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A comitiva da Reitoria já deu início às 
apresentações do Plano de Gestão 2012-
2016, nos centros da Udesc. Os primei-

ros a receber a equipe foram a comunidade aca-
dêmica da Udesc Oeste, nas cidades de Chapecó, 
Palmitos e Pinhalzinho, e o Centro de Ciências 
da Administração e Socioeconômicas (Esag), 
em Florianópolis. Os encontros também servi-
ram para apresentar os novos dirigentes da Rei-
toria e ouvir sugestões e demandas dos centros.

De acordo com o reitor, Antonio Hero-
naldo de Sousa, o Plano de Gestão foi cons-
truído de forma coletiva, durante a campanha 
eleitoral no ano passado, e com a equipe de gestores 
da Reitoria e dos centros, neste ano. “Nos primeiros 
meses desta gestão construímos o Plano de Gestão e 
estamos fazendo articulações com lideranças do go-
verno e setores da sociedade”, completa o reitor. 

Durante as duas primeiras reuniões Heronaldo des-
tacou sobre a aproximação da Reitoria com os centros 
de ensino: “Estaremos mais  presentes em todas as uni-
dades da Udesc ao longo dessa gestão para dar suporte 
ao ensino, à pesquisa e à extensão”.

Plano de Gestão

O Plano de Gestão 2012-2016 é dividido em sete 
eixos norteadores: Universidade Autônoma, Respon-
sabilidade Socioambiental, Excelência Acadêmica, 
Valorização das Pessoas, Gestão Ágil e Colaborativa, 
Política de Comunicação e Aprimoramento da Infraes-
trutura. Após a visita aos centros, todos os servidores 
da universidade receberão um exemplar do plano. v

Reitoria inicia 
apresentação do 
Plano de Gestão 
nos centros

Próximas visitas:

17/8  Centro de eduCação 
suPerior da reGião 
sul (Ceres), em laGuna

20/8  Centro de eduCação 
do Planalto norte 
(CePlan), em são 
Bento do sul

21/8  Centro de CiênCias 
teCnolóGiCas (CCt), 
em Joinville

22/8  Centro de CiênCias 
da saúde e do  
esPorte (Cefid), 
em florianóPolis
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Perfil
Zenir maria KoCh

Professora do Curso de PedaGoGia da faed

“O papel da Pedagogia 
é contribuir na 

formação de cidadãos”

Natural do município catarinense de 
Braço do Norte, a professora Zenir 
Maria Koch, veio para Florianópo-

lis em 1969.
Estudou Pedagogia na Universidade Fe-

deral de Santa Catarina (UFSC), turma de 
1972, cursou Especialização em Ciências So-
ciais e fez Mestrado em Educação. Zenir foi 
professora do quadro do magistério da Rede 
de Ensino Público Estadual.

Ingressou no Centro de Ciências Hu-
manas e da Educação (Faed) da Udesc em 
1994 como professora colaboradora do 
curso de Pedagogia. Em 1996, por meio 
de concurso público, efetivou-se no quadro 
docente de ensino superior da Udesc.

Desde então atua no curso de Peda-
gogia, nas atividades de estágio super-
visionado e de ensino, nas áreas de pla-
nejamento, gestão e organização escolar, 
e tem se dedicado à pesquisa e à produção do 
conhecimento sobre políticas educacionais e 
o contexto da escola básica.

“A opção pelo magistério ocorreu quando 
decidi estudar no Colégio Normal Lauro Lo-
cks, e ao tornar-me professora realizar o con-
curso de ingresso no Estado”, revela.

Sobre o papel do pedagogo na atualida-
de, Zenir acredita que como educador, é polí-
tico e pedagógico, ao contribuir na formação 
de cidadãos críticos e atuantes na sociedade, 
capazes de transformar e desenvolver novas 
competências e habilidades.

Nas horas de lazer a professora gosta de 
ouvir música, ler romances, ir ao cinema, tea-
tro, festas, entre outras atividades culturais. v

u 1o Geurbe

Nos dias 24/8 e 25/8,  

acontece na Esag o 1o Seminário Regional 

Gestão de Espaços Urbanos:  

Cidade, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Geurbe). Ele é uma ação do projeto 

“Comunidades e Práticas” da Esag.  Saiba mais 

em: http://www.geurbe2012.blogspot.com.br.

u Isenção na taxa do vestibular

Até 27 de agosto, doadores de sangue podem 

solicitar a isenção da taxa de inscrição para 

o vestibular, que é de R$ 75. Os doadores 

interessados devem acessar o site  

http://www.vestibular.udesc.br/?id=1130, imprimir 

e preencher o formulário de isenção, anexar os 

documentos e entregá-los à Coordenadoria de 

Vestibulares e Concursos. A isenção é concedida 

para pessoas que tenham concluído o Ensino 

Médio ou estejam em fase de conclusão até 

a data da matrícula. Ajudem a divulgar!

Agenda
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Você 
sabia

Voo Livre

Despertando Talentos

TEM
uA Udesc Joinville há oito anos 
conta com o Projeto Voo Livre. 

Uma série de atividades gratuitas 
é oferecida pela universidade para 
pessoas com mais de 60 anos de 
idade. Os encontros acontecem 

duas vezes por semana e reúnem 
cerca de 40 pessoas. Os integrantes 

do grupo participam de coral, 
aulas de informática, desenho, 
aulas de dança e música, além 
de palestras com profissionais 

voluntários sobre diversos temas 
de interesse da terceira idade.

uA Udesc do Planalto Norte 
(Ceplan) realiza semestralmente o 
projeto “Despertando Talentos”, 
que faz parte do programa Inclusão 
Social, do centro. No projeto, 
crianças e adolescentes de baixa 
renda, da comunidade vizinha 
à Udesc, têm aulas gratuitas de 
informática, através do curso 
de Sistemas de Informação. No 
mês de julho, o projeto entregou 
certificado a 27 participantes, entre 
nove e 14 anos de idade. Nas aulas 

os aprendizes têm 
ensinamentos 
sobre o sistema 
operacional do 
computador e 
de programas 

como Paint, 
Word, 
Excel, 
PowerPoint 

e Internet.

uA liCença Paternidade concede 
até 15 dias consecutivos para o 

servidor efetivo, sem prejuízo dos 
direitos, vantagens ou vencimento 

para nascimento de filho ou em 
caso de adoção de crianças de até 
seis anos incompletos. No caso de 
servidores que ocupam cargo em 

comissão ou admitidos por natureza 
temporária, são concedidos apenas 
oito dias. Conta-se como início do 
benefício a data do nascimento da 
criança ou da expedição do termo 
de adoção, ou do termo de guarda.

u Todo servidor pode faltar o serviço 
por até oito dias, por motivo de 

falecimento do cônjuge, pessoa com 
quem o servidor viva ou parentes 

até segundo grau (pais, filhos, avós, 
netos e irmãos). Chamada de liCença 

luto, ela é contada a partir da data 
da ocorrência, que consta na certidão 
de óbito, que deve ser apresentada.
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Fique por dentro!
u Estão abertas as inscrições para o Curso Geral de 
Propriedade Intelectual a Distância — 2a Edição estão 
abertas e seguem até o dia 1o de setembro de 2012. O 
objetivo do curso é apresentar uma visão atualizada dos 
mecanismos de proteção das criações intelectuais, enfo-
cando o arcabouço legal brasileiro e as atribuições do. 
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). O 
período de realização do curso será de 24/09 a 6/11, e 
o exame final dias 5 e 6/11 de 2012. Os interessados 
devem entrar em contato com a Coordenadoria de Pro-
priedade Intelectual da Udesc pelo e-mail cipi.reitoria@
udesc.br, para fazer a inscrição. O curso é gratuito.

Viver 
Bem Decisões

Dor 
nas 
juntas?

uartrite 
reumatoide 
é uma doença 
autoimune 
que destrói 
as articulações e afeta 
entre 1% e 1,5% 
da população. As 
principais queixas 
são dor e rigidez em 
várias articulações. Pode 
causar também mal-estar, 
nódulos, vasculite, atrofia 
e fraqueza muscular.

uQualidade de vida 
bastante prejudicada é,  
no entanto, o principal 
dano. A limitação 
de movimentos e a 
falta de disposição 
atrapalham a realização 
de atividades diárias, o 
que aumenta a ansiedade, 
reduz a autoestima 
e gera depressão.

uatividade físiCa 
regular, com programas 
adequados e orientados às 
necessidades dos pacientes 
com artrite reumatoide, 
tem demonstrado reduzir 
o impacto da doença.  
Saiba mais em www.
cefid.udesc.br/artrativa.

Udesc discute parcerias com Softville
u Foi realizada na Udesc Joinville uma reunião 
entre representantes da universidade e da Fundação 
Softville para discutir parcerias. Conforme o diretor 
geral do CCT e diretor técnico da fundação, 
Leandro Zvirtes, o principal objetivo é fortalecer o 
vínculo entre as duas instituições. A universidade, 
que já cede o prédio, localizado na Rua Otto 

Boehm ao lado da Udesc FM, para a Softville, 
quer estreitar ainda mais a relação. “Pretendemos 

criar um programa de extensão, oportunizando 
um novo canal para o desenvolvimento de 
empresas de base tecnológica e incentivando os 
empreendimentos inovadores”, explica Leandro.
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