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A Udesc realizará até 10 de julho a Ava-
liação das Ações dos Cursos de Gradu-
ação, referente ao primeiro semestre de 

2013. Alunos e professores de nove centros de 
ensino que utilizam o Sistema de Gestão Aca-
dêmica poderão participar. São eles: Cead, Esag, 
Cefid, Cesfi, Ceres, Ceplan, Ceavi, Ceart e Faed.

De acordo com a Coordenadoria de Avalia-
ção Institucional (Coai) da Udesc, a Avaliação 
das Ações dos Cursos é uma das etapas da auto-
avaliação na Udesc .“A autoavaliação compõe-
-se de dois processos principais: Avaliação das 
Ações dos Cursos (AAC) e Avaliação das Ações 
da Udesc (AAU)”, explica a coordenadora de 
Avaliação Institucional, Delsi Fries Davok.

De acordo com Delsi, essa primeira etapa 
possibilita identificar as carências e qualida-
des dos processos educacionais, além de ser 

oportunidade de avaliar 
currículos, metodo-
logias de ensino e a 
própria relação pro-
fessor-estudante, para 
posteriormente corrigir e 
aperfeiçoar os processos de 
ensino e aprendizagem. Esta é a 
importância de alunos e professores participa-
rem: “Tanto para alunos quanto para professo-
res é o momento de manifestar opiniões sobre 
os cursos e as disciplinas que estão cursando 
no semestre, sugerindo ações de melhoria e 
correção de rumos”, completa Delsi.

Se você é estudante ou professor 
de algum desses centros, acesse o Siga 
e participe da avaliação. Leia mais em  
www.udesc.br/?idNoticia=7282.

Avaliação das Ações dos 
Cursos do primeiro semestre 
se encerra em 10 de julho

Bibliotecas funcionam em horários especiais de férias

A exemplo da Biblioteca Central (BC), 
da Udesc, parte das Bibliotecas Setoriais 
também funcionarão em horário especial de 
férias. Apenas a Biblioteca do Ceavi e do 
CAV, funcionarão no horário normal. Ceavi, 
das 7h30 às 22h30 e CAV, das 7h30 às 19h, 
ambas de segunda a sexta. 

Confira os horários especiais:

BiBlioteca central • 8 a 26 de julho, segunda a 
sexta-feira, 8h às 20h, e não abrirá nos sábados.
cefid • 8 a 26 de julho, segunda a sexta, 7h às 19h.
cct • a partir de 9 de julho, de segunda a sexta, 
7h30 às 19h, não abre sábados.

ceres • até 26 de julho, das 8h às 12h e das 14h às 
18h, não abre sábados.
cesfi • até 26 de julho, segunda a sexta, 8h às 18h.
ceplan/centro • 9 a 12 de julho, e de 22 a 26 
de julho, segunda a sexta, 13h30 às 19h30. Entre os 
dias 15 e 19, não abrirá, como nos sábados.
ceplan/centenário • 9 a 26 de julho, segunda a 
sexta, 13h30 às 19h30.
ceo/Zootecnia • segunda a sexta-feira, a partir de 
8 de julho, 12h às 18h.
ceo/enfermagem • de segunda a sexta-feira, a 
partir de 8 de julho, 13h às 17h.
ceo/engenharia de alimentos • segunda a 
sexta-feira, a partir de 8 de julho, 8h às 11h30 e das 
13h30 às 17h30.
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uVestibular de InvernoA Udesc realiza no domingo, 7 de julho, as provas 
do Vestibular de Inverno 2013 nos municípios 

de Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, 
Ibirama, Joinville, Lages, Laguna e São Bento do 
Sul. Ao todo, 8.720 candidatos disputarão 1.345 
vagas de 34 cursos gratuitos de graduação.
u Prêmios
O CNPq está com inscrições abertas até 30 de agosto 
para concursos: 11o Prêmio Destaque na Iniciação 
Científica e Tecnológica 2013 e o 3o Prêmio de Fotografia 
Ciência e Arte. Em cada um deles há duas categorias 
destinadas a diferentes públicos: pessoas vinculadas 
ao CNPq; às instituições do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (Pibic); estudantes de 
graduação e de pós-graduação; docentes e pesquisadores. 
Saiba mais em www.udesc.br/?idNoticia=7183.

Agenda

Perfil
siunara simone rodrigues

secretária da direção-geral e do  
rh da udesc Balneário camBoriú

Crescimento  
e superação

Desde 2004 na Udesc, Siunara Si-
mone Rodrigues vem obtendo 
o crescimento profissional que 

imaginava conseguir quando ingressou 
na instituição.

Na opinião dela, as melhores coisas 
da universidade são as oportunidades da-
das aos servidores, como os cursos de ca-
pacitação, e a estabilidade.

Sua trajetória como servidora estadu-
al começou na cidade natal, Lages, onde 
passou por áreas como o Setor de Serviços 
Gerais e a Secretaria Acadêmica, e agora 
continua em Balneário Camboriú.

“A minha remoção do CAV para o 
Cesfi foi o que mais me marcou na carreira 
até agora”, destaca. No centro mais novo da 
Udesc, atualmente exerce a função de se-
cretária da Direção-Geral, além de ser res-
ponsável pelo Setor de Recursos Humanos.

Siunara, que quer continuar tendo êxi-
to nas funções que desempenha na univer-
sidade, considera-se uma pessoa que supera 
todos os desafios encontrados na vida.

É formada em Matemática pela Uni-
plac, mãe de Felipe, um rapaz de 24 anos, 
e gosta de viajar, passear e ir ao cinema 
nos momentos de lazer.

Ao ser questionada sobre as prefe-
rências de filmes, assim como as de livros 
e músicas, diz que é uma pessoa eclética, 
com gosto para todos os estilos.

Para os próximos anos, Siunara 
espera que a Udesc, a instituição na 
qual se sente realizada profissional-
mente, também continue crescendo. v
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Você 
sabia TEM

uA pró-reitoria de 
extensão cultura e 
comunidade (proex) é formada 
pelas seguintes coordenadorias: 

ucoordenadoria de apoio à 
comunidade universitária: 
objetiva estimular, apoiar e 
promover programas e medidas 
que atendam às necessidades 
dos servidores e alunos, 
garantindo a participação 
efetiva na vida universitária.

ucoordenadoria de 
extensão: coordena as atividades 
de extensão, ou seja, atividades 
voltadas às comunidades externa e 
interna. Fixa as políticas, objetivos 
e estratégias e é responsável pela 
regulamentação de práticas para 
o desenvolvimento qualitativo e 
quantitativo das ações de extensão.

ucoordenadoria de 
cultura: promove e apoia o 
desenvolvimento de projetos, 
cursos, eventos e programas 
na área cultural; divulga as 
ações culturais; e objetiva 
contemplar e fortalecer as 
relações da universidade 
com a comunidade. 

ucoordenadoria de 
eventos: tem a função de 
incentivar o desenvolvimento da 
cultura do esporte, buscando a 
melhora da qualidade de vida dos 
servidores e alunos. Além disso 
a CEVEN, organiza, junto aos 
centros, eventos e cerimônias.

Laboratório de 
Empreendedorismo Digital 
u Iniciativa inédita em instituições de 
ensino superior no Brasil, o Laboratório de 
Empreendedorismo Digital (LED) é um curso 
extracurricular exclusivo para alunos da Udesc 
Esag, promovido em parceria com a incubadora 
de startups Whapp. A primeira edição ocorreu 
neste semestre e uma nova turma está prevista 
para o próximo. O LED busca proporcionar 
a experiência de transformar ideias em 
empreendimentos digitais, possibilitando aos 
acadêmicos o contato com as melhores práticas 
para startups. Durante o período do curso, os 
alunos vivenciam todas as fases da criação de 
uma empresa, desde a elaboração do modelo 
de negócios até a validação com os clientes.

Biologia e Conservação  
de Organismos Aquáticos 
uComposto por cinco professores 

da Udesc Laguna, o grupo 
de pesquisa Biologia e 
Conservação de Organismos 

Aquáticos está ligado ao curso 
de Engenharia de Pesca e atua em duas 
linhas de pesquisa. Uma delas é Biologia 
de Mamíferos Marinhos, que estuda 
parâmetros ecológicos e populacionais, 
modelagem ecológica, morfologia e 

anatomia de espécies desse tipo, sobretudo 
de botos. A outra linha é Ecotoxicologia e 

Genética Molecular de Organismos Aquáticos, 
na qual são desenvolvidas técnicas moleculares, 

imunogenética e avaliação ecotoxicológica, além 
de biomarcadores bioquímicos e moleculares 
de organismos aquáticos, com ênfase nas 

espécies de interesse econômico.
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uComeçou o inverno e lá vêm 
aqueles sintomas de nariz entupido, 
espirros e dor de cabeça. Nem sempre 
isso é uma gripe. Por isso, não se 
queixe de que a vacina não funcionou. 
Ela não previne contra resfriados 
— que aliás, são mais frequentes.

uAlgumas dicas de prevenção valem 
para os dois casos. Evite contato 
com pessoas infectadas ou objetos 
tocados por elas. Lave as mãos com 
frequência. Se você está doente, cubra 
o rosto com o antebraço ao espirrar. 

uAprenda as diferenças 
entre gripe e resfriado, como 
se tratar e como prevenir:

gripe • A causa é o Vírus Influenza 
e costuma levar alguns anos até ser 
infectado mais de uma vez. Sintomas 
são: febre, vermelhidão no rosto, dores 
no corpo, cansaço, tosse seca, espirros 
e secreções nasais. Não tratamento 
para a gripe e alguns sintomas podem 
ser aliviados com remédios. A 
melhor prevenção é a vacina, que tem 
eficácia entre 70% e 90% dos casos.

resfriado • Sua causa em geral é 
o Rinovírus e pode infectar várias 
vezes por ano. Entre os sintomas 
está febre baixa, coceiras no nariz, 

irritação na garganta, 
espirros e secreções 

nasais. Não há 
tratamento para 
o resfriado.

Viver 
Bem

Gripe ou resfriado?
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uA Udesc iniciou os procedimentos 
para ativar os novos links de dados 
que deixarão mais rápida a internet 
em centros do litoral e do interior.

uA ativação começou em três pontos do 
Centro de Educação Superior do Oeste (CEO) 
em Chapecó, seguindo a Balneário Camboriú, 
Ibirama, Joinville, Lages e São Bento do Sul, 
que já receberam uma nova infraestrutura 
de fibras ópticas, com ampliação da banda.

uDurante os trabalhos, ocorrerão 
interrupções, deixando os centros sem 
internet. De acordo com a Secretaria de 
Tecnologia de Informação e Comunicação 
(Setic), isso será necessário para que os 
técnicos da universidade e da empresa 
responsável pelo serviço possam trocar 
os roteadores e ativar os links.

u Em breve, também haverá a instalação 
de fibras ópticas e a ativação de links em 
pontos da Udesc em Laguna, Palmitos e 
Pinhalzinho, além do polo de educação 
a distância (EAD) em Criciúma.    

Fique 
 Sabendo


