
Xavier de Souza, o Paulão, 
foi um dos homenageados 
pela Câmara Municipal de 
Florianópolis com o Troféu 
Pedro Medeiros, em sessão 
solene na quarta-feira, 8. 
Professor do Departamento 
de Educação Física da Udesc, 
Paulo é atualmente diretor-
geral da Udesc Cefid. O troféu 
Pedro Medeiros é uma honraria 
concedida pelos vereadores 
a cidadãos que contribuem 
para o desenvolvimento 
da região continental de 
Florianópolis. Paulão é 
professor da Udesc desde 1987.

Tudo que começamos, devemos terminar. É com esse lema que o 
professor titular do Departamento de Solos da Udesc Lages, Ilde-
gardis Bertol, concilia vida pessoal e profissional. Na universida-

de há mais de 30 anos, ele iniciou a carreira no Curso de Agronomia, em 
1975, quando ainda era profissional autônomo. Um convite do professor 
Flávio Krebs Ramos mudaria o rumo da vida profissional de Bertol. “Não 
imaginava me tornar professor universitário. Isso mostra que na vida da 
gente as coisas nem sempre são planejadas, elas acontecem”, conta.

Apesar dos mais de 30 anos de trabalho, o professor optou por não 
se aposentar ainda. A realização profissional é o principal motivo. “Gos-
to muito do que faço e faço porque gosto. O trabalho é uma das minhas 
paixões”, diz. Com uma carreira consolidada, Bertol tem mais de 100 
artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais, 
além de inúmeras participações em conferências e simpósios. Em breve 
lançará o livro “Recomendação de práticas conservacionistas em sistema 
de manejo do solo sob semeadura direta”.

Mas não é só de trabalho que vive o professor. O tempo livre é dedi-
cado a sua outra paixão, a família, com quem ele gosta de viajar e a quem 
ele atribui todo o sucesso profissional. “Tudo é resultado da nossa estru-
tura familiar”, afirma Bertol, citando a esposa, Jane Cormelatto Bertol, os 
filhos Camilo e Bárbara e as netas Maria Eduarda e Ana Rafaella.

A memória do pai já falecido, Olderige Bertol, também está entre 
as principais inspirações de vida do professor, que se emociona ao falar: 
“Tudo que eu sou e tenho eu consegui com persistência e esforço. Essas 
são heranças do meu pai. Ele é meu exemplo de vida”. O professor tam-
bém se preocupa com a saúde: pratica pilates e não dispensa uma taça de 
vinho, diariamente. Churrasco é um prato comum na mesa de Bertol. Tor-
cedor do Grêmio, não se considera um fanático, mas gosta de futebol. v
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Papo-rápido
Aniversário: 26 de maio
Livro de cAbeceirA: Os Pilares da Terra - 
Ken Follett
FiLme FAvorito: Não tenho preferências
PAsseio inesquecíveL: Porto e Lisboa 
(Portugal), em 2005
umA PessoA exemPLAr: Meu pai
umA PAixão: A minha esposa
É torcedor: Grêmio de Porto Alegre
cuLináriA: Ítalo-Espanhola

Sem chance para 
a aposentadoria

Professor Bertol (de 
branco) com a família



Você sabia
Vacinação
uMais de 800 servidores da Udesc 
se imunizaram gratuitamente contra a 
gripe na iniciativa organizada pela en-
fermeira Valdirene Ávila, do Serviço de 
Atendimento a Saúde do Servidor (SASS). O 
dobro do registrado na campanha de vacinação 
de 2014. Em março e abril de 2016, tem mais.

Novos cursos
uO Consuni aprovou a criação de dois cursos 
de pós-graduação: a Especialização em Gestão 
Municipal a Distância e o Mestrado Profissional 
em Enfermagem. Caso aprovado pelo Ministé-
rio da Educação (MEC), o mestrado será ofere-
cido em Chapecó a partir de 2016.

Iniciação à docência
uA Udesc promove, em 6 de agosto, o 3º Semi-
nário de Iniciação à Docência e o 3º Fórum das 
Licenciaturas, com o tema “Interdisciplinaridade 
em Foco”. As inscrições podem ser feitas até 3 
de agosto. A abertura do evento ocorrerá às 9h na 
Udesc Ceart. O evento é destinado a professores 
de licenciaturas, entre outros públicos.
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Rondon em ação no Norte Catarinense

Clic comunica
A técnica Poliana 
Rossi Schafer, da 
Udesc Ibirama, que 
atua junto à direção 
de extensão do 
centro, está saindo de 
licença-maternidade. 
Poliana aguarda 
com ansiedade a 
chegada da Jordana, 
sua primeira filha.

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

tem

u O Núcleo Extensionista Rondon (NER), da Udesc, 
realiza a Operação Elpídio Barbosa no Norte Catari-
nense até 25 de julho. A ação faz parte da programação 
dos 50 anos da Udesc. A abertura da operação ocorreu 
quarta-feira, 15, no Bairro Saguaçu, em Joinville. O 
NER terá quatro equipes na cidade e outras cinco em 

Barra Velha, Garuva, Guaramirim, Itapoá e São Fran-
cisco do Sul. Cerca de 250 rondonistas, sendo 170 da 
Udesc (alunos e servidores), farão atividades ligadas à 
comunicação; cultura; direitos humanos e justiça; edu-
cação; meio ambiente; saúde; tecnologia e produção; e 
trabalho. Mais informações pelo (48) 3321-8032.
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Idosos devem 
prevenir quedas Você se relaciona bem 

com seus colegas de trabalho?

Dando continuidade às orientações sobre postura 
no ambiente organizacional, seguem mais três 
dicas que podem contribuir ao aprimoramento 
das relações entre colegas de trabalho.

uComunique-se: Não parta do pressuposto de que 
“os outros já sabem” seja o que for. Também vale 
lembrar que “elogios podem ser feitos publicamente, 
enquanto críticas devem ser feitas reservadamente”.

uEsteja aberto para ouvir opiniões 
diferentes das suas, sem demonstrar que 
está entediado, irritado ou impaciente.

u Sugira soluções ao invés de fazer ou de se estressar 
com as queixas sobre questões relacionadas ao trabalho.

Viver 
Bem Por Celia Penteado

u Idosos costumam estar mais sujeitos a 
quedas e, quando caem, o efeito pode ser 
devastador. Além dos problemas médicos, 
as quedas têm custo social, econômico 
e psicológico enormes, aumentando a 
dependência e a necessidade de morar em 
asilos e casas de repouso.

uO Ministério da Saúde calcula que uma 
em cada três pessoas com mais de 65 anos 
sofre ao menos uma queda por ano. E das 
que caem, uma em cada 20 acabam com 
fraturas ou internadas em hospitais.

u Entre as pessoas com mais de 80 anos, 
40% caem a cada ano. Dos que moram em 
asilos e casas de repouso, esse frequência 
é de 50%.

uO Grupo de Estudos da Terceira 
Idade (Geti), programa de extensão da 
Udesc Cefid, em Florianópolis, mantém 
um projeto de extensão específico 
para prevenção de queda em idosos, 
com treinamento de equilíbrio. Mais 
informações em www.cefid.udesc.br/geti. 

Fonte: Ministério da Saúde/Udesc Cefid.


