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Professor da 
Udesc é o novo 

diretor de Pesquisa 
e Inovação da 

Fapesc 
O professor da Udesc 

Cefid, Sebastião Iberes Lopes 
Melo, assumiu a diretoria de 
Pesquisa e Inovação da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa 
e Inovação do Estado de San-
ta Catarina (Fapesc). É a pri-
meira vez que um professor 
da Udesc assume uma direto-
ria na instituição.

Sebastião foi reitor da 
Udesc de 2008 a 2012 e já ocu-
pou outros cargos administra-
tivos na universidade, além de 
ser um dos primeiros pesquisa-
dores da instituição. “A direção 
agrega minha experiência na 
área científica, como pesqui-
sador, e na área administrati-
va, pois já exerci vários cargos 
como gestor”, diz Melo.

“O Sebastião foi o res-
ponsável por implantar nossos 
primeiros programas de pós-
-graduação e na sua gestão 
tivemos um crescimento ex-
pressivo nesta área”, disse o 
reitor Antonio Heronaldo de 
Sousa. O reitor acredita que 
a indicação é resultado de um 
dos projetos do Plano de Ges-
tão 2012-2016 que aproxima 
a universidade de entidades e 
órgãos públicos. Leia mais em  
www.udesc.br/?idNoticia=6437.
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novo pró-reitor e 
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novo coordenador
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A Udesc conta com um novo 
pró-reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação à frente da 

PROPPG, o professor Alexandre 
Amorim dos Reis, do Departamento 
de Design, da Udesc Ceart e também 
com um novo coordenador de even-
tos, na Ceven, que faz parte da Proex, 
o técnico de desenvolvimento Juliano 
Tibola, fisioterapeuta da Clínica Es-
cola de Fisoterapia, da Udesc Cefid.

Depois de trabalhar duas vezes 
como coordenador de Pesquisa, o 
professor Alexandre Reis segue o 
objetivo de manter uma integração 
próxima com a equipe da Reitoria 
e os centros de ensino. O novo pró-
-reitor também pretende atender as 
demandas das Udesc para as polí-
ticas de pesquisa, tecnologia e, so-
bretudo, inovação. 

Já para o coordenador de even-
tos a meta principal é otimizar os 
recursos e atuar nas áreas relaciona-
das aos eventos esportivos e cerimo-
niais da Udesc, que fará em torno de 
dez formaturas a partir deste semes-
tre. O primeiro grande evento a ser 
organizado pelo coordenador será a 
décima edição dos Jogos de Integra-
ção dos Acadêmicos da Udesc (Jiu-
desc), que ocorrerá em Joinville, de 
29 de maio a 2 de junho. v
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Perfil
AlexAndro AndrAde

Professor do Cefid 

Trinta anos de vida 
acadêmica na Udesc 

Uma pequena confraternização entre 
colegas professores, técnicos e estu-
dantes, em 7 de março, marcou os 30 

anos de vida acadêmica na Udesc Cefid 
do professor Alexandro Andrade. 
Depois de três décadas dedicado 
ao centro da u8niversidade no bair-
ro Coqueiros, em Florianópolis — 
onde estão os cursos de graduação e 
pós-graduação nas áreas de Educa-
ção Física e Fisioterapia, o profes-
sor fez questão de não deixar a 
data passar em branco e dividir o 
momento com os amigos. 

Ex-diretor geral do centro 
e atualmente diretor de pesquisa e 
pós-graduação, Andrade entrou para 
a comunidade acadêmica da Udesc Ce-
fid em março de 1983, como estudan-
te de graduação em Educação Física. 
Passou pela especialização em 1987 e 
desde então passou a integrar o corpo 
docente, inicialmente como professor 
substituto e mais tarde como efetivo. 
Hoje, é um dos principais doutores 
pesquisadores da Udesc, dedicando-se 
à pesquisa e à extensão na área de psi-
cologia do esporte e do exercício.

Passados 30 anos, o professor 
garante que mantém a motivação. 
“Sinto-me com o mesmo espíri- to 
motivado e com vontade de apren-
der”, diz Andrade. “Colaboram 
muito para isso estudantes, profes-
sores, servidores, colegas e ami-
gos que me ajudam, ensinam e dão 
apoio e suporte”, acrescenta. v

u Palestra  hábitos saudáveisO Projeto de Valorização Profissional (Projetar) da Udesc realizará no dia 4 de abril a palestra “Hábitos saudáveis: chave para a longevidade”, no Auditório da Esag, das 14h às 15h30. O evento, que abordará as bases dos pensamentos naturais, assim como a cura por recursos naturais e a reação espontânea do organismo, será aberto para servidores, alunos e comunidade externa. A palestrante será a terapeuta holística Ana Paula Machado. 
u Curso de natação para criançasA Udesc Cefid está com inscrições abertas para curso gratuito de natação para crianças. Serão 10 aulas, voltadas a crianças com idade entre 7 e 10 anos. As aulas serão realizadas na piscina semiolímpica da Udesc Cefid, no bairro Coqueiros, em Florianópolis, às quartas e quintas-feiras, das 11h às 11h50. São 24 vagas e as atividades começam em 3 de abril. As inscrições devem ser feitas na Direção de Extensão da Udesc Cefid. Mais informações pelo e-mail  extensão.cefid@udesc.br ou pelo telefone (48) 3321-8657.

Agenda
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Laboratório de 
Educação Inclusiva
u O Laboratório de Educação Inclusiva 
(Ledi) é um projeto de extensão do 
Centro de Educação a Distância 
(Cead), da Udesc, e foi criado em 
2010 com a finalidade de auxiliar, 
por meio de ações, a vida dos alunos 
surdos e cegos do curso de Pedagogia a 
Distância do centro através da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), método 
Braille e divulgação de material. 

u A partir do segundo ano, o Ledi 
ampliou suas ações e passou a produzir 
interfaces com diversos grupos de 
pesquisas, núcleos da Udesc e entidades 
que atuam no desenvolvimento 
tecnológico, promoção de 
conhecimentos sobre inclusão 
social de pessoas com necessidades 
educacionais e na implementação 
de políticas de ações afirmativas 
em articulação com os três eixos 
norteadores das ações pedagógicas: 
pesquisa, ensino e extensão. 

u O Ledi já desenvolveu 16 ações 
inclusivas entre 2011 e 2012 e 
atualmente promove o curso de Libras 
— Conhecer a Cultura Surda — com 
60 alunos já classificados. E ainda 
desenvolve ações tendo como eixos 
principais: formação de professores, 
educação sexual, inclusiva, arte 
e inclusão, educação de surdos e 
educação para o desenvolvimento 
sustentável. Saiba mais no link Ledi 
em www.cead.udesc.br/?id=469.

uA Udesc conta com o PlAno 
instituCionAl de QuAlifiCAção 
téCniCA (PIQT), que é elaborado com 
base na Resolução 007/2008 do Consuni 
e que apresenta a política, as diretrizes, 
as metas e a demanda de capacitação 
do servidor técnico da Udesc.

uO PiQt é elaborado a cada dois 
anos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (PROPPG), relativo ao 
biênio seguinte, ou seja, as próximas 
planilhas serão elaboradas em 2013 
para os anos de 2014 e 2015.

u Para ser elaborado o plano deve 
seguir as PlAnilhAs de QuAlifiCAção 
téCniCA (PQT) dos centros e da Reitoria, 
formuladas para o período, e devidamente 
aprovadas pelas respectivas unidades 
de lotação dos técnicos 
universitários nos 
Centros, Reitoria 
e pela Comissão 
Permanente de 
Pessoal Técnico-
Administrativo 
(COPPTA).
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Será que é um infarto?

u Aperto no 
peito espalhando 
para o braço 
esquerdo, suor 
em excesso 
e perda da 

consciência. Esses 
são os sintomas 

clássicos de um 
infarto. Mas só 2% das 

pessoas que já passaram 
por isso reconheceram 

os indícios, de acordo 
com pesquisa da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia.

u De fato, nem sempre é fácil 
reconhecer os sintomas. Na dúvida, 
a melhor opção é ligar para o 
192. A equipe do Samu é capaz 
de chegar rapidamente ao local, 
fazer um diagnóstico preciso e 
prestar o socorro necessário.

u Quem tem problemas cardíacos, 
é diabético, obeso ou leva uma 
vida sedentária tem sempre 
mais risco de sofrer um infarto. 
Como prevenção, é importante 
limitar o consumo de sal a seis 
gramas por dia (quatro colheres 
rasas de café), preferir saladas 
e legumes, usar azeite e vinagre 
como tempero e evitar doces.

Decisões
Consuni aprova pequenos 
ajustes na estrutura 
administrativa da Udesc
uO Consuni aprovou em 19 de março pequenos 
ajustes administrativos na estrutura da instituição. 
As mudanças vão possibilitar que os pró-reitores 
exerçam atribuições de competência do reitor 
desde que por ele delegadas. “As alterações são 
necessárias para descentralizar, facilitar e agilizar 
os processos na instituição já que o Regimento 
Geral da Udesc é de 2007 e a universidade 
cresceu muito nos últimos anos”, diz o reitor 
da Udesc, Antonio Heronaldo de Sousa.
Também foi alterado o nome da Coordenadoria 
de Propriedade Intelectual que passou a se chamar 
Coordenadoria de Projetos e Inovação. O órgão 
suplementar incorpora o Setor de Projetos e 
Parcerias, que estava anteriormente vinculado 
à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

uA alteração permitirá que a Udesc agilize os 
processos de captação e aplicação dos recursos 
externos em atividades de pesquisa e extensão. A 
reforma apenas acompanha disposições previstas 
pela atual versão do Estatuto da universidade, 
que foi aprovado pelo Consuni em 2006, depois 
de amplo debate com a comunidade acadêmica.
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