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O reitor da Udesc, Antonio Heronaldo de Sousa, 
falou sobre os desafios e as conquistas da ins-
tituição em 2012 em conversa com a equipe 

de produção da Rádio Udesc FM Florianópolis. Confi-
ra alguns pontos destacados na entrevista. v

“Este ano foi mais desafiador porque teve algumas 
flutuações do ponto de vista econômico. Foi um desafio 
em que tivemos que fazer mais com menos”, disse o 
reitor. Por outro lado, Heronaldo destacou as oportu-
nidades abertas por parcerias com universidades, em-
presas, secretarias estaduais e outros órgãos, como o 
Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC).

Segundo o reitor, a Udesc está realizando uma série 
de ações para conseguir, além do recurso mensal repas-
sado pelo governo, verbas de outras fontes para manter o 
crescimento contínuo e a qualidade da universidade. Na 
lista, estão recursos vinculados ao Governo Federal. “As 
universidades estaduais têm uma característica também 
nacional. Nós entendemos que o governo federal 
pode e deve ter participação”, comentou o reitor.

Entre os ganhos importantes de 
2012 estão o desempenho da Udesc no Índice Geral de 
Cursos (IGC), do Ministério da Educação (MEC), que 
a classificou como a segunda melhor do Estado e a 19ª 
do País, de um total de 227 universidades, e o recorde 
de inscrições no Vestibular de Verão 2013, que teve, 
em média, dez candidatos por vaga.

De acordo com Antonio Heronaldo, a perspectiva 
para o próximo ano é muito boa. “A universidade está 
crescendo com qualidade, entendendo o momento que 
o Estado vive e se colocando à disposição para ajudar 
a desenvolver ações para a economia”, observou. Leia 
mais em: www.udesc.br/?idNoticia=6045.
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Perfil
AdAir WAlter Antunes

secretário AcAdêmico do cesfi

Da Serra para o 
Litoral, sempre sereno

Quando Adair Walter Antunes começou 
no seu primeiro emprego, em 1976, 
concursado com apenas 18 anos, a 

Udesc recém tinha iniciado as atividades em 
Lages, ainda sob o nome de Escola Superior de 
Medicina Veterinária. Nas três décadas seguin-
tes, viu a mudança de nome do centro, a criação 
de cursos e o aumento da estrutura.

Em 2010, mudou-se para o Litoral 
por opção da família. “A ideia era ir so-

mente após a aposentadoria, mas sur-
giu uma oportunidade com o curso de 
Administração da Esag em Balneário”, 
diz. Na despedida, o “Tio Daia”, como 
é chamado na Udesc Lages, enalteceu as 
conquistas do campus e disse sair com a 
consciência de dever cumprido.

Passou para a Udesc Balneário Cam-
boriú em 2011 e é o atual secretário aca-
dêmico, função já exercida em Lages. Con-
tente com o local de trabalho e de morar em 
Itapema com a esposa e os três filhos, gosta 
de caminhar na praia, ver filmes de faroeste 
e ouvir música gospel no tempo livre.

Dos esportes, prefere os de mesa. Já tem 
cinco títulos (totó, bocha e dominó) e dois 
vice (totó e canastra) no Jisudesc, além de um 
segundo lugar de totó na Cofafe. Ausente em 
2012, acertou parceria com o colega Saulo Pa-
checo Júnior para voltar no próximo ano. “No 
totó, não vai ter para ninguém”, brinca.

Após passar grande parte da vida na Udesc, 
Adair quer treinar um substituto antes de se apo-
sentar, o que já será possível no fim de 2014. 
Ainda está em dúvida sobre a data, mas não tem 
pressa e continua trabalhando no seu único e 
marcante emprego. “Agradeço a Deus pelo que 
conquistei até agora, mas peço a Ele para me 
dar sabedoria para conquistar muito mais.” v

uAvaliação Institucional ExternaA ação que teve início entre os dias 3 e 7 de dezembro, em oito centros de ensino da universidade, continuará entre os dias 25 de fevereiro e 1o de março de 2013, com visita de uma comissão instituída pelo Conselho Estadual de Educação nos seguintes centros: CEO, Cesfi, Ceplan, e no Ceavi. 
uCalendário Acadêmico 2013Fique por dentro do calendário acadêmico de 2013 da universidade. O semestre letivo inicia em 18 de fevereiro. Confira: www.udesc.br/?idNoticia=5765. 
uAcademia da Udesc
O início das atividades na academia Prof. Dr. Ruy Jornada Krebs será no dia 18 de fevereiro. Entre os dias 13 e 15 de fevereiro ocorrem as inscrições para novos alunos e a readequação dos horários dos usuários já matriculados. Veja o calendário completo: www.udesc.br/?idNoticia=5951.

Agenda
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Você 
sabia TEM

Laboratório de 
Patrimônio Cultural 
uO Laboratório de Patrimônio Cultural 
(LabPac) da Udesc abriga materiais para estudo, 
experimentação e criação relativos à área, e 
integra docentes, discentes, programas e projetos 
de pesquisa, ensino e extensão, vinculados aos 
cursos de graduação e pós-graduação em História. 
O LabPac oferece suporte a investigações 
acerca dos processos de constituição social de 
memórias e das ações e instituições voltadas para 
a preservação de bens culturais. O laboratório 
está aberto à participação de docentes e discentes 
de outros cursos de graduação e pós-graduação 
da Udesc, bem como de profissionais e 
interessados em geral nas questões relacionadas 
à preservação do patrimônio cultural. Saiba 
mais em http://www.labpac.faed.udesc.br.

uAs normas 
que regem a 
Udesc estão 
contidas na 
constituição 
do estAdo, 
no Estatuto 
do Servidor 
e na Lei da 
Estrutura 

Administrativa do Poder 
Executivo, além de outros 
documetos como:

uO estAtuto dA udesc, 
que trata da denominação, 
princípio, fins e autonomia da 
universidade, da organização 
institucional, das eleições, do 
regime didático-científico, 
da comunidade universitária 
e do regime disciplinar.

uO PlAno de cArreirA, 
que trata das atribuições 
das carreiras, ingresso, 
remuneração, estrutura das 
carreiras e progressões.

uO regimento gerAl, 
que trata da estrutura e 
das unidades da Udesc, da 
administração universitária, 
do calendário acadêmico, da 
comunidade universitária, 
e dos diplomas.

uHá também as 
resoluções dos 
conselhos, disponíveis 
no Portal Udesc, na seção 
‘Secretaria dos Conselhos’.

Custo de Vida em 
Florianópolis
uA Udesc é a única instituição que calcula 
o índice de Custo de Vida em Florianópolis, 
trabalho realizado desde 1968 na Esag e 
coordenado por Hercílio Fernandes Neto. O 
índice reflete a variação de preços incidentes 
sobre os orçamentos das famílias da Capital, 
com base na comparação de preços de 319 itens. 
A relevância de cada produto para o cálculo do 
índice foi definida por meio de uma pesquisa de 
orçamento familiar, também realizada pela Udesc 
Esag. A série histórica de variação do índice 
(a partir de 1994) está disponível no portal: 
www.esag.udesc.br/?id=286.
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Viver 
Bem Decisões

Sol 
demais 
faz mal 
e não 

bronzeia
u Além de 

fazer mal para 
beleza e saúde da 

pele, o calor e o sol intenso 
podem causar insolação. 
Desidratação e queimaduras são 
os sintomas mais frequentes, 
além de dor de cabeça, tontura 
e febre. Casos mais graves 
podem causar inconsciência.

u Durante o clima quente é 
necessário beber mais líquidos 
do que sua sede sinaliza. Usar 
roupas leves e claras de algodão 
e manter uma alimentação 
leve, com frutas e verduras, 
são medidas importantes para 
o bem estar durante o verão.

u A pele leva de 48 a 72 
horas para produzir e liberar a 
melanina, pigmento que dá cor 
à pele. O bronzeamento ocorre 
gradativamente. Portanto, não 
adianta querer se bronzear 
em um só dia. Exposição ao 
sol em excesso não acelera o 
processo de bronzeamento.

Novas áreas para Udesc 
Balneário Camboriú
u A Câmara Municipal de Balneário 
Camboriú aprovou por unanimidade 
em 19 de dezembro, a redação final do 
Projeto de Lei nº 081/2012, que autoriza 
a doação de mais áreas de propriedade 
do município, para a Udesc erguer a 
nova sede do Cesfi. O projeto segue para 
sanção do prefeito, Edson Renato Dias.

Convênio com a Capes
u A Udesc assinou um convênio com 
a Coordenadoria de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
no valor de R$ 840 mil para melhoria 
e modernização da infraestrutura dos 
laboratórios vinculados aos programas 
de mestrado e doutorado dos centros 
de Joinville e Lages. Os valores serão 
destinados aos programas: Ciência 
Animal, Ciência do Solo, Produção 
Vegetal, Engenharia Elétrica e Ciência 
e Engenharia de Materiais.
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