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Setores da Reitoria 
acompanham balanço 

do plano de gestão

A Reitoria da Udesc reali-
zou durante toda essa semana, 
de 15 a 18 de julho, uma sé-
rie de encontros no Plenarinho 
para mostrar o balanço do Pla-
no de Gestão 2012-2016 as se-
tores administrativos.

A primeira reunião aconteceu 
na segunda-feira, 15, com a Proad 
e Proplan. Na terça, 16, foi a vez 
da Biblioteca Universitária (BU), 
Coordenadoria de Projetos e Ino-
vação (Cipi), Editora Universi-
tária (Eduni), Museu da Escola 
Catarinense (Mesc) e Secretaria 
de Cooperação Interinstitucional 
e Internacional (SCII).

Em 17 de julho, quarta-feira, 
os setores que estiveram juntos 
com a equipe do reitor foram a 
Coordenadoria de Avaliação Ins-
titucional (Coai), a Proen, Proex 
e PROPPG. Nesta primeira etapa, 
os encontros encerraram-se nesta 
quinta, 18, com a Coordenado-
ria de Vestibulares e Concursos 
(Covest), a Procuradoria Jurídica 
(Projur) e as secretarias de Con-
trole Interno (Seconti) e dos Con-
selhos Superiores (Secon).

A Reitoria também fará um 
encontro com os servidores da 
Secretaria de Tecnologia de In-
formação e Comunicação (Se-
tic) daqui a duas semanas, em 29 
de julho e com os servidores da 
Secretaria de Comunicação (Se-
com), ainda sem data definida.

Foi realiza-
do na Udesc Lages, 
em 11 de julho, o 
Seminário Par-
ques Científicos 
em Biotecnologia. 
Organizado em 
parceria com o Ins-
tituto Orion, com o 

apoio do IFSC, Fun-
dação Carlos Joffre e 

da Fapesc, o evento abriu 
o debate à possibilidade da 

instalação de um Parque Científi-
co em Biotecnologia que poderá ser sedia-

do pela universidade, em Lages. O Instituto 
Orion já iniciou o estudo e a instalação de 
um parque científico e tecnológico na cida-
de, porém, a Udesc seria a unidade na área 

de Biotecnologia. Além da parceria com o 
instituto, a Udesc também conta com o apoio 

da Universidade de Barcelona, após um acordo 
assinado em 8 de julho, entre as duas universida-

des e a Fapesc, o qual possibilita a troca de experiên-
cias e o intercâmbio entre as duas instituições de ensino 

em diversos setores. A Universidade de Barcelona, esteve 
presente no evento, trazendo o exemplo do Parque Científico de 

Barcelona. Leia mais em http://www.udesc.br/?idNoticia=7418.

Udesc estuda a 
possibilidade  
de sediar  
Parque 
Científico  
em Lages 



uVivendo Bem UdescEm 25 de julho, o projeto Vivendo Bem Udesc 
realizará a palestra “A integração da boca com o 
corpo humano”, a partir das 14h, na sala 145 da 
Esag, em Florianópolis. O tema será ministrado 
pelo dentista Antonio Heinzen Filho. Mais 
informações pelo telefone (48) 3321-8191.
uCurso a Distância de Propriedade Intelectual
Estão abertas as inscrições para o Curso a Distância 
de Propriedade Intelectual oferecido pela Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi). O curso é 
gratuito e as inscrições seguem até 9 de agosto. O início 
será em 19 de agosto e se encerra em 6 de outubro, 
com exames finais marcados em 7 e 8 do mesmo mês. 
Mais informações acesse http://www.udesc.br/inpi.

Agenda

Perfil
CeCília Just Milanez Coelho

Chefe do Gabinete do ReitoR

“As mudanças no mundo 
começam por nós mesmos”

“F oi um desafio e a cada dia ainda é, 
não há rotina”, diz a técnica univer-
sitária de desenvolvimento, Cecília 

Just Milanez Coelho, atual chefe do gabinete 
do reitor, quando questionada sobre o convite 
para assumir o cargo em 2012. A administra-
dora de 38 anos ingressou na Udesc Esag, em 
2004, onde trabalhou na Direção de Ensino e 
com as Chefias de Departamento, até 2007, 
quando foi para a Reitoria, passando pela Pro-
plan, até assumir a atual função.

 Admiradora de um bom café com leite, 
Cecília é mãe de dois filhos e casada há 13 

anos. No tempo livre, a amante do outono 
e admiradora do mar, gosta de estar com 
a família e receber amigos, além de viajar. 
“Espero ver meus filhos crescerem e serem 
felizes, além de envelhecer com saúde para 
viajar bastante, ainda”, afirma.

 Quem não a conhece, talvez não perceba, 
mas Cecília mostra ser uma mulher centrada e 
ao mesmo tempo sorridente, e diz que acredi-
ta na mudança feita por cada pessoa. Sua frase 
preferida é de Mahatma Gandhi: “Temos de nos 
tornar a mudança que queremos ver no mundo”.  

Fã de música dos anos 80, passando por 
Legião Urbana, Chico Buarque e Oswaldo 
Montenegro, quando fala da época, lembra 
sua adolescência, uma década, segundo ela, 
de boas músicas. Voley é seu esporte preferi-
do, o qual já praticou, e “Cinema Paradiso”, o 
melhor filme, em sua opinião.

Sobre o trabalho, Cecília ainda nos diz que 
adora atuar na Udesc e tem orgulho de fazer 
parte de uma instituição de ensino. “Acredi-
to muito que a educação seja a solução para a 
maioria dos problemas do mundo”, acrescenta 
a chefe de gabinete, que por fim confessa que 
entre a comida mexicana, a italiana e a japo-
nesa, as que mais gosta, o melhor ainda é “na 
verdade, chocolate!”. v
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Você 
sabia TEM

uA Udesc conta com 
seCRetaRia de CoMuniCação, 
um órgão suplementar, vinculado e 
subordinado ao Gabinete do Reitor.

u Entre as funções da seCoM 
está a promoção e execução de 
uma política de comunicação 
global e coordenar, política 
e administrativamente, as 
atividades da área.

uOutra tarefa da Secom é 
divulGaR aos veículos de 
comunicação os acontecimentos 
da universidade em todos 
os âmbitos, assim como 
promover e criar novos meios 
e serviços de comunicação aos 
públicos da Udesc, e promover 
a comunicação interna.

uAtualmente, a Secom conta com 
o tRabalho de quatro jornalistas 
e uma diagramadora, na Assessoria 
de Comunicação, e ainda coordena 
as atividades das emissoras Udesc 
FM, de Florianópolis, Lages e 
Joinville. Além disso, a Secom 
trabalha em parceria com as 
assessorias dos centros que contam 
com a atividade jornalística.

Herbário
uO Herbário Lages da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (LUSC) foi fundado 
em 2006 e oficializado institucionalmente 
em 2011. O local possui milhares de 
espécimes e a coleção conta com cerca de 
80% dos exemplares da Região Sul do Brasil, 
principalmente do Estado de Santa Catarina, 
todos pertencentes ao bioma Mata Atlântica. 
Os espécimes registrados na coleção são 
oriundos de levantamentos florísticos em 
áreas úmidas (banhados) e áreas de Floresta 
Ombrófila Mista com ocorrência no Planalto 
Catarinense e tem como objetivo contribuir com 
o conhecimento da Flora de Santa Catarina.

Projeto Família no Museu
uO grupo de pesquisa Educação, Arte e 
Inclusão da Udesc Cead está desenvolvendo 
o projeto Família no Museu. O objetivo 
é possibilitar o acesso de famílias que 
possuem crianças com deficiência aos 
museus de artes de Florianópolis.

u Para 2013 foram programas cinco visitas 
a diferentes museus. Os encontros serão 
realizados a cada três semanas, sempre aos 
domingos, das 15h às 17h, e acompanhados por 
uma mediadora que explica o tema da exposição 
e com demais membros da equipe realizam, 
ao fim da visita, uma oficina com as famílias.

u Para participar do projeto Família no Museu, é 
necessário fazer uma inscrição pelo 
e-mail familianomuseu@
gmail.com ou pelo 
telefone (48) 
3321-8471.
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u Feito com as folhas da Camellia 
sinensis — a mesma erva que dá 
origem ao chá preto — o chá verde 
ajuda na perda de peso, diminui 
as taxas de colesterol, controla a 
pressão arterial, ativa o sistema 
imunológico, diminui o risco de 
artrose, aterosclerose 
e outras doenças 
degenerativas, 
e tem ação 
cicatrizante 
por uso tópico. 
Além disso, 
quando utilizado 
em bochechos 
e gargarejos previne 
cáries e ajuda a combater 
infecção na garganta.

u Sem contar que é ótimo, 
acompanhado de torradas, 
bolachinhas, bolos e outros 
pratos, inclusive após as refeições, 
pois é um ótimo digestivo. 

uNo processo de emagrecimento, 
o chá verde atua como importante 
auxiliar, pois tem ação desintoxicante, 
digestiva e diurética. Além disso 
ele acelera o metabolismo.

u É recomendado, que seja 
consumido uma vez por dia, mas 
não esqueça, nada de exagero! 
Já que tudo que é demais pode 
trazer malefícios. O consumo em 
excesso e o chá muito concentrado 
podem levar a gastrite, devido 
à cafeína que o compõe.

Viver 
Bem

Chá Verde
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Decisões
Novos cursos de 
pós-graduação
uNa última reunião ordinária do Consuni, 
em 4 de julho, foram aprovados as propostas 
de criação de novos cursos de pós-graduação 
da Udesc Faed: o curso de doutorado 
em História e o Mestrado Profissional 
em Rede, ambos do Programa de Pós-
graduação em História (PPGH). O conselho 

também aprovou o projeto do curso 
de pós-graduação em nível de 
especialização em Gestão de Riscos 

para Prevenção de Desastres, do 
departamento de Geografia.

Engenharia 
de Software

u Foi aprovada também a alteração 
do curso de Bacharelado em Sistemas 
de Informação, oferecido pela Udesc 
Ibirama, para Bacharelado em Engenharia 
de Software. O curso abrirá vagas no 
próximo vestibular. Cerca de 60% da 
atual grade curricular será mantida e 
o aluno que se formar em Sistemas de 
Informação poderá concluir o novo 
curso em aproximadamente dois anos.


