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A Udesc Lages formou, em 24 de junho, a primeira turma do Coaching Universitário, projeto-pilo-
to do Programa de Coaching da universidade, aplicado pelas multiplicadoras em formação: as 

técnicas universitárias Ana Paula Paes e Ketty Mendes; e a professora Eloá Lisboa.
  Iniciado em 15 de março, o programa teve 12 encontros, somando 140 horas de aplicação de téc-
nicas de diferentes áreas, envolvendo questões como autoconhecimento e alcance acelerado de 
metas. “É um programa fantástico, inovador, capaz de fazer verdadeiras transformações nos aca-
dêmicos, utilizando técnicas que os levam a serem a sua melhor versão”, comenta Ketty Mendes.
  A turma, composta por 18 estudantes de graduação e pós-graduação, foi selecionada durante 
processo seletivo com 81 concorrentes. Para a multiplicadora Ana Paula Paes “é uma satisfação 
colaborar neste projeto inovador, que tem ampliado nos participantes os sentimentos de paixão e 
gratidão por nossa instituição, sentimentos estes que moveram o meu querer a tornar-me uma de 
suas multiplicadoras”.

Projeto-piloto do Programa de Coaching forma 
primeira turma



   Vinculada à Direção de Pesquisa e Pós-Graduação, 
a Secretaria de Pós-Graduação fica situada no segundo 
andar do prédio da Agronomia e presta atendimento aos 
alunos dos programas de pós.  
   A equipe é composta pelo coordenador, Ederson Padi-
lha, e pelo secretário, Leandro Hoffmann, que realizam 
matrículas, mantêm atualizados os dados dos estudan-
tes, organizam diários de classe das disciplinas e proces-
sos que devem ser submetidos ao colegiado, registram 
temas dos trabalhos de conclusão, entre outras atribui-
ções. Eles contam com o apoio da bolsista Valéria Costa.

    Apoio aos programas
   Outra parte da secretaria está localizada no prédio da 
Biotecnologia, onde as funções são divididas entre os se-
cretários de cada programa de pós. A equipe é composta 
pelos técnicos universitários Kátia Wiggeres, que presta 
apoio à Produção Vegetal; Lara Biazotto, secretária do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal; Melissa 
Casa, da secretaria de Ciência do Solo; e Jackson Theiss, 
que presta apoio aos mestrados em Ciências Ambientais 
e Engenharia Florestal.

  Recursos de convênios 
  A secretaria também conta com o apoio da técnica uni-
versitária Jussara Reis, responsável pela parte de editais 
de compra com recursos de convênios. Na função desde 
2015, Jussara atende a demanda intensa da pós-gradua-
ção, o que, segundo a servidora, “fez fluir melhor os pro-
cessos no setor de Compras e Licitações”.

Por dentro dos Setores: Secretaria de Pós-Graduação

   A delegação da Udesc Lages conquis-
tou o vice-campeonato dos Jogos Inter-
nos da Universidade (Jiudesc), que ocor-
reram em São Bento do Sul, de 14 a 18 
de junho. Os 117 atletas que represen-
taram o centro somaram 234 pontos nas 
disputas de 16 modalidades, nas catego-
rias feminino e masculino.
   A Udesc Lages também foi premiada 
no Desafio das Atléticas, com a conquis-
ta do segundo lugar pela Associação 
Atlética Acadêmica Bárbaros da Serra. 
As equipes participaram de cinco provas 
do desafio, criado para comemorar os 15 
anos do Jiudesc.

Delegação é vice-campeã no Jiudesc, em São Bento do Sul

Parte da delegação da Udesc Lages

Leandro, Valéria e Ederson

Jussara Reis

Melissa, Jackson e Kátia
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Toque de saúde Com Kelli Folmann

O perigo da “pressão alta”
  Hipertensão arterial, também chamada de “pressão alta”, é caracterizada 
por níveis elevados da pressão arterial. É uma doença grave, silenciosa que 
precisa ser controlada. A falta de controle da pressão arterial pode causar 
diversas complicações no cérebro, coração, rins e outros órgãos.
  A pressão alta pode reduzir significativamente a qualidade de vida das pes-
soas. Algumas mudanças na rotina podem fazer com que você tenha sua 
pressão arterial controlada. Verifique sua pressão arterial ao menos uma vez 
por mês, controle o seu peso e a alimentação, faça exercícios físicos e evite 
situações de estresse.

Reflexões marcam Dia Mundial do Meio Ambiente

  Em 17 de julho, às 14 horas, a Udesc Lages receberá a palestra “Saúde sustentável no dia a 
dia”, com o naturólogo e coach Kalil Mandadori. O evento é aberto para estudantes, professores 
e técnicos e acontecerá no Salão de Atos, no prédio da Administração.
  Também haverá sessão de auriculoterapia, realizada pela enfermeira Valdirene Ávila, servidora 
da Udesc. A auriculoterapia trata cerca de 200 sintomas do corpo por meio da aplicação de se-
mentes em pontos específicos situados na orelha.
  O evento faz parte da terceira edição do Saúde e Bem-Estar, organizado pela Coordenadoria 
de Desenvolvimento Humano (CDH). A iniciativa faz parte do programa Promovendo a Saúde na 
Universidade.

Palestra sobre saúde sustentável no dia a dia e sessão de auriculoterapia

   No mês marcado pelo Dia Mundial do Meio Ambien-
te, comemorado em 5 de junho, as relações solo-á-
gua-biota-homem e as implicações do uso do solo 
em atividades agrícolas foram temas de atividades e 
discussões entre os acadêmicos.
   A atividade foi sugerida pelo professor Álvaro Ma-
fra e ocorreu em várias salas de aula, envolvendo 
estudantes de graduação e pós-graduação. “Temos 
necessidade de criar conexões e a educação é uma 
boa ferramenta para isso. É preciso religar o homem 
ao meio natural e conscientizar que as pessoas são 
dependentes da natureza para seu sustento e não há 
como evoluir de forma isolada”, diz Mafra.
   Ao final das reflexões a mensagem estabelecida 
em conjunto com os estudantes aponta o cuidado 
com a natureza: “Cuide do solo para que ele cuide 
da gente”.


