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Coordenadoria de Avaliação Institucional tem nova coordenadora
A técnica universitária de desenvolvi-

mento Rosilane Pontes Bernard assumiu em 
22 de julho, a Coordenadoria de Avaliação 
Institucional (Coai) da Udesc

Ela substituiu a professora Delsi Fries 
Davok, que deixa o cargo para coordenar o 
Programa de Pós-Graduação em Gestão da 
Informação da Udesc Faed.

Rosilane Bernard é administradora e 
ingressou na universidade em setembro de 
2010 já trabalhando na Coai. “Vou conti-
nuar o trabalho desenvolvido e consolidar a 
avaliação institucional, buscando melhorar 
cada vez mais, sempre com apoio da profes-
sora Delsi”, destaca Rosilane. Leia mais em 
http://www.udesc.br/?idNoticia=7501.

Já está disponível, no site da Udesc, a lista 
dos laboratórios da instituição. Como a página 
está em construção, nem todos eles podem ser 
encontrados ainda.

Segundo o coordenador do Núcleo de Inova-
ção Tecnológica (NIT) da Udesc Joinville, Mar-
celo Cardoso, a expectativa é de que aos poucos 
todos os laboratórios estejam disponíveis. "Os 
coordenadores dos demais laboratórios que ainda 
não estão listados podem solicitar a inclusão pelo 
e-mail marcelo.cardoso@udesc.br", explica.

O principal objetivo é disseminar a prática 
da extensão tecnológica na Udesc e incluí-la no 
Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec), por 
meio da Rede Sibratec de Extensão Tecnológica 
de Santa Catarina.

Para isso, a Gerência de Extensão Tecnoló-
gica da Udesc está coordenando a elaboração de 
banners virtuais (que também serão impressos) 
de todos os laboratórios. Com intenção de facili-
tar a leitura e o entendimento, os materiais estão 
sendo padronizados, seguindo um modelo ela-
borado pelo Setor de Criação Gráfica da Udesc 
Joinville, e deverão ter o nome do laboratório, o 
resumo do que faz, equipamentos disponíveis, 
foto, e-mail, telefone e site.

Esses banners serão expostos no Sapiens 
Park, em Florianópolis, onde a Udesc possui um 
espaço para apresentar suas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Eles também poderão ser le-
vados a outros eventos e locais para divulgação. 
Acesse http://www.udesc.br/?id=1528.

Udesc começa 
a divulgar 
laboratórios  
na internet



Comunica

u Prêmios Santander UniversidadesA nona edição dos Prêmios Santander Universidades realizará, até 17 de setembro, 
inscrições de instituições de ensino superior, 
professores e alunos de graduação e pós-graduação de todo o País em quatro áreas: 

pesquisa, extensão, excelência universitária 
e empreendedorismo. Serão selecionados 21 
projetos que receberão um total de R$ 2 milhões 
em dinheiro e bolsas de estudos internacionais. 
Todos os inscritos poderão fazer o curso 

online de empreendedorismo desenvolvido e 
certificado pela Faculdade Babson, dos EUA, 
considerada a melhor universidade do mundo 
no ensino dessa disciplina. Saiba mais em 
http://www.udesc.br/?idNoticia=7515.

Agenda

Perfil
Nivaldo da Silva

diretor de admiNiStração do Cefid

Trabalho duro e paixão 
pelo esporte

Desde cedo, duas coisas marcaram a 
vida de Nivaldo da Silva: uma capa-
cidade de trabalhar tão grande quanto 

seu gosto pela Educação Física. Aos 44 anos, 
ele é diretor de administração do Cefid — o 
primeiro técnico universitário no cargo. Hoje, 
a vida é mais trabalho do que lazer, mas o tor-
cedor do Avaí não deixa de levar todos os sá-
bados os filhos para jogar basquete num projeto 
de iniciação esportiva do próprio Cefid.

Segundo de seis irmãos, Nivaldo é 
um manezinho nascido no bairro da Cos-
teira do Pirajubaé, em Florianópolis. É ca-
sado com a pedagoga Karla Cristine Her-
mans da Silva e pai de Gustavo Henrique, 
7 anos, Luiz Felipe, 10, e João Pedro, 11. 

Trabalha duro desde os 9 anos, pri-
meiro vendendo o antigo jornal O Esta-
do nas ruas do centro, depois em órgãos 
ligados à Secretaria de Estado da Educa-
ção, até pedir transferência para a Udesc. 
“Acordava de madrugada e não tinha fim 
de semana ou feriado”, lembra, sobre a ro-
tina de jornaleiro. Acostumou-se ao ritmo e 
sempre batalhou para ganhar a vida. “Digo 
que, se você realmente trabalha, um dia isso 
é reconhecido”, afirma Nivaldo.

Assim como o trabalho, o gosto pelo es-
porte vem da infância — e determinou sua 
formação profissional. “Desde criança, sem-
pre soube que queria fazer Educação Física”, 
conta. Concluiu no Cefid a graduação (bacha-
relado), em 1996, e a especialização em De-
senvolvimento Infantil, em 2005. Hoje cola-
bora com seu trabalho árduo para que outros 
sigam o mesmo caminho. v
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Você 
sabia TEM

uA SeCretaria 
de Cooperação 
iNteriNStituCioNal 
e iNterNaCioNal da 
Udesc (SCII), tem como 
objetivo desenvolver as 
relações entre a Udesc e 
universidades estrangeiras 
e brasileiras, gerindo 
e criando acordos 
de cooperação. Na 
estrutura da SCII está a 
Divisão de Convênios, a 
Divisão de Mobilidade 
Acadêmica, Divisão de 
Projetos Especiais e a 
Divisão de Apoio ao 
Aluno Estrangeiro.

uA SeCretaria de 
CoNtrole iNterNo 
(Seconti) da Udesc 
elabora e submete ao 
reitor a programação 
anual de auditorias é 
a responsável pelos 
relatórios, informando 
as irregularidades e 
sugerindo correções.

uNo apoio ao 
controle externo, 
o órgão organiza 
e executa diversas 
auditorias enviando 
relatórios ao 
tribuNal de 
CoNtaS, entre 
outras atividades.

Portal do Egresso
uA Udesc conta com o Portal do Egresso,  
um canal de comunicação que permite a  
maior aproximação entre a instituição e  
seus ex-alunos. O objetivo é manter o vínculo 
contínuo com o egresso e acompanhar a sua 
trajetória no mundo do trabalho. Para se 
cadastrar basta acessar o endereço  
http://www.udesc.br/?idFormulario=33.

Mostra de dança
uO programa de extensão 
Ritmo e Movimento da Udesc 
Cefid promevo a Mostra de 
Dança Cefid/Udesc, que neste 

ano acontecerá em 26 de setembro, 
às 20 horas, no Teatro Pedro Ivo, 

em Florianópolis. Em 2014 a 
mostra chega na 11a edição. 

O evento não tem caráter 
competitivo e integra 

as comemorações 
dos 40 anos da 

Udesc Cefid, 
completados 

nesse ano.

uNa mostra podem participar escolas, 
academias, grupos de dança e bailarinos 
de todo o Estado, profissionalizados 
ou não e são aceitas apresentações de 
todos os estilos. A lista de grupos e 
coreografias selecionadas para esse 
ano está disponível no endereço  

http://www.cefid.udesc.br/arquivos/id_submenu/1242/ix_mostra_de_danca___grupos_selecionados.pdf.
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uA torção ou entorse do tornozelo 
é uma lesão muito frequente, na 
qual os ligamentos são alongados 
até se romperem. Ela pode ocorrer 
quando pisamos em falso num 
buraco ou degrau, fazendo com 
que o pé gire para dentro devido 
ao peso do corpo, comprometendo 
os ligamentos do lado de fora — 
em geral, os mais acometidos.  E 
não acontece só com atletas.

uOs sintomas são inchaço e dor na 
parte de fora do tornozelo — abaixo 
e à frente da ponta do osso — que 
geralmente também fica roxa. Em 

caso de torção, as atividades 
físicas devem ser 

suspensas e é 
preciso evitar 
apoiar o pé 
no chão.

uVocê 
pode aplicar gelo 

por cerca de 30 
minutos a cada 

hora, aumentando 
o intervalo entre 
as compressas para 

três horas nos dias 
subsequentes. Lembre-se de enrolar 
o gelo em um pano úmido, para 
não queimar a sua pele. Mantenha 
o pé elevado e, sempre que houver 
dúvida sobre a gravidade da 
lesão, consulte um especialista.

Viver 
Bem

Torção no 
tornozelo: dói, 
mas tem jeito
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Decisões
Ano letivo na  
Udesc a partir de 2014 
será mais curto
uA partir do próximo ano, o semestre 
letivo dos cursos de graduação da 
Udesc será composto de, no mínimo, 
18 semanas e entre 95 e 105 dias letivos 
— 16 dias a menos do que atualmente.

uA decisão foi tomada em 25 de 
julho durante reunião do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe) da universidade.

uUm estudo foi realizado para tornar 
o Calendário Acadêmico mais flexível 
em relação às atividades da comunidade 
acadêmica como os prazos de matrículas, 
requerimentos e entrega de diários.

u Para alterar a duração dos semestres 
letivos foi modificado o artigo quinto 
da Resolução no 25/2006 do Consepe, 
que antes era de 108 dias letivos por 
semestre. A mudança prevê ainda que 
no período letivo semestral deverão 
estar incluídas todas as avaliações 
com os conceitos finais do aluno.


