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3º Encontro da Saúde
A 3ª edição do Encontro da Saúde reuniu estudantes, professores, técnicos e
público externo, no Anfiteatro Verde,
em 24 de outubro. Foram oferecidas três
palestras, que abordaram os seguintes
temas: a importância da atividade física, agricultura sustentável e aspectos
psicológicos relacionados à saúde.
O evento também teve sorteio de brindes, avaliações físicas, como o cálculo
do Índice de Massa Corporal (IMC),
verificação da pressão arterial, teste de
glicemia e avaliações de flexibilidade.
O Encontro da Saúde faz parte de um
projeto do professor de Educação Física, Thiago Castro, que envolve os estudantes da segunda fase do curso de
Agronomia e tem apoio do setor de
Saúde. O objetivo é incentivar um estilo
de vida mais saudável.

Atlética recebe materiais esportivos

A Associação Atlética Acadêmica Bárbaros da Serra recebeu R$ 1 mil em materiais
esportivos pela conquista de provas no Desafio das Atléticas, durante os Jogos Internos da Universidade (Jiudesc), que ocorreram em São Bento do Sul, em junho.
A delegação da Udesc Lages foi vice-campeã dos jogos e a Bárbaros da Serra foi vice-campeã do desafio, ao ganhar quatro
das cinco categorias disputadas: melhor
vídeo de divulgação dos jogos; desafio de
baterias; melhor torcida; e disciplina.
O prêmio foi entregue, em 20 de outubro,
pelo Reitor Marcus Tomasi, durante visita
à Udesc Lages.

Por dentro dos Setores

Setor Pedagógico
O Setor Pedagógico tem como responsável a pedagoga
Jane de Fátima Daum que, há treze anos, exerce a função de
mediar o contato entre professores e alunos e auxiliar quem
possui dificuldades de aprendizagem.
O atendimento pode ocorrer por demanda espontânea de
acadêmicos ou encaminhamento realizado por professores.
O Atendimento é individualizado, por meio de realização
de entrevistas, a fim de identificar os fatores que são barreiras para o bom desempenho acadêmico.
São mapeados os principais problemas, dificuldades e necessidades cotidianas enfrentadas pelos estudantes e, por
último, ocorre a orientação do aluno.
Situações que indicam alguma dificuldade de transmissão
do conhecimento pelo professor, também recebem auxílio
do setor, que faz análises e identificações que possam contribuir com a melhora de desempenho de ambas as partes.
“O auxílio pedagógico é fundamental na universidade.
Conseguimos realizar mediações entre alunos e professores
e despertar a sensibilidade para perceber o aluno como um
ser completo, que tem deficiências e dificuldades. É essencial um olhar atento”, comenta a pedagoga.

Atendimento:

Segunda a sexta-feira | Das 8h às 15h | Não é necessário agendamento | Atendimentos são sigilosos

Programa “Equilíbrio” estreia na Rádio Udesc FM Lages
A Rádio Udesc FM Lages 106,9 tem novidades na programação: o programa
“Equilíbrio”, apresentado pela jornalista Celia Penteado, técnica da Udesc. O
quadro tem, aproximadamente, cinco minutos de duração e pretende inspirar os
ouvintes na busca por uma vida equilibrada e ajustada ao seu propósito.
No primeiro episódio, Celia fala sobre propósito de vida. O quadro irá ao ar
todas as terças-feiras, às 8h, com reprise às 13h. O programa surgiu a partir da
coluna “Equilíbrio”, do Comunica Udesc. Ouça a Rádio Udesc FM também na
internet, pelo site www.udesc.br/radio.

Avaliação Institucional
> Técnicos: Até 3 de novembro, técnicos univer- > Alunos e professores: Até 12 de novembro, alunos

sitários poderão participar da avaliação institucional. Apoiado pelas comissões próprias de Avaliação
(CPA), o questionário dos técnicos integra o processo de autoavaliação da Udesc, componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Acesse o formulário: https://goo.gl/vCDgHT .

e docentes poderão participar da avaliação dos cursos de
graduação sobre o segundo semestre de 2017. É necessário
acessar o Sistema de Gestão Acadêmica (Siga), clicar no
menu lateral “Responder Avaliação Institucional” e preencher o questionário. O acesso também ocorre por tablets
e smartphones. As identidades serão mantidas em sigilo.

Toque de saúde

Com Kelli Folmann

Outubro Rosa: prevenção ao câncer de
mama para o ano inteiro

O

tumor na mama é o que mais
acomete as mulheres, no mundo. Existem vários tipos de câncer
de mama. Alguns, evoluem de forma
rápida e outros, mais lentamente. O
mês de outubro, dedicado às mulhe-

res, incentiva a adoção de hábitos
saudáveis e o diagnóstico precoce,
através da avaliação médica, periodicamente. O câncer de mama mata e a
prevenção pode salvar a sua vida ou
a vida de quem você ama!

Semana do Servidor
Professores e técnicos participaram, em
26 de outubro, de um workshop, no Salão
de Atos, com o tema “Organizando Casas,
coisas e vidas”, ministrado pela personal
organizer Mariza Pasa.
O evento fez parte das atividades da Semana do Servidor, promovida de 23 a 26
de outubro, pela Coordenadoria de Desenvolvimento Humano (CDH), em vários centros da instituição.
A personal organizer ofereceu dicas de
organização, com o objetivo de facilitar a
rotina das pessoas.

Palestra na biblioteca
A Biblioteca Setorial promoveu, em 24 de outubro,
uma palestra com o tema “Informação é diferente de
conhecimento”, oferecida pela Fundação Logosófica.
O evento marcou as comemorações da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, de 23 a 29 de outubro.
A palestra foi ministrada pelo estudante de Logosofia, e também estudante do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal, Maurício José Antoniutti.
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