
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Comunidade (Proex) está coletando da-
dos para a segunda educção da Carta de 
Serviços ao Cidadão – Extensão 2017/2, 
que será lançada em junho e informará a 
comunidade em geral sobre as ações da 
Udesc como oficinas, eventos e prestação 
de serviços gratuitos.

A carta também trará informações 
sobre quantidade de vagas, carga horá-
ria, local e datas de realização das ações 
por todo o Estado. Os coordenadores 
de ações de extensão da Udesc devem 
preencher o formulário online até 26 de 
maio, sexta-feira. Mais informações pelo 
telefone: (48) 3664-8144.

A Udesc realizou na semana passada a pri-
meira reunião do programa Gabinete de Portas 
Abertas, do projeto Diálogo na Udesc, que faz 
parte do Plano de Gestão 2016-2020 e busca 
construir novos canais de diálogo com a comu-
nidade interna. O primeiro encontro do reitor 
da Udesc, Marcus Tomasi, e do vice-reitor da 
Udesc, Leandro Zvirtes, foi com o coordenador 
geral em exercício do Sindicato dos Técnicos 
da Udesc (Sintudesc), Fernando Meira Júnior. 
Agende sua reunião com o reitor ou vice, en-
viando e-mail para reitor@udesc.br.

Udesc coleta dados para 2ª edição  
de Carta de Serviços ao Cidadão

Gabinete de Portas Abertas 
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Primeiro encontro foi com representante 
do sindicato dos técnicos da Udesc

Publicação mostrará 
ações de extenção 

do semestre
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A partir de 13 de julho, alunos, professores e 
técnicos poderão contribuir com ideias para desbu-
rocratizar processos nas áreas de ensino, extensão, 
pesquisa e serviços da universidade na segunda 
edição do Prêmio Simplifica Udesc. 

O objetivo do prêmio é engajar a comunidade 
acadêmica a apontar soluções criativas para com-
bater procedimentos que dificultam as atividades 
da instituição e criar medidas prioritárias na gestão 
da universidade.

Prêmio Simplifica Udesc receberá novas propostas 



An��ers��i�nte� de 25 de m�io
Edgar Garcia Junior - Udesc Faed

Isa de Oliveira Rocha - Udesc Faed
Jadna Lucia Neves Heinzen - Reitoria

Marcia Bar Schuster - Udesc Oeste
Sandra Davi Traverso - Udesc Lages

Leila Torres ingressou na Udesc em 1990, aos 18 anos 
de idade. “Foi praticamente meu primeiro emprego. 
Tinha concluído o segundo grau e acabado de sair 

de um curso técnico em informática. Como pensava em 
fazer um curso superior achei uma ótima oportunidade  
prestar o concurso para trabalhar na universidade”, conta. 

Assim que entrou na universidade, trabalhava no 
setor de Processamento de Dados. “Até 1997 trabalhei  
em várias areas do departamento de Computação da 
Udesc”, lembra. Em 1997, resolveu mudar de área  e 
prestou vestibular em Comunicação Social – Jornalis-
mo,  na Universidade do vale do Itajaí (Univalli), em Ita-
jaí. “Viajava todos os dias. Foram quatro anos de bastan-
te persistência e foco no meu objetivo.” 

Durante o curso de jornalismo, Leila trabalhou na 
Secretaria Acadêmica, Secretaria do Departamento de 
Física e Direção Geral da Udesc Joinville. Depois de for-
mada, em 2001, Leila passou a trabalhar no setor de As-
sessoria de Imprensa. “Foi uma época de muito apren-
dizado e com a saída da jornalista responsável, tive o 
desafi o de tocar sozinha o setor alguns anos”, afi rma.

Em 2012, Leila passou a atuar exclusivamente na Rá-
dio Udesc FM, em Joinville. Recentemente, assumiu a coor-
denação da emissora. “Fico feliz em dar início a este desafi o 
no ano em que as rádios da universidade comemoram 20 
anos”, diz. A jornalista lembra que a Rádio Udesc FM dispõe 

de emissoras em Florianópolis, Joinville e Lages.
Entre os projetos memoráveis que participou, cita o 

Coral da Udesc Joinville. “Cantar é muito bom para quem 
trabalha com a voz”. Ela menciona, ainda, a sua participa-
ção em 2017 no Programa de Coaching da Udesc, lide-
rado pela professora Lidia Picinin.  “Foi incrível”, resume.

Fora da Udesc, Leila adora praticar atividades físi-
cas ao ar livre. Ela pratica corrida de rua e já participou 
de várias provas individuais e em equipe de revezamen-
to.  “ “Pra mim, a vida não existe sem atividade física. Isso 
me dá energia e também me ajuda a pensar melhor, a 
relaxar”, conta.

A jornalista é apaixonada pela sua fi lha, Beatriz, de 
cinco anos. “Ela alegra meus dias e me faz ter vontade 
de ser melhor a cada dia”, diz. Incansável, Leila também 
arruma tempo para praticar aulas de violão e ler livros 
que tragam mensagens positivas. Ela também adora 
viajar e estar perto da natureza. “Tive a oportunidade 
de conhecer Sidney, na  Austrália, onde morou meu ir-
mão mais velho.  Um lugar incrível para quem gosta de 
aventura”, indica.

Rádio, Esporte e Aventura

P�p�-r��id�
Aniversário:  24 de setembro
Livro de cabeceira: Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa
Filme Favorito: “Brilho eterno de uma mente sem lembranças”
Passeio inesquecível: em Ibirama, fazendo rafting
Uma pessoa exemplar: meu pai
Uma paixão: poesia 
Culinária: mexicana
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Leila Patrícia Torres, 

Coordenadora da Radio Udesc FM da Udesc Joinville



Cliccomunica

tem

A professora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, do Depar-
tamento de Artes Visuais, foi eleita, na semana passada, diretora-
-geral do Centro de Artes (Ceart) da Udesc para a gestão 2017-
2021. O mandato de quatro anos terá início em 3 de agosto.  
Maria Cristina recebeu 42 votos dos professores, 23 votos dos 
técnicos universitários e 351 votos dos alunos, resultando em um 
coeficiente eleitoral de 0,3977. O professor Murilo Scóz, da cha-
pa adversária, do Departamento de Design, obteve 41 votos dos 
professores, 30 votos dos técnicos universitários e 156 votos dos 
alunos, resultando em um coeficiente eleitoral de 0,3820.

Servidor, participe do Clic Comunica! Envie uma foto com os colegas do seu setor para comunicacao@udesc.br.

Fique por dentro
Banda
u A banda Acordes para a 
Liberdade, formada por inter-
nos da Penitenciária Industrial 
Jucemar Cesconetto, de Joinville, 
fará uma apresentação inédita 
na Faed Udesc, no dia 30 de 
maio, às 11h50. A apresentação 
gratuita é uma das atrações do 
1º Encontro de Arte e Educação 
Prisional. Mais informações pelo 
telefone: (48) 3664-8531 ou e-
-mail siaep2017@gmail.com.

u O campus da Udesc, nesta sexta 
no Bairro Itacorubi, em Florianópolis, 
recebe na próxima sexta-feira, 26, às 
9h30, uma nova edição da oficina de 
meditação “Medita Udesc”. Gratuita 
e aberta à comunidade, a atividade 
será ministrada pelo professor Cláu-
dio Senna Venzke, da Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). 
A prática será ao ar livre e o ponto 
de encontro é a pérgola próxima ao 
Centro de Ciências da Administração 
e Socioeconômicas (Esag). Não é ne-
cessária inscrição prévia.

Oficina de meditação  
ao ar livre

Extensão
u A Udesc organizará, entre 16 
e 18 de novembro, em Florianó-
polis, a 42ª edição do Encontro 
Nacional do Fórum de Pró-reitores 
de Extensão das Instituições 
Públicas de Educação Superior 
Brasileiras (Forproex). O tema 
do próximo encontro será “Os 
rumos da extensão universitária 
brasileira: 30 anos do Forproex”. 
A UFSC e o IFSC também farão 
parte da organização do evento.

Geladeiroteca
u Na semana passada, uma 
geladeira recheada de livros foi 
instalada no hall do prédio da 
Administração do Centro de 
Ciências Agroveterinárias (CAV), 
da Udesc, em Lages. A “geladei-
roteca” ficará à disposição da 
comunidade acadêmica e da 
comunidade externa, que poderá 
trocar e levar livros para casa, além 
de abastecê-la com doações de 
exemplares novos ou usados.
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Encontro será 
próximo à Esag

A professora Cristina Rosa assume direção-
geral da Udesc Ceart em 3 de agosto
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Não confunda discordância com discórdia
Discordar da opinião do outro também pode ser uma forma de de-

monstrar consideração, respeito e afeto. Se perguntarem a sua opinião a 
respeito de algo que discorda, exponha o seu ponto de vista com hones-
tidade e delicadeza. 

Para que os valores de convivência sejam sólidos, devemos lembrar que 
a perda dos princípios éticos tem início com pequenas aceitações, conivên-
cias e conveniências.

Sempre é possível se colocar com respeito,  dizendo “ sua posição é inte-
ressante, mas não contempla um aspecto fundamental” ou “eu tenho outra 
ideia sobre o assunto”, sem refutar o que o outro está dizendo. 

Esses são exemplos de discursos calmos que não ofendem, mas deixam 
claro o meu ponto de vista. Na discussão há inimigos a vencer. Na discor-
dância há amigos para desfrutar.

Você tem sugestões para essa coluna? Escreva para celia.penteado@
udesc.br.

Sedentarismo
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Você de sustentibilidade
Você sabia que foi criada a Comissão de Elaboração do Plano Institucio-

nal de Sustentabilidade da Udesc, a partir da Portaria n° 362/2017. A refe-
rida comissão tem por objetivo mapear as ações de sustentabilidade exis-
tentes nos campi e desenvolver o Plano de Sustentabilidade, definindo as 
diretrizes e ações que a universidade deverá desenvolver até 2020. Até o 
momento, aproximadamente 200 projetos relacionados (estritamente) à 
sustentabilidade ecológica foram catalogados nos pilares de ensino, pes-
quisa e extensão.

Você conhece alguma ação sustentável no seu centro de ensino? Envie 
para gustavo.kogure@udesc.br.

�ustent����
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Cem milhões de pessoas 
no Brasil não fazem qualquer 
tipo de atividade física e 
isso representa a metade 
da população brasileira. 
Entretanto, fazer exercício 
não está ligado apenas à boa 
forma. Quem faz atividade física 
vive mais e melhor. Falta de 
tempo é um dos motivos para 
o sedentarismo. Contudo, uma 
pesquisa mostrou que apenas 
com nove minutos de ginástica, 
três vezes por semana, pode 
ajudar a sair do sedentarismo. 
Vale complementar a ginástica 
com um exercício aeróbico, 
como caminhada, que aumenta 
a resistência cardiovascular.

A atividade física pode ter 
efeito de remédio. Um estudo 
nos Estados Unidos concluiu 
que correndo 
uma hora, a 
pessoa pode ganhar 
até sete horas 
de vida. Outra 
pesquisa da 
Inglaterra revelou 
que ir pedalando 
para o trabalho pode 
até prevenir o câncer.
Fonte: G1

Até 26 de junho, ocorre no Centro de Artes (Ceart) da Udesc a Mostra 
de trabalhos de Prática de Direção Teatral do curso de Teatro. Serão apre-
sentados 24 espetáculos dirigidos pelos alunos da disciplina. As apresenta-
ções, abertas ao público, vão ser realizadas nos espaços cênicos da Udesc 
Ceart. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados 30 minutos 
antes do início de cada peça no local onde ela será realizada. Acesse a pro-
gramação completa em http://bit.ly/direcao-teatral-2017

Mostra de peças produzidas na Udesc 
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