
Nos próximos dias a comiti-

va da Reitoria encerra a apresen-

tação do Plano de Gestão 2012-

2016 nos centros da Udesc. Na 

sexta-feira (14), a reunião será no 

Cefid.  No próximo dia 26 de se-

tembro o encontro será no Cead.

O Plano de Gestão ainda 

está recebendo sugestões e será 

finalizado após o término das 

visitas. “Vamos disponibilizar 

o Plano para toda comunidade 

acadêmica”, diz o reitor Antonio 

Heronaldo de Sousa.

Reitoria encerra 
apresentação do  

Plano de Gestão
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O eventO será transmitidO aO vivO através dO link http://midia.udesc.br/conferencia

Na segunda-feira, dia 17 de setem-
bro, às 14h, a Udesc promoverá 
uma conferência, no Plenarinho da 

Reitoria, em Florianópolis, para esclarecer 
a situação financeira da instituição. Todos 
os servidores estão convidados a assistirem 
a conferência, no local ou pela internet. O 
evento será transmitido ao vivo através do 
link http://midia.udesc.br/conferencia.

A ideia foi dada pelo vice-reitor, Mar-
cus Tomasi, durante a reunião do Conselho 
Universitário, no último dia 30 de agosto. 
“O encontro vai reunir representantes de 
vários órgãos para debater a situação finan-
ceira da Udesc”, afirma Tomasi. A Asso-
ciação de Professores da Udesc (Aprudesc) 
convidou representantes da Associação 
Nacional dos Docentes (Andes), do Dieese 
e um economista para participar do evento. 
A Reitoria também convidou um represen-
tante da Diretoria do Tesouro da Secretaria 
de Estado da Fazenda. v

Udesc promove 
conferência  

para esclarecer 
situação financeira
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Perfil
sandra lima siggelkOw

COOrdenadOra da seCretaria  
de Pós-graduaçãO dO Ceart

“Ao mesmo tempo 
em que estou 

construindo, tenho 
que me construir”

Coordenadora da Secretaria de 
Pós-Graduação do Ceart, há dois 
anos, Sandra Maria de Lima  

Siggelkow trabalha na Udesc há 30, dos 
quais, 13 na Reitoria e os últimos 17 no 
Ceart. Formada em Pedagogia pela UFSC, 

Sandra cursou especialização em Ensino das 
Artes Visuais na Udesc, quando se encan-
tou pelas questões relacionadas à arte. “É 
necessário ver as coisas e ter uma visão 
mais ampla sobre elas, dialogar com o que 
está a sua volta”, afirma.

Ao longo dos 30 anos de serviço, San-
dra reflete: “a Udesc cresceu muito, prin-
cipalmente o Ceart. Aqui há um espaço 
enorme de crescimento e de inovações”. 
Ela fala sobre a sabedoria de escolher o 
momento certo de encerrar a carreira que 
segundo ela é uma via de mão dupla. “Ao 
mesmo tempo em que estou construindo, 
tenho que me construir. Por isso, gostaria 
de encerrar minha carreira bem, na hora 
certa e com muito vigor”, acrescenta.

Carioca, Sandra veio para Floria-
nópolis acompanhando o marido, com 
quem é casada há 34 anos e teve uma fi-
lha. Nos momentos livres, ela gosta de 
assistir filmes, de jantares em família 
e passear: “Estar junto em família é 
revitalizante, são momentos de com-
partilhar sonhos, eleger prioridades e 

de muitas risadas, desopila o cansaço 
do dia a dia”, finaliza. v

u Palestra 
“Saúde Masculina” 

No dia 28 de setembro e no dia 5 de outubro 

a Udesc realizará, respectivamente, no Cefid 

e no Ceart, a palestra “Saúde Masculina”. 

Já realizada em Lages, em Joinville e 

em Florianópolis (para os servidores e 

alunos da Esag e da Reitoria), a palestra é 

organizada pela Coordenação de Capacitação 

e Potencialização de Pessoas (CCaPP), 

em parceria com os centros. O evento faz 

parte do Projetar e conta com 200 vagas 

para o Cefid e 50 para o Ceart. Para os 

interessados, no Cefid, a inscrição será 

de 24 a 27 de setembro e para o Ceart, de 

1o a 5 de outubro. A inscrição deverá ser 

feita no site do Projetar: http://www.udesc.

br/?id=982 nos links referentes a cada 

centro. Informações no (48) 3321-8191.

Agenda
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Você 
sabia

TEM

Orquestra  
Acadêmica Udesc

Rádio Educativa

uA Orquestra Acadêmica 
Udesc — projeto de Extensão 
do qual fazem parte profes-
sores e estudantes dos cursos 
de Música —, completa dez 
anos de existência em 2012. 
O projeto teve início nos anos 
80, como “Orquestra de Câma-
ra Udesc” e, após um período de in-
terrupção, o trabalho foi retomado em 
2001. Desde então, a orquestra participa 
de diversos projetos culturais e concertos 
didáticos pelo Estado e já passaram por 
ela mais de 40 músicos que hoje atuam 
profissionalmente. Em 2012  foi lançado 
o primeiro disco do grupo, que teve a di-
reção musical de João Eduardo Titton, 
professor do Ceart da Udesc.

uA Udesc conta com o Sistema de 
Radiodifusão Educativa, formado pelas 
emissoras Udesc FM, de Florianópolis 

(100,1), Joinville (91,9) e Lages (106,9). 
As emissoras, que foram fundadas 
há cerca de 15 anos, possuem uma 
programação musical variada, que 

predomina a produção brasileira, além de 
informações de cunho cultural e programas 

jornalísticos, que trazem notícias da 
universidade e do Estado. As emissoras 
Udesc FM podem ser ouvidas através da 

internet, em www.udesc.br/?id=850.

u A Comissão Permanente de 
Pessoal téCniCo Universitário, 

a COPPTA, é um órgão de 
assessoramento às Direções de Centro 
e à Reitoria. Ela está estruturada em 

COPPTA Central e COPPTA Setorial.

u Faz parte das fUnções da CooPta 
emitir alguns pareceres, entre eles 

nos seguintes aspectos: em alterações 
do regime de trabalho; na progressão 

funcional; no acompanhamento e 
na avaliação do desempenho dos 
servidores; em pareceres para a 

participação do servidor em cursos, 
eventos, estágios e outros, com 
o objetivo de aperfeiçoamento; 

e em outros assuntos que 
envolvam a vida funcional do 
servidor técnico universitário.

u Um dos PrinCíPios BásiCos 
da administração PúBliCa é 
a Legalidade, que diz que “o 

administrador público está em toda 
sua atividade funcional sujeito aos 
mandamentos da lei e às exigências 
do bem comum”. Outro diz respeito 
à Eficiência: “exercer as atribuições 

com rapidez, perfeição e rendimento, 
pondo fim ou procurando evitar 

adiamento desnecessário”.
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Viver 
Bem Decisões

Dançar é bom 
para a saúde
u Já seria ótimo só pela diversão. 
Mas dançar é também saudável.  
Melhora o condicionamento físico 
e o controle do estresse, previne 
doenças e até ajuda na reabilitação 
de pacientes com problemas 
cardíacos ou metabólicos, 
como obesidade e diabetes.

uA dança de salãO tem 
sido usada em programas 
de reabilitação baseados 
em exercícios físicos, como 
uma forma reduzir o número 
de pacientes que desistem 
do tratamento. Ela tem a 
vantagem de ser uma atividade 
prazerosa e facilmente 
incorporada à vida social.

uO Centro de Ciências da 
Saúde e do Esporte 

(Cefid) oferece 
gratuitamente a 
PrátiCa da dança 
para a comunidade 
em geral, alunos de 
escolas públicas, 

idosos, na reabilitação 
cardíaca e para 

pacientes com 
transtornos 
mentais. Saiba 

mais em www.
cefid.udesc.br/

comunidade.

u O Consuni aprovou por unanimidade, 
a criação do Instituto de Investigação e 
Documentação em Ciências Humanas 
(IDCH), órgão suplementar superior da 
Faed, que funcionará em dois locais: no 
prédio da Faed, no bairro Itacorubi, em 
Florianópolis e no prédio da atual Direção 
de Pesquisa e Pós-Graduação da Faed, no 
Centro da capital. O objetivo principal 
do órgão é desenvolver pesquisas, tratar, 
armazenar e disseminar documentação 
delas resultantes, em um ambiente 
multidisciplinar, congregando diferentes 
grupos de pesquisa de toda a Udesc, 
fomentando intercâmbios, projetos, estudos 
e pesquisas. Entre as ações previstas para 
o instituto está a criação do laboratório 
de preservação, conservação e restauro de 
fontes de pesquisa e bens culturais. Saiba 
mais em www.udesc.br/?idNoticia=5130.

u A Udesc lançou o edital do Programa 
de Apoio à Extensão (PAEX) que distribui 
recursos e bolsas para ações de Extensão, 
para 2013, apresentadas pelos professores 
da Udesc. Para o próximo ano, a instituição 
reservou R$ 800 mil, o mesmo valor de 
2012. Os projetos devem ser inscritos 
no Sistema de Gestão de Projetos do 
Ministério da Educação (SigProj), através 
do preenchimento online de cada um deles.
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