
Acompanhe, pela agenda no site, as 
próximas oportunidades da Pluriversida-
de Udesc – A universidade que transcende. 
Uma delas é a nova turma do TJ Weekend, 
do programa de Coaching, que aceitará pré-
-inscrições de 10 a 24 de junho para 30 vagas 
voltadas às comunidades acadêmica e exter-
na. Os encontros ocorrerão em Florianópo-
lis, aos sábados, até dezembro. [LEIA+]

Outras atividades confirmadas para este mês 
são o workshop “Novas economias e o futuro do 

trabalho (uma experiência de aprendi-
zagem gamificada)”, neste sábado, 15, 
na Udesc Ceart, em Florianópolis; a pa-
lestra “Meu bolso em dia”, no dia 26, 
também na Capital, com transmissão 
pela internet; e a oficina “O Professor 
Potencializado”,  em Joinville (dia 15) e 
Chapecó (dia 29).  [LEIA+]

O programa da Udesc integra macro-
projetos de coaching, cursos disruptivos, laboratórios 
humanos e iniciativas sociais.
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Udesc mantém recursos para 2020
O projeto de lei do Governo do Estado que corta em 10% os recursos 

da Udesc e de poderes e órgãos autônomos foi rejeitado pela maioria 
dos deputados na última terça-feira, 11, no plenário da Alesc. Com isso, 
estão mantidos os atuais percentuais para os orçamentos do próximo 
ano. “Trabalhamos para reverter a medida, ganhamos apoio de diversas 
câmaras municipais. Gestores de centros, professores, técnicos e alunos 
conversaram com deputados e outros líderes em todas as regiões do Es-
tado. Foi uma mobilização em benefício do ensino superior de qualidade 
e da sociedade catarinense”, avalia o reitor, Marcus Tomasi. Várias câma-
ras municipais de SC apoiaram a causa da universidade. [LEIA+]

Se liga na agenda da Pluriversidade!

Professor e aluno podem avaliar cursos até domingo

Política de Formação Continuada para professores é aprovada
Em maio, o Conselho Universitário (Consuni) 

aprovou resolução que institui a Política de Formação 
Continuada para docentes da Udesc. Fruto de um tra-

balho de construção coletiva, liderado pela Pró-Reito-
ria de Ensino (Proen), o documento estipula a criação 
de núcleos para atuar na área. [LEIA+]

http://bit.ly/CoachingUdesc-TurmaFloripa201902
http://bit.ly/PluriUdesc-AgendaJunho2019
http://bit.ly/DuodecimoUdesc-VotacaoAlesc2019
http://bit.ly/Udesc-Avaliacao201901
http://bit.ly/ProfessorUdesc-PoliticaFormacaoContinuada


Aniversariantes de 13 de junho
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Adriana Fabre Dias – Udesc Laguna
Cleverson Rosa – Udesc Joinville

Rosane Metzner – Udesc Planalto Norte
Wilson Anthony Alano – Udesc Ceart

Dono de uma personalidade marcada pela determinação e pela força de 
vontade, Amauri Bogo é formado em Agronomia pela Udesc Lages, e tem 
mestrado, doutorado e pós-doutorado em Fitopatologia e cátedra pela Uni-

versidade de Nebraska, em Lincoln, nos Estados Unidos. Sua carreira na universida-
de teve início há 24 anos, como professor-adjunto da Udesc Lages, dando aulas no 
mesmo curso onde se graduou. Atualmente é professor titular e pesquisador PQ/
CNPq no Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal.

“Minha carreira na Udesc sempre foi muito gratificante”, afirma Bogo, que cons-
truiu sua trajetória de forma paulatina, ampla e consistente. “O primeiro grande 

desafio foi ser coordenador do projeto de criação do Doutorado em Ciëncia do 
Solo e do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal.”

Foi pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e coordenador da Editora 
Universitária da Udesc. Também exerceu o cargo de diretor de Pesquisa 

e Pós-Graduação da Udesc Cead. Hoje é secretário da Cooperação Inte-
rinstitucional e Internacional (SCII), pasta que já havia comandado entre 
2008 e 2012. 

Organizado, metódico e perfeccionista, Bogo é exigente consigo 
próprio e nas atividades que exerce. “No meu dicionário, a palavra de 
ordem é meritocracia”, disse o professor, reforçando que o termo isono-
mia não faz parte do seu repertório. 

Em breve, Bogo assumirá a Diretoria de Pesquisa Científica e Tec-
nológica da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de 
Santa Catarina (Fapesc), órgão do governo estadual responsável pelo 
gerenciamento e pelo suporte financeiro a atividades de pesquisa, ino-

vação, capacitação de recursos humanos e difusão de conhecimentos. 
Ele deixará a coordenação da SCII, mas permanecerá vinculado à pós-gra-

duação em Produção Vegetal da Udesc Lages. 
Natural de Rio do Sul, Bogo é divorciado e, fora da Udesc, se dedica à 

corrida. “Sou maratonista, e a corrida é meu maior prazer, tendo partici-
pado de grande provas como Mountain-Do, Amazing-run e maratonas 

internacionais, entre outras”, revela.
Aficcionado por viagens, o professor já conheceu mais de 

60 países, de todos os continentes. “Vivi experiências 
fantásticas em Kathmandu (Nepal), Varanasi (Índia) 

e Capadócia (Turquia)”, conta. Para ele, 
“viajar é descobrir o quanto temos a 

aprender e evoluir”.

Papo-rápido

Maratonista, 
Bogo já 

correu provas 
internacionais 

Sempre em busca da perfeição

Aniversário: 6 de julho
Livro de cabeceira: A Erva do Diabo 
(Carlos Castaneda)
Filme favorito: Sob o sol da Toscana
Uma pessoa exemplar: Meu grande amigo 
e espelho de profissional e pessoal, 
professor Sebastião Iberes Lopes Melo
Uma paixão: Corrida

Perfil
Amauri Bogo

Professor da Udesc Cead  e 
secretário da Cooperação 

Interinstitucional e Internacional



tem

Fique por dentro
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u Livro de Ensino de 
Graduação da Udesc 
recebe submissões 
de relatos até sexta

u Observatório do 
Ensino Médio ligado 
à Udesc completa 
um ano de existência

u Edital abre 41 
vagas de professor 
substituto em nove 
municípios

u Jogos Internos da 
Udesc ocorrem  
em Blumenau de  
19 a 23 de junho

u  Prédios da Udesc  
Lages passarão 
por reforma de 
instalações elétricas

Unidade funciona 
na Udesc Laguna

u O Conselho Universitário (Consuni) regulamentou 
a criação do Programa Módulo Internacional, que de-
fine procedimentos e critérios para ampliar as ofertas 
de disciplinas em inglês nos cursos de graduação. A 
iniciativa busca fortalecer a internacionalização da 
Udesc, atraindo mais estrangeiros e possibilitando que 
brasileiros aprimorem seu conhecimento na língua 
inglesa. Uma das novidades é a oferta de passagens 
e diárias internacionais para docentes que ministram 
disciplinas em inglês participarem de eventos. [LEIA+]
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Novo programa regulamenta 
oferta de disciplinas em inglês

Submissões para Siies terminam no dia 20
u Na próxima quinta-feira, 20, encerrará o prazo para submissão de 
artigos científicos para o 2º Simpósio Internacional de Inovação em 
Educação Superior (Siies). Organizado pela Udesc e pela Associação 
Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Mu-
nicipais (Abruem), o evento 
ocorrerá entre 11 e 13 de 
setembro, em Florianó-
polis. [LEIA+]

Palestras no YouTube
u A professora Luciane Mulazani dos Santos, da 
Udesc Joinville, fará uma palestra na terça-feira, 18, 
sobre sua participação na 21ª Conferência Interna-
cional Anual de Educação, realizada em Atenas, na 
Grécia. A participação teve auxílio do Proeven, da 
Udesc, cujas apresentações são gravadas e divul-
gadas no YouTube pela PROPPG. [LEIA+]

Geração de energia 
u As placas solares do Prédio da Reitoria e da Udesc Esag co-
meçaram a gerar energia nesta semana. A expectativa é de 
uma redução superior a 30% no consumo da rede elétrica na 
sede do Campus I, no Bairro Itacorubi, em Florianópolis. [LEIA+]

Udesc na plataforma Udemy
uO professor Claudio Cesar de Sá, do Departa-
mento de Computação da Udesc Joinville, desenvol-
veu um curso sobre a linguagem de programação 
Picat para o site EAD Udemy, considerado o maior 
do gênero no mundo. Claudio é o primeiro docente 
da instituição a oferecer um curso na plataforma, 
que tem mais de 30 milhões de alunos. [LEIA+]

Iniciativa busca fortalecer 
internacionalização da Udesc

http://bit.ly/Udesc-PrazoLivroGraduacao02
http://bit.ly/Udesc-PrazoLivroGraduacao02
http://bit.ly/Udesc-PrazoLivroGraduacao02
http://bit.ly/Udesc-PrazoLivroGraduacao02
http://bit.ly/Udesc-Oemesc1ano
http://bit.ly/Udesc-Oemesc1ano
http://bit.ly/Udesc-Oemesc1ano
http://bit.ly/Udesc-Oemesc1ano
http://bit.ly/Udesc-Substituto042019
http://bit.ly/Udesc-Substituto042019
http://bit.ly/Udesc-Substituto042019
http://bit.ly/Udesc-Substituto042019
http://bit.ly/Jiudesc2019Blumenau
http://bit.ly/Jiudesc2019Blumenau
http://bit.ly/Jiudesc2019Blumenau
http://bit.ly/Jiudesc2019Blumenau
http://bit.ly/UdescLages-ReformaInstalacaoEletrica
http://bit.ly/UdescLages-ReformaInstalacaoEletrica
http://bit.ly/UdescLages-ReformaInstalacaoEletrica
http://bit.ly/UdescLages-ReformaInstalacaoEletrica
http://bit.ly/Udesc-ProgramaModuloInternacional
http://bit.ly/Udesc-PrazoJunhoSiies2019
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos?view_as=subscriber
http://bit.ly/ProevenUdesc-PalestraTecnologiaEducacao
http://bit.ly/UdescCampusI-EnergiaSolar
http://bit.ly/UdescJoinville-CursoUdemy2019


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

Tá na agenda
13/06 64º Fórum Nacional de Reitores da Abruem, em Brasília

26/06 Recepção de novos técnicos universitários, às 9h30, no Auditório da Udesc Esag, em Florianópolis

 

Veículos elétricos na Udesc Lages

sustentável
Por Gustavo Kogure

A Udesc Lages recebeu, em maio, sete bicicletas elé-
tricas, três triciclos elétricos e uma caminhonete pick-
up. Os veículos serão utilizados principalmente pelos 
25 bolsistas do Projeto Lixo Orgânico Zero, que percor-
rerão as escolas do município para incentivar a recicla-
gem dos resíduos orgânicos, através do sistema de mi-
nicompostagem ecológica. 

O projeto iniciou em 2013 e sua meta é alcançar 40 mil 
famílias da cidade. A previsão é de que, ainda neste se-
mestre, mais de cem instituições sejam visitadas pela 
equipe. O projeto foi inscrito pela Prefeitura de Lages em 
um edital do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), 

elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente. Seleciona-
do em primeiro lugar dentre 300 propostas enviadas por 
municípios e consórcios in termunicipais de todo o País, 
foi contemplado com R$ 985 mil. Parabéns ao professor 
Germano Guttler, do Departamento de Agronomia! 

Parafraseando Margaret Mead, as mudanças no mun-
do surgiram de um pequeno grupo de pessoas cons-
cientes e motivadas. Sábio ponto de vista dito no século 
passado. Reclamação sem ação tem se tornado compor-
tamento majoritário. E você, em qual grupo se encaixa? 
Recuse, reduza, reutilize e, se tudo der errado, recicle! 
Você também é parte do problema e de sua solução.

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

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

O Gestão em Movimento apresenta momentos importantes 
da universidade, representados pela sua equipe de gestão, por 
meio de fotos. O objetivo é contribuir com a transparência, 
assim como prestar contas das atividades mais relevantes.
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O reitor, Marcus Tomasi, 
participou em 6 de junho de 
uma audiência pública na 
Câmara dos Deputados, em 
Brasília, sobre o futuro do 
EAD no País. Tomasi preside 
a Câmara Técnica de Educa-
ção a Distância da Associa-
ção Brasileira dos Reitores 
das Universidades Estaduais 
e Municipais (Abruem). 

Zvirtes recebeu a 
prefeita de Rancho 
Queimado, Cleci 
Veronezi, para 
analisar parcerias 
em relação ao 
plantio de moran-
go no município.

O vice-reitor, Leandro Zvirtes, a pró-reitora Soraia e a professo-
ra Sulivan Fischer, da Udesc Esag, participaram de reunião com 
representantes da Secretaria Estadual de Saúde para tratar de 
parcerias entre as organizações.

Pró-reitora Soraia 
e coordenadora de 
Avaliação Institucio-
nal, Gesilani Honó-
rio, participaram do 
2º Fórum Estadual 
das Licenciaturas e 
do Colóquio de Ino-
vações Pedagógicas 
da Universidade Es-
tadual do Oeste do 
Paraná (Unioeste). 
Soraia apresentou 
a experiência dos 
espaços inovadores 
de ensino (Espines), 
da Udesc, em uma 
mesa-redonda so-
bre práticas peda-
gógicas inovadoras.

http://www.udesc.br/sustentavel


Biblioterapia

João Guimarães Rosa, nascido em 
junho de 1908, é considerado o 
maior romancista brasileiro do 
século 20. Artesão da palavra, tem 
paixão pela essência da linguagem, 
pela essência do homem simples. 
Faz uma escrita que canta. A 
leitura de Guimarães Rosa é como 
uma experiência fantástica de 
ler em outra língua, na qual você 
se letra no instante que lê. Sinta 
um saborzinho do que isso é com 
trechos do seu romance mais 
conhecido, o livro “Grande Sertão: 
Veredas”. “O correr da vida embrulha 
tudo. A vida é assim: esquenta e 
esfria, aperta e daí afrouxa, sossega 
e depois desinquieta. O que ela 
quer da gente é coragem...”  
Saiba mais no vídeo.

Dicas de leitura por Karin Vanelli

Sobre ficar e se sentir sozinho
Você gosta de ficar sozinho? Quando eu era pequena, apesar de 

pertencer a uma família numerosa, muitas vezes me sentia solitária. 
Mais tarde, aos 20 e poucos anos, passei a valorizar a liberdade de 
estar sozinha. 

O engraçado é que, mais tarde, permaneci 20 anos casada e, ao 
me separar, estranhei muito, pois estava longe da família que mora 
em São Paulo e me sentia desamparada. Na época, pessoas próxi-
mas me diziam: “Você não está só. Está com seu filho e tem amigos. 
Você precisa desenvolver sua autoestima para se sentir bem em sua 
própria companhia”. 

Eu ouvia os conselhos, mas internamente discordava. A questão 
não era ter ou não ter amor próprio. Olhando para trás, entendo que 
o problema é que eu alimentava pensamentos melancólicos quan-
do estava sozinha.

Hoje gosto muito de estar comigo mesma. Não estou dizendo 
que a solidão só faz bem e que  precisamos largar tudo e todos para 
vivê-la. Mas, em intervalos moderados, é necessário deixar amigos, 
tecnologias, familiares e trabalho para curtir um tempo só nosso.

Descansamos, recarregamos as baterias, fazemos o que quere-
mos e garantimos que o foco seja mantido nas atividades que exi-
gem concentração. Quando ficamos sozinhos, aprendemos a con-
fiar mais em nós mesmos, sem a aprovação dos outros.

O ideal é buscar o equilíbrio entre ficarmos sozinhos e estarmos 
acompanhados, só assim seremos capazes de ter uma vida plena e 
saudável. Até porque, quando se está sozinho, você aprende a valo-
rizar as pessoas legais que estão ao seu lado.

Você tem sugestões para esta coluna? 
Escreva para celia.penteado@udesc.br. 
Ouça também o Programa Equilíbrio no Soundcloud.

Equilíbrio
Por Celia Penteado

EXPEDIENTE  Produção: Secretaria de Comunicação 
da Udesc (Secom) | Secretário de Comunicação: Luiz 
Eduardo Schmitt | Contato: comunicacao@udesc.br 
| Telefones: (48) 3664-8006 / 3664-8010 | Revisão: 
Rodrigo Brüning Schmitt | Edição, projeto gráfico 
e editoração: Gustavo Cabral Vaz | Edições anteri-
ores: udesc.br/comunicacao/comunicaudesc

Em junho, 15 servidores participaram da primeira ca-
pacitação na Udesc sobre o Power BI, serviço de análise 
de negócios da Microsoft que está sendo adotado pela 
universidade, em diversas áreas, para aprimorar a capaci-

dade de gestão inteligente da instituição. Uma das plata-
formas na qual o software já foi aplicado é o portal Udesc 
em Números, que lançou uma nova versão utilizando 
recursos de visualização de dados do Power Bi. [LEIA+]
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Cliccomunica
Software de análise de negócios está sendo 

adotado em diversas áreas da Udesc para 
aprimorar capacidade de gestão

https://www.youtube.com/watch?v=A7v-Hje7Yeg&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/user-15954033
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
https://www.udesc.br/numeros
https://www.udesc.br/numeros
http://bit.ly/UdescEmNumeros-Versao2019

