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Novo vídeo institucional

Udesc recebe 
Prêmio Educador 
Elpídio Barbosa 
pela terceira vez

Oreitor da Uni-
v e r s i d a d e 
do Estado 

de Santa Catarina 
(Udesc), Antonio 
Heronaldo de Sou-
sa, recebeu o 20o 
Prêmio Educador 
Elpídio Barbosa, do 
Conselho Estadual de 
Educação (CEE), nesta 
semana,, no Teatro Álvaro de 
Carvalho, em Florianópolis. O pró-reitor de En-
sino da Udesc, Luciano Hack acompanhou a ce-
rimônia que contou com apresentações culturais 
de alunos do Instituto Estadual de Educação.

Além da Udesc, vencedora como a melhor 
instituição vinculada ao sistema estadual de 
ensino, foram premiadas escolas municipais, 
particulares, empresas e pessoas que contri-
buíram para o desenvolvimento da Educação 
em Santa Catarina como o professor Sylvio 
Sniecikoviski e a Fundação Maurício Sirotsky 
Sobrinho, do Grupo RBS. Esta é a terceira 
vez que a Udesc recebe o prêmio — as outras 
foram em 2002 e 2011 — por obter o melhor 
conceito no Índice Geral de Cursos (IGC) na 
última aferição do Instituto Nacional de Pes-
quisa Educacional Anísio Teixeira (Inep).

“O IGC resume em um único indicador 
a qualidade dos cursos de graduação e de 
pós-graduação. O prêmio pelo segundo ano 
consecutivo é um reconhecimento do bom 
trabalho desempenhado por todos nossos 
professores”, comemorou o reitor. v

A Udesc lançou essa semana seu 
novo vídeo institucional. O material com 
duração de cinco minutos foi produzido 
pela empresa DV3 Vídeo. Também foi 
produzido um vídeo de 15 minutos com 
imagens de todos os cursos da institui-
ção que poderá ser utilizado em eventos 
como formaturas. O novo vídeo mostra 
um perfil geral da instituição destacando 
as 12 unidades em 10 cidades de Santa 
Catarina e mostrando um resumo das 
ações de ensino, pesquisa e extensão.

O vídeo institucional pode ser visto 
no www.youtube.com/canaludesc.
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Perfil
Dario Nolli

Diretor geral Da UDesc ibirama

“Vale mais a sombra 
de um velho do que a 
sabedoria do moço”

Dario Nolli, 61 anos, professor e diretor 
geral da Udesc Ibirama é o tipo de pes-
soa que geralmente chama atenção du-

rante os contatos que mantém na universidade 
ou fora dela, principalmente pelo seu humor e 
“tiradas” inteligentes, além da alegria que de-
monstra. Casado há 31 anos, natural de Rio do 
Oeste, Dario se identifica como campeiro, pois 
prefere a serra ao mar porque ela “traz a sensa-
ção de paz, liberdade e coragem” e gosta tam-

bém da primavera “pelo perfume das flora-
das”. Fora da Udesc, gosta de ler e passar 

o tempo livre com a família — esposa e 
dois filhos —, que reside em Joinville.

“É melhor absolver um culpado que 
condenar um inocente”, é uma de suas fra-
ses preferidas. “Vale mais a sombra de um 
velho do que a sabedoria do moço”, é ou-
tro pensamento que baliza algumas das suas 
principais decisões. Dario diz que escolheu 
essas frases pelo simples fato de que “somos 
seres humanos que só sabem viver em bando, 
o que dá a possibilidade de conviver com a fe-
licidade”. Do contrário, observa, passa a valer 
a frase de Horácio que diz que se o vaso (“aqui 
podemos entender como sociedade”), não está 
limpo, “tudo o que nele puseres azedará”.

Dario prefere a cor azul, joga futebol 
nas horas livres, gosta de chimarrão, uísque 
e do cheiro do café. Seu prato preferido é o 
carreteiro e tem predileção pela música “Ca-
pricho Italiano”, de Tchaikovsky, porque 
inspira tranquilidade e alegria.

Sobre a Udesc, ele defende uma uni-
versidade mais igual “que inclua mais e 
seja mais parceira na geração de riquezas 
para o Estado”. v

uConcerto de professoresNa terça-feira, 30, dez professores do Departamento de Música da Udesc se apresentam em um concerto que envolve piano, violão, violino, clarinete e canto. A apresentação será às 20h no auditório do Teatro do SESC Prainha, em Florianópolis.
u Jisudesc
Professores e técnicos da Udesc têm até o dia 8 de novembro para se inscreverem na oitava edição do Jisudesc, que ocorrerá entre os dias 23 e 25 do próximo mês, na Associação dos Funcionários Fiscais de Santa Catarina (Affesc), em Florianópolis. Cada centro poderá inscrever até 40 servidores.
u Propriedade Intelectual
A Udesc realizará um curso gratuito sobre conceitos básicos de Propriedade Intelectual nos dias 30 e 31 de outubro, em Florianópolis. Serão oferecidas 50 vagas ao público em geral. Outras informações e inscrições www.udesc.br/?idNoticia=5551.

Agenda
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Você 
sabia TEM

Editora
uA Udesc possui uma Editora para 
disseminar o saber gerado na universidade. 
A partir deste mês, o órgão fará 
publicações de obras na forma de fluxo 
contínuo e não mais por editais como era 

feito anteriormente. Esse 
novo formato permite 
que os escritores da 

universidade tenham 
mais tempo para 

preparar as suas obras. 
“O fluxo contínuo 
permite ainda que 

os interessados 
aprimorarem serviços 
de arte e revisão”, 
diz o coordenador 
da Editora, Amauri 

Bogo. Outras 
informações no 
www.udesc/editora.

Esag Sênior
uA Udesc Esag conta com o 
Programa de Extensão Esag Sênior. 
O programa, voltado para pessoas 
com 45 anos ou mais, oferece curso 
gratuito de Formação Complementar 
em Administração. O Esag Sênior busca 
proporcionar subsídios a quem quer dar 
um novo rumo na vida profissional, ou 
sedimentar um caminho já escolhido. As 
inscrições para 2013 do programa estão 
abertas até o dia 31 de outubro e devem 
ser feitas presencialmente na sede da Esag 
Sênior, no Campus da Udesc no Itacorubi, 
entre 14h e 18h. Mais informações em  
esagsr.blogspot.com.br ou (48) 3321-8226.

u Que o servidor tem direito 
à liceNça para tratar de 

interesses particulares, sem 
vencimentos, pelo prazo 
máximo de 12 anos. No 

entanto, a licença é proibida 
para exercer cargo ou função 
pública (exceto para cargo 
de comissão); servidor em 

estágio probatório; servidor 
que esteja respondendo 
processo disciplinar; e 

que esteja frequentando 
curso de pós-graduação.

u O servidor nomeado por 
concurso público adquire 
estabiliDaDe após três 

anos de tempo de serviço. 
Após esse período ele não 

pode ser exonerado ou 
demitido a não ser em casos de 
sentença judicial ou processo 

disciplinar em que seja 
assegurado ampla defesa. Vale 
ressaltar que a estabilidade diz 
respeito ao serviço público e 

não ao cargo.
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Viver 
Bem Decisões

Dia Mundial de 
Combate ao AVC
uO acidente vascular cerebral 

(AVC), popularmente 
conhecido como 

derrame, é uma das 
principais causas 
de morte ou 
incapacidade no 

Brasil. É causado 
pelo rompimento 
de vasos 
sanguíneos no 

cérebro. Mais da 
metade das pessoas 
afetadas morrem em 
até um ano e 20% 
ficam com sequelas 

graves e incapacitantes.

uNeste fim de semana, 
voluntários e profissionais de  
saúde promove caminhadas e 
outras ações para chamar atenção 
da população quanto aos riscos e 
tratamentos do AVC, em alusão ao 
Dia Mundial de Combate ao AVC, em 
29 de outubro. Saiba mais aqui:  
www.cefid.udesc.br/?idNoticia=5574.

uO Cefid mantém um programa 
de extensão voltado ao atendimento 
fisioterapêutico de pessoas com 
sequelas de AVC. Os pacientes são 
atendidos em casa ou no próprio 
centro, no bairro Coqueiros, em 
Florianópolis, em grupo. Acesse 
www.cefid.udesc.br/avc.

Doutor Honoris Causa
u Em sessão solene do Conselho Universitário 
realizada nesta semana, a Udesc concedeu o 
título de Doutor Honoris Causa aos professores 
Gui Bonsiepe e Nelson Back da área de 
design. Esta foi a terceira e quarta vez que 
o título Honoris Causa é concedido pela 
Udesc. O primeiro a receber a homenagem 
foi o ex-governador Antonio Carlos Konder 
Reis, em 1994 — na época o título tinha o 
nome de Professor Honoris Causa, de acordo 
com o Regimento Geral de 1985. O segundo 
a receber o título foi o geógrafo e professor 
Aziz Ab´Sáber, em 2008. O título é concedido 
às personalidades científicas nacionais ou 
estrangeiras que tenham contribuído, de modo 
notável, para o progresso das ciências, letras, 
artes ou esportes; e aos que tenham beneficiado, 
de forma excepcional, a universidade, o país ou 
prestado “relevantes serviços à humanidade”.

Fazenda Experimental
u O Conselho Universitário da Udesc 
também aprovou, em reunião nesta 
semana, o regimento interno da Fazenda 
Experimental da Udesc Lages, que será 
um órgão suplementar do centro.
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