
Por 39 votos contrários e 30 favoráveis, o Conse-
lho Universitário da Udesc (Consuni) rejeitou a propos-
ta de redução da hora-atividade para novos contratos 
de professores substitutos. Na regra atual, para cada 
hora aula dada, o substituto recebe outra uma hora 

para preparar a aula. A proposta apresentada reduziria 
esse tempo de preparação de cada hora-aula para meia 
hora. Com isso, haveria uma redução nos vencimentos 
desses profissionais, que cairia de R$ 7.784,19 para R$ 
5.838,11 (valor bruto para professor substituto mestre).

Consuni descarta redução da hora-atividade de professor substituto
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Está marcado para 22 de agosto, das 8h às 17h30, 
a 2ª edição do Parque das Profissões da Udesc, na 
sede do Campus I, no Bairro Itacorubi, em Florianópo-
lis, evento que apresenta todos os 58 cursos de gradu-
ação da universidade à comunidade externa. No ano 
passado, a primeira edição atraiu quase dois mil es-
tudantes de ensino médio de colégios públicos e pri-
vados, além de cursinhos pré-vestibulares. Técnicos e 
professores da Udesc poderão ajudar na organização 
e atendimento ao público. 

A Pró-Reitoria de Ensino (Proen) di-
vulgou um formulário de inscrição, que 
ficará aberto até 8 de agosto, para servido-
res do Campus I da Udesc interessados em 
atuar como voluntários.  Para participar, é 
preciso ter autorização da chefia e dispo-
nibilidade para acompanhar também a 
reunião preparatória, na semana anterior 
ao evento.

A estrutura será montada no estacio-
namento do Campus I. Serão dois pavi-
lhões com estandes para apresentação dos 

cursos e outras informações relevantes aos estudantes, 
como vestibular, intercâmbio e permanência estudan-
til. Na programação deste ano, ainda haverá apresenta-
ções musicais, visitas aos centros de ensino e oficinas 
promovidas por entidades estudantis, a serem selecio-
nadas por meio de edital já lançado.

“No parque, os estudantes podem interagir com o 
ambiente acadêmico, além de obter subsídios para auxi-
liar na escolha profissional”, ressalta a pró-reitora de Ensi-

no, Soraia Tonon da Luz. A estimativa é re-
ceber mais de sete mil visitantes neste ano. 
O evento é organizado pela Proen, em par-
ceria com a Pró-Reitoria de Extensão, Cultu-
ra e Comunidade (Proex) e com os diretores 
de Ensino e chefes de departamento.

Durante o evento, os estudantes 
poderão se inscrever para o Vestibular 
de Verão 2020, que estará com inscrição 
aberta a partir de 19 de agosto. 

Saiba mais em:
udesc.br/parquedasprofissoes

Faça parte do 2º Parque das Profissões

https://www.udesc.br/parquedasprofissoes
http://bit.ly/ServidorVoluntario_ParqueProfissoesUdesc
https://www.udesc.br/parquedasprofissoes


Aniversariantes de 11 de julho
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Arlindo Costa – Udesc Planalto Norte
Claudia Mortari – Udesc Faed

Filipe Broering Rampinelli – Udesc Faed
Leandro Silva Leite – Udesc Laguna

Luciana Rita Guedes – Udesc Joinville 

Marcelo Maldaner – Reitoria
Miguel Vaz Junior – Udesc Joinville

Obstinação é a palavra que define a personalidade 
deste servidor que, em julho de 2015, sofreu um 
grave acidente de carro e, contra todas as previ-

sões, conseguiu se recuperar do coma. Quem o vê hoje, 
coordenando a divisão orçamentária da Pró-Reitoria de 
Planejamento da Udesc, não acredita que Vinicius Perucci, 
por mais de 20 dias, esteve entre a vida e a morte. 

Antes de ingressar na Udesc, esse administrador públi-
co trabalhava como escriturário concursado no Banco do 
Brasil. “Mas não gostava das atividades que exercia lá”, con-
ta Perucci. Sua carreira na Udesc teve início em 2004, na 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (hoje Proppg e, 
na época, Proped). O técnico também trabalhou no Setor 
de Apoio de Remuneração (Serem), da Coordenadoria de 
Recursos Humanos (CRH), e, em 2008, passou a responder 
pela Coordenação de Administração da Udesc (CAD). 

Em 2009, Perucci foi convidado para assumir a Pró-
-Reitoria de Administração (Proad). Segundo o reitor da 
época, Sebastião Iberes Lopes Mello, Perucci foi escolhi-
do por ser comprometido com o trabalho, além de ter 
competência técnica e capacidade em 
trabalhar em equipe.

Em 2015, porém, Perucci sofreu 
o grave acidente que o colocou 
em coma por 23 dias. O técnico 
sofreu traumatismo cranioen-
cefálico (TCE) e tinha apenas 
15% de chance de sobreviver. 
Contra todas os diagnósticos, 
conseguiu sair do coma e teve 
alta hospitalar em agosto.

“Mesmo sem conseguir con-
trolar a coluna cervical, nem ca-
minhar, nem falar ou engolir, 
ainda era mais seguro tentar me 
recuperar em casa do que no hos-
pital, pois havia contraído duas in-
fecções hospitalares na unidade de 
terapia intensiva (UTI)”, explicou.

Perucci se submeteu a um abrangen-

te tratamento que envolveu dois neurologistas, um 
cardiologista, três fisioterapeutas, um psicoterapeuta, 
um psiquiata,  um fonoaudiólogo e um nutricionista. 
“Consegui me recuperar bem e rapidamente, restando 
pequenos danos neurais que não deixaram sequelas 
relevantes e, portanto, não implicaram em nenhuma 
limitação que me traga dificuldades”, esclarece Perucci.

De tanto insistir junto à equipe médica, Perucci vol-
tou ao trabalho em novembro de 2015. “Tive que pas-
sar por uma banca médica para que fosse autorizada 
a suspensão da minha licença-saúde, que ainda tinha 
meses para vencer.” Ele conta que, junto a outros casos 
de TCE, sua lesão intracraniana foi objeto de uma pes-
quisa envolvendo médicos de diversos países. O resul-
tado foi publicado em um artigo na revista Frontier in 
Neurology, referência na área. Segundo a investigação, 
a recuperação de Perucci foi “fora do comum”.

O acidente tornou-o uma pessoa mais desprendida 
e grata a Deus, à vida e às pessoas. “Sou grato, inclusive, 
a muitos colegas da Udesc, que se solidarizaram, ora-

ram e mandaram excelentes energias imprescindí-
veis para a minha recuperação.” 

Fora da Udesc, Vinicius gosta de curtir a 
companhia do seu filho, Victor, de 13 anos. 

Juntos, costumam fazer trilhas pelos mor-
ros de Santa Catarina. O técnico também 
gosta muito de viajar, ouvir música e ler. 

“Costumo ler mais de um livro ao 
mesmo tempo, um de literatura e um 
outro de conhecimentos gerais. Adqui-
ri o hábito de ler na infância, com mi-
nha falecida e amada mãe.” Para Peruc-
ci, a hierarquia de prioridades na vida 

deve ser constantemente refletida, pois 
não sabemos quanto tempo nos resta. 

“Devemos viver bem, em paz e com amor. 
Buscando aprender, cultivar bons senti-
mentos e boas relações, pois a qualidade 

de nossa vida depende principalmente 
de nós”, conclui.

Obstinado pela vida

Perfil
Vinicius Perucci

Técnico da Pró-Reitoria 
de Planejamento



tem

Fique por dentro

u Projeto Udesc Pesquisa divulga produção científica da 
universidade com newsletter, vídeos e site

u Servidores podem se inscrever até sexta para curso de 
finanças pessoais com aulas em agosto, na Capital

u Aplicativo Power BI pode ser usado pela comunidade 
acadêmica para analisar e visualizar dados

u Até 27 de julho, a Udesc e o Serviço Social do 
Comércio (Sesc-SC) realizarão o 2º Circuito Univer-
sitário Sesc-Udesc de Artes Cênicas e Música, com 
apresentações teatrais gratuitas em 15 municípios 
catarinenses. Na segunda edição do circuito, dois 
projetos de Música e dois de Teatro da universidade 
(BigBand Udesc, Violões da Udesc e as peças “Coro 

dos Maus Alunos” e “Poeira”) passa-
rão por Blumenau, Brusque, Caça-
dor, Chapecó, Concórdia, Criciúma, 
Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Join-
ville, Lages, Laguna, Palhoça, Tijucas 
e Tubarão.  O evento integra o proje-
to Interiorizando Ceart. [LEIA+]

Docente preside Conaes
u O professor Mário César 
Barreto Moraes, da Udesc 
Esag, foi eleito presidente da 
Comissão Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior 
(Conaes), órgão do Ministério 
da Educação (MEC) responsá-
vel pela coordenação e su-
pervisão do Sinaes. [LEIA+]

Big Band Udesc é um 
dos quatro projetos que 
participam desta edição

Circuito Universitário Sesc-Udesc leva espetáculos a 15 cidades de SC

Treinamento no Espine da Udesc Lages 
u Professores e técnicos da Udesc Lages participaram no dia 4 de 
treinamento para uso de impressora 3D, como parte do programa 
Espaços Inovadores de Ensino (Espine). A unidade foi contemplada 
no edital de 2018. O equipamento multifuncional imprime mate-
riais, cria engrenagens, grava à laser e digitaliza. [LEIA+]

Comunica

Capacitação 
marcou início 
das atividades 
do Espine da 
Udesc Lages

Os terceirizados que atuam no Campus I da Udesc tiveram parte do 
espaço de convivência revitalizado e agradeceram a melhoria. A obra 
foi feita pelo servidor Fernando Furlan, do Setor de Manutenção e 
Segurança (Sems), e pela sua equipe.Professora na ONU

u A professora Vanêssa Si-
mon, da Udesc Belneário 
Camboriú, apresentou pes-
quisa sobre protagonismo 
feminino em conferência 
das Nações Unidas relacio-
nada aos objetivos de de-
senvolvimento sustentável 
(ODS), realizada em Gene-
bra, na Suíça. [LEIA+]

Veja a lista de aprovados para a turma deste ano do Programa de Coaching TJ Weekend da Udesc

http://bit.ly/LancamentoUdescPesquisa
http://bit.ly/LancamentoUdescPesquisa
http://bit.ly/Udesc-CursoFinancas04
http://bit.ly/Udesc-CursoFinancas04
http://bit.ly/OfficeUdesc-PowerBI
http://bit.ly/OfficeUdesc-PowerBI
http://bit.ly/Udesc-CircuitoSesc02
http://bit.ly/Udesc-PresidenciaConaesMEC
http://bit.ly/UdescLages-EspineImpressora3D
http://bit.ly/UdescBalneario-EconomiaSocialONU
https://www.udesc.br/coaching/tjweekend/2019


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

Tá na agenda
11 e 12/07  29º Congresso Catarinense sobre Gestão de Pessoas, no Centrosul, em Florianópolis

De 23/07 a 03/10 Outorgas de grau dos formandos 2019.1 da Udesc em 16 cidades catarinenses

 

Curva de Rogers

sustentável
Por Gustavo Kogure

  Se seu colega de trabalho é daqueles que não ade-
re à simples proposta de utilizar uma caneca em vez 
do copo descartável, mesmo que você tenha explica-
do várias vezes sobre os benefícios, siga este conse-
lho: pare de alertá-lo. Você já fez sua parte. De acordo 
com a curva de inovação de Rogers, tentar convencer 
a massa de uma nova ideia só causa desgaste. Con-
vença 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 cumulati-
va pela sociedade, a ponto de se tornar regra. Inter-
net, 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 cen-
tro de ensino? Envie sugestões para gustavo.kogu-
re@udesc.br. Acesse www.udesc.br/sustentavel.

Republicamos nesta edição a coluna originalmente publicada em novembro de 2017 
devido à licença-paternidade do colunista. Parabéns Kogure!

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.

Comunica

Pró-reitor de Extensão, Cultura e Comu-
nidade, Fábio Napoleão, e a coordena-
dora de Assuntos Estudantis, Roberta 
Kloster (à direita), com integrantes da 
nova diretoria do DCE, empossados em 
reunião do Consuni no dia 4.

Pró-reitora de Ensino, Soraia Tonon da 
Luz, e equipe comandam a organização 
do Fórum das Licenciaturas da Udesc, 
que será realizado em 17 de setembro.

Tomasi recebeu uma delegação de professores da Uni-
versidade de Bologna para discutir inovação no ensino 
superior, como parte de uma cooperação técnica manti-
da há cinco anos por meio de laboratório da Udesc Esag 
coordenado pelo professor Carlos Roberto de Rolt.

O reitor, Marcus Tomasi, e o diretor-geral da Udesc Joinville, 
José Fragalli, prestigiaram a delegação da universidade na 
abertura dos Jogos Universitários Catarinenses (JUCs).

Tomasi e o secretário de Comunicação, Luiz 
Eduardo Schmitt, participaram da assinatura 
do convênio com a Assembleia Legislativa para 
transmissão de conteúdos pela Rádio Udesc.

https://www.udesc.br/proreitoria/proex/eventos/outorgasdegrau
http://www.udesc.br/sustentavel
http://bit.ly/Udesc-PosseDCE2019
http://bit.ly/Udesc-PosseDCE2019
http://bit.ly/Udesc-VisitaUnibo201902
http://bit.ly/Udesc-VisitaUnibo201902
http://bit.ly/Udesc-ConvenioRadioAlesc
http://bit.ly/Udesc-ConvenioRadioAlesc


Biblioterapia

Mário Quintana poeta e jornalista gaúcho, é 
aniversariante do frio mês de julho. Nascido 
em 1906, permaneceu “um jovem aprendiz de 
feiticeiro” por toda a sua vida, brincando com as 
palavras, formulando versos com reconhecida 
poética infantil, de rimas doces, fazendo aquela 
poesia que ri na gente. A poesia de Quintana 
evoca a criança interior. É boa para tratar 
aspereza, rudeza, momentos árduos da vida. 
Também é boa para antes de dormir, para a hora 
de acordar, para quando se necessita lembrar 
de levar a vida mais brincante, tal qual seu verso 
mais conhecido: “Todos esses que aí estão, 
atravancando meu caminho, eles passarão... eu 
passarinho”. Saiba como Quintana enxergava a 
função da poesia e dos poemas aqui no vídeo.

Dicas de leitura por Karin Vanelli

Aceite a impermanência e viva leve
Nem sempre é fácil lidar com a ideia de que tudo pode 

mudar de uma hora para outra, mas será que a tentativa de 
controlar os acontecimentos é uma atitude inteligente?

Grande parte das pessoas busca segurança porque a 
estabilidade traz uma sensação de bem-estar. Assim, es-
colhemos carreiras sólidas, compramos casas para viver 
e investimos em relacionamentos para durar. Temos fi-
lhos e que remos que eles permaneçam por perto por 
toda a nossa vida.

Mas não há garantias de permanência em nada disso. 
Então, precisamos aceitar que tudo muda o tempo todo e, 
quando tentamos manter as coisas sob controle, nos des-
gastamos, e a chance de frustração é grande.

É importante entender que o rio da nossa vida fluirá de 
qualquer maneira. Como dizia minha mãe: Não há bem 
que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Sendo as-
sim, abrace a impermanência e viva leve.

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

Equilíbrio
Por Celia Penteado
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Centenas de pessoas, entre rondonistas, autoridades e 
demais convidados, prestigiaram a solenidade de aber-
tura da Operação Gilmar Gomes, realizada nesta quar-
ta-feira, 10, em Pinhalzinho. A 16ª operação do Núcleo 
Extensionista Rondon da Udesc (NER) atenderá 12 ci-
dades da Associação de Municípios do Oeste de Santa 

Catarina (Amosc). Cerca de 200 rondonistas, incluindo 
mais de 120 estudantes e servidores da Udesc, partici-
parão de diversas atividades até o dia 20. Realizada por 
meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunida-
de (Proex), a operação presta homenagem ao professor 
da Udesc Oeste falecido em fevereiro.

Cliccomunica

Abertura ocorreu no CTG Porteira do Pinhal, em Pinhalzinho
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https://www.youtube.com/watch?v=Q0Itf7ozGDs&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/user-15954033
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc

