
A partir de sexta-feira, 24, a Editora da Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina (Eduni) inicia-
rá uma ação junto à comunidade acadêmica para 
reunir todo o acervo de livros publicados com a 
marca da universidade. A ideia é disponibilizar, 
pelo site da instituição, o acervo completo às pes-
soas interessadas. 

A iniciativa visa preservar a memória da Udesc 
e difundir a produção literária para a comunidade. 
Segundo a coordenadora da editora, Marcia Silveira 
Kroeff, será disponibilizada a listagem completa do 
acervo de livros pelo site da Udesc. “Assim que possí-
vel, as obras também estarão disponíveis na íntegra, 
via repositório institucional (RI) da universidade.”  

Marcia acredita que o livro mais antigo publicado 
pela Eduni é de 1997 e se chama “Crescimento e crise 
na Região Sul de Santa Catarina”, de autoria do profes-
sor Maurício Aurélio dos Santos. “Temos 227 livros ca-
dastrados e acreditamos que aproximadamente dez 
livros podem ser recuperados com essa ação.”

Até 8 de dezembro, servidores, alunos e ex-alu-
nos da instituição que tenham livros publicados com 
a marca da Udesc devem encaminhar um exemplar 
da obra e sua referência bibliográfica ou endereço 
eletrônico do e-book para a editora. 

Localizada em Florianópolis, a Eduni conta tam-
bém com o secretário administrativo Maury Dutra 
Filho e o designer Mauro Tortato na equipe. Mais in-
formações pelos telefones (48) 3664-8098/8100.
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Editora da Udesc quer reunir todos 
os livros publicados pela universidade

Nesta quarta-feira, 22, o Grupo Gestor do Go-
verno (GGG) deferiu a proposta de atualização de 
6,6% do Valor Referencial dos Vencimentos (VRV) 
dos servidores da Udesc. De acordo com informa-
ções obtidas pelos gestores da universidade, o 
Executivo deverá enviar a proposta sem a retroati-
vidade (1,47% a partir de abril, 2% a partir de agos-
to e mais 3% a partir de outubro de 2017, o que 
representa um acumulado de 6,6%). Entretanto, já 

foi articulado com a Alesc para que os deputados 
façam uma emenda e, assim, o projeto de lei seja 
aprovado conforme deliberado na universidade.

“Já estamos articulando para que a tramita-
ção ocorra de forma célere, junto ao líder do go-
verno, deputado Darci de Matos. Ele mesmo deve 
propor a emenda para garantir a retroatividade 
conforme aprovado na Udesc”, explica o vice-rei-
tor, Leandro Zvirtes.

VRV será encaminhado à Assembleia Legislativa

Autores da Eduni 
podem participar 
até 8 de dezembro



Aniversariantes de 23 de novembro

Família, veterinária e carros antigos

Comunica

Desde a graduação em Medicina Veterinária, o 
professor Joandes Fonteque sempre se interes-
sou pela carreira universitária e pela docência. 

Iniciou como docente na Udesc Lages, em 2006, já com 
foco no desafio de aliar ensino, extensão e pesquisa. 
“Reunir e desenvolver os três pontos importantes den-
tro da carreira acadêmica é desafiador, mas com muito 
trabalho, ajuda dos colegas, e apoio da Udesc, estamos 
progredindo com sucesso”, destaca.

Fonteque coordena o programa de extensão Ami-
go do Carroceiro, que, em 2017, completa 15 anos de 
existência, marcando a trajetória do professor na uni-
versidade. Em 2014, o programa foi vencedor do prêmio 
Expressão de Ecologia na categoria “Bem-Estar Animal”, 
e recebeu o Troféu Onda Verde, maior prêmio ambien-
tal do Sul do País. O docente também lidera o projeto 
de extensão Acompanhamento Clínico e Cirúrgico em 
Grandes Animais.

Aniversário: 9 de abril
Livro de cabeceira: Bíblia Sagrada
Filme favorito: Lendas da Vida
Passeio inesquecível: João Pessoa (PB)
Uma pessoa exemplar: Meus pais, Accacio 
Fonteque e Maria José Fonteque
Uma paixão: minha família
É torcedor: Londrina Esporte Clube (LEC)
Culinária: Churrasco gaúcho

Papo-rápido

Abel Raimundo Viga do Rosário – Udesc Cefid

Em 2015, ingressou como docente no Programa 
de Pós-Graduação em Ciência Animal e tem, como pers-
pectiva, atingir, em breve, a progressão para professor 
titular. Entre suas aspirações também está presenciar a 
construção de um novo Hospital de Clínica Veterinária 
(HCV) e de um centro cirúrgico para realização de pro-
cedimentos em grandes animais.

Paranaense, de Londrina, tem a família como 
maior paixão. É com a mulher, Graziela Vieira Fonteque, 
e com os filhos, Piero, de 5 anos, e Valentino, de 1 ano 
e 10 meses, que o professor gosta de passar o tempo li-
vre, brincando em parques, fazendo piqueniques, assis-
tindo a filmes, jogando xadrez e dominó, além de viajar.

Entre os hobbies de Fonteque, estão a viola caipira, 
a fotografia e a restauração de carros antigos. Uma das 
maiores aventuras do professor foi percorrer, de Fusca, os 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, 
durante a viagem, pedir a Graziela em casamento.

Professor exigente e pessoa perseverante, encon-
tra na Bíblia, no versículo de Romanos 11:36, sua ins-
piração: “Porque Dele e por Ele, e para Ele são todas as 
coisas”. “É para lembrarmos que Deus está no controle 
da nossa vida e que tudo que fizermos é para a honra e 
glória do Seu nome”, conclui Fonteque. 

Joandes Fonteque, Professor da Udesc Lages

Perfil



tem

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

Meditação com música

FOTO: ANA CAROLINA PRIETO/ASCOM

Cliccomunica
Em novembro, a Udesc passou a 
integrar o Movimento ODS Nós Po-
demos Santa Catarina, que busca 
construir uma sociedade melhor, so-
cialmente inclusiva, ambientalmen-
te sustentável e economicamente 
equilibrada. A professora Graziela 
Dias, do Centro de Ciências da Admi-
nistração e Socioeconômicas (Esag), 
representa a Udesc na entidade, que 
conta com a participação de 190 ins-
tituições catarinenses. O Movimento 
ODS Nós Podemos faz parte do ODS 
Think Tank, que visa atingir os 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável da ONU até 2030.

uA Udesc recebe na sexta-feira, 24, às 9h30, oficina de me-
ditação gratuita e aberta à comunidade. Ministrada pelo 
professor Cláudio Senna Venzke, da Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (Unisinos), a atividade terá cerca de duas 
horas de duração e será conduzida com o uso de sinos de 
cristal de quartzo, com finalidades terapêuticas. Durante 
a oficina, os alunos do Centro de Artes (Ceart) farão uma 
apresentação musical em harmonia com os sinos de cristal. 
Não é necessário inscrição prévia para participar, e o ponto 
de encontro é a pérgola próxima à cantina da Udesc Esag. 
Interessados devem levar um acessório para sentar no chão, 
usar protetor solar e repelente. Em caso de chuva, a ativida-
de ocorrerá na Sala de Dança 1 da Udesc Ceart.

Oficina terá música 
em harmonia com 

o uso dos sinos

Fique por dentro
Jisudesc inicia nesta sexta! 
u A edição 2017 dos Jogos dos Servidores da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (Jisu-
desc) ocorrerá entre 24 e 26 de novembro, na 
Affesc, no Bairro Canasvieiras, em Florianópolis. 
Quase 300 servidores se inscreveram para parti-
cipar das 17 modalidades esportivas que serão 
disputadas no evento. Informações pelo telefo-
ne (48) 3664-8142. 

Calendário 2018 da Udesc
A Udesc divulgou o Calendário Acadêmico 
2018. O primeiro semestre letivo da graduação 
começará em 19 de fevereiro e o da pós-gradu-
ação, entre fevereiro e março. Já o término geral 
do semestre será em 13 de julho. O início do se-
gundo semestre ocorrerá em 30 de julho para a 
graduação e em 1º de agosto para a pós. O en-
cerramento está previsto para 17 de dezembro 
em ambos os casos.

Professores efetivos
Um grupo de trabalho composto por diretores 
de Ensino e diretos-gerais dos centros da Udesc 
definiu, em 14 de novembro, que o edital para 
concurso público de professor efetivo terá 40 
vagas. Caberá a cada diretor-geral levar a dis-
cussão ao seu centro e decidir se acata ou altera 
a distribuição das vagas na sua unidade. A uni-
versidade pretende lançar o edital do concurso 
ainda neste ano.

Professora Graziela Dias 
(de amarelo) representa 

a Udesc na entidade
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Gestão em movimento

O Gestão em Movimento apresenta momen-
tos importantes da universidade, represen-
tados pela sua equipe de gestão, por meio 
de fotos. O objetivo é contribuir com a trans-
parência, assim como prestar contas das ati-
vidades mais relevantes.

Curva de Rogers

sustentável
Por Gustavo Kogure

Se seu colega de trabalho é daqueles que não adere à sim-
ples proposta de utilizar uma caneca em vez do copo descar-
tável, mesmo que você tenha explicado várias vezes sobre os 
benefícios, siga este conselho: pare de alertá-lo. Você já fez 
sua parte. De acordo com a curva de inovação de Rogers, ten-
tar convencer a massa de uma nova ideia só causa desgaste. 
Convença antes os inovadores e os rápidos de adoção, que 
são as duas primeiras classes de perfil do gráfico. À medida 

que os indivíduos adotam uma nova ideia, ela começa a ser 
absorvida de forma lenta e cumulativa pela sociedade, a pon-
to de se tornar regra. Internet, celulares e smartvs foram 
exemplos disso. Com a sustentabilidade não será diferente. 
Fomente com as pessoas certas e nunca desanime!

Você conhece alguma ação sustentável no seu centro de 
ensino? Envie sugestões para gustavo.kogure@udesc.br. 
Acesse www.udesc.br/sustentavel.

Prestação de contas, transparência e a agenda 
dos representantes da gestão da Udesc

Tá na agenda
27/11 - IV Encontro Brasileiro de Portadores de Câncer, em Florianópolis.

28/11 - Formatura dos Protetores Ambientais Turma Lages, entrega do Sistema de Informática Geo-PMA  
e Entrega das Cartilhas em Braile para Educação Ambiental, em Lages, às 19h

05/12 - Reunião do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc), em Florianópolis, às 11h30

Tomasi, Secchi e Matheus Fidelis recebem 
representantes da Federação Catarinense 
de Empresas Juniores (Fejesc) para 
prestação de contas das ações de 2017

A Udesc foi a anfitriã do 42º 
Encontro Nacional do Forproex, 
sobre os rumos da extensão 
universitária, com mais de 70 
instituições de ensino superior. 
Realização da Proex, sob 
liderança de Fábio Napoleão

Gestores e professores da Udesc participaram do 1º Curso de Media Training da 
Udesc, em Florianópolis, realizado pela Secretaria de Comunicação (Secom)

Pró-reitora de 
Ensino, Soraia 
Tonon da Luz, 
e sua equipe 
realizaram o 
6º Seminário 
Institucional 
Pibid Udesc, 
com grandes 
discussões sobre 
esse importante 
tema

Vice-reitor, Leandro Zvirtes, registra 
o andamento da obra do novo prédio 

da Udesc Oeste em Pinhalzinho, que 
deve ser concluída ainda neste ano

Várias reuniões e articulações de Tomasi e Leandro 
ao longo das últimas semanas, como essa com o vice-
governador, Eduardo Pinho Moreira, possibilitaram 
o envio do VRV à Alesc, uma vitória dos servidores

Quer conversar com o reitor? Participe do projeto Gabinete de Portas Abertas. Agende pelo telefone (48) 3664-8104



Simplicidade 
Não existe relação direta entre aquisição de bens materiais e felicidade. 

Comprar não gera satisfação permanente, apenas alegria momentânea. 
Para alcançarmos um bem-estar duradouro, é preciso se dedicar e investir 
tempo e energia. Mas a maior parte das pessoas é imediatista e não quer 
investir em longo prazo. Optam por prazeres mais fugazes.

Para mim, o caminho da felicidade está na autenticidade e em nos sen-
tirmos bem, rodeados de pessoas por quem temos respeito, carinho e con-
fiança. É muito bom se sentir querido e, de certa forma, protegido por 
quem nutrimos afeto.

A sensação do “eu posso ter, mas não quero” é libertadora. Experimente 
retirar algumas coisas da sua vida e poderá concluir que não precisa colo-
cá-las de volta. Elas deixam de fazer falta. Luxo mesmo é ter tempo livre. É 
ter uma vida leve, simples.

E lembrem-se: bom é ter um trabalho, sem ser um escravo dele. É ter di-
nheiro, mas não fazer dele o senhor da sua vida. Mas, acima de tudo, é ter 
amigos de verdade. Porque a principal fonte de felicidade e de infelicidade 
está nas relações que estabelecemos com as outras pessoas.

Você tem sugestões para esta coluna? Escreva para celia.penteado@
udesc.br. Ouça o programa Equilíbrio: Terça às 8h/Quarta às 13h na Rádio 
Udesc FM Florianópolis (100,1) e na Rádio Udesc FM Lages (106,9).

Vamos falar  
sobre câncer?
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Udesc na Maratona Cultural 2017
No sábado, 25, e domingo, 26, será realizada a quinta edição da 
Maratona Cultural. O evento conta com apresentações musicais, 
danças, mostras de artes visuais, teatro e cinema em diversos 
locais de Florianópolis. Estudantes do curso de Teatro da Udesc 
Ceart participam do evento. A programação completa pode ser 
vista no site oficial.

Em 27 e 28 de novembro, será 
realizado em Florianópólis, no 
Hotel Cambirela, o 6º Encontro 
Brasileiro de Portadores 
de Câncer, realizado pela 
Associação Brasileira de 
Portadores de Câncer (Amucc). 
Estão convidados a participar 
portadores da doença, 
ex-pacientes, familiares, 
profissionais da saúde, 
voluntários, estudantes, entre 
outros interessados.
O evento discutirá temas 
relevantes ligados à doença. 
A palestra de abertura é com 
o médico cirurgião Alberto 
Peribanez González, autor 
do livro “Lugar de médico é 
na cozinha”, que ressalta a 
importância da alimentação 
na prevenção e tratamento do 
câncer. Outra palestra é sobre 
os desafios do câncer digestivo, 
com o oncologista clínico Luiz 
Alberto da Silveira.
Haverá também um painel 
sobre o Novembro Azul, que 
trata do câncer de próstata, 
e também discussões sobre 
o câncer de mama. Uma das 
perguntas interessantes que 
serão respondidas no evento é: 
como tratar o câncer de maneira 
mais eficaz e menos tóxica.
As inscrições no evento são 
gratuitas e podem ser feitas 
pelo site www.amucc.org.br. 
Participe!

O projeto 
recebeu 
mais de 450 
mil pessoas 
em suas 
edições 
anteriores
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