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Saiba as orientações para retorno 
gradual de servidores na segunda 

As pró-reitorias de Administração (Proad) e de Pla-
nejamento (Proplan) publicaram uma instrução nor-
mativa que orienta o retorno gradual dos servidores a 
partir da próxima segunda-feira, 8. Veja alguns pontos:
4Fica autorizado o retorno das atividades presen-

ciais nos centros de ensino e na Reitoria, de forma 
gradual e parcial, no limite máximo de 50% do to-
tal de servidores; 

4Todos os setores devem disponibilizar atendimento 
presencial, podendo ser em regime de revezamen-
to, horário especial ou com agendamento prévio; 

4Servidores que fazem parte de grupos de risco, en-
tre outras exceções, devem seguir em teletrabalho; 

4O retorno das atividades também deverá atender 
as medidas de segurança e higienização prevista 
no Guia de Instruções de Controle e Prevenção 
da Covid-19 na Udesc. 

4Ficam autorizados o acesso e a utilização pelos es-
tudantes de graduação e pós-graduação para la-
boratórios de Informática, com horários e controle 
de acesso definidos pelas unidades.
Veja todas as orientações e demais informações 

na IN nº 010/2020. [LEIA+]

O retorno das aulas nos cursos presenciais de gra-
duação deve ocorrer em 22 de junho, de forma não 
presencial. A proposta foi resultado de ampla discus-
são com os diretores de Ensino a partir das reuniões e 
sugestões enviadas pelos diretores-gerais e líderes es-
tudantis. A resolução sobre o tema será discutida pela 
Câmara de Ensino de Graduação (CEG) em 16 de junho. 
Outra resolução do Consuni assinada ad referendum 
pelo reitor trata do auxílio para inclusão digital aos 
estudantes de graduação em vulnerabilidade socioe-
conômica. A Udesc também publicou uma instrução 
normativa sobre o empréstimo de computadores aos 
alunos pelos centros. [LEIA+]

Aulas da graduação 
retornam no dia 22

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_010_2020___retorno_trabalho_presencial_15912040483043_11004.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_010_2020___retorno_trabalho_presencial_15912040483043_11004.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12203/Instruc_oes_de_prevenc_ao_e_controle_da_COVID_19_2__1__1589313155254_12203.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12203/Instruc_oes_de_prevenc_ao_e_controle_da_COVID_19_2__1__1589313155254_12203.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_010_2020___retorno_trabalho_presencial_15912040483043_11004.pdf
https://bit.ly/Udesc-RetornoGraduacaoCovid19
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/032-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/033-2020-cni.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_011_2020___empr_stimo_equipamento_discentes_15912040785415_11004.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_011_2020___empr_stimo_equipamento_discentes_15912040785415_11004.pdf
https://bit.ly/Udesc-RetornoGraduacaoCovid19


Aniversariantes de 4 de junho
Dulce Maria Holanda Maciel – Udesc Ceart

Guilherme de Medeiros – Udesc Faed
Gustavo Henrique Santos Flores Ponce – Udesc Oeste 

Learcino dos Santos Luiz – Udesc Joinville

Amor por ensinar e por aprender

Quando era estudante de graduação, em Joinville, Cleide Vieira, atual chefe do Departa-
mento de Tecnologia Industrial da Udesc Planalto Norte, em São Bento do Sul, não pen-
sava em trabalhar na área de educação. Porém, enquanto estudava Licenciatura Plena em 

Matemática na Univille, recebeu incentivo do professor Enori Carelli para dar aulas.
De acordo com Cleide, Carelli era professor na Univille e também da Udesc Joinville na épo-

ca. “A partir do incentivo, passei a lecionar no ensino fundamental da rede municipal de Joinville 
e, em seguida, no ensino médio e técnico, na Escola Técnica Tupi. Depois fui dar aulas para a 
faculdade, na Univille.”

A servidora da Udesc sempre trabalhou com disciplinas nas áreas de Matemática, Cálculos, 
Álgebra, Equações Diferenciais e Estatística. “Não parei mais! Descobri que adoro trabalhar com a 
educação”, conta, satisfeita.

Cleide trabalha há 12 anos na Udesc e se sente realizada. “Além de trabalhar 
com o ensino (docência), atuo na pesquisa (amo) e na extensão 

(estou me redescobrindo)”. Para assumir as atividades na 
Udesc Planalto Norte, Cleide teve que deixar Joinville 

em 2008. “Foi difícil na época, pois deixei amigos, 
família, trabalho, alunos, para iniciar uma nova 

jornada e um novo aprendizado”, relata.
A professora é casada com o também 

professor Flavio Marcelo Strelow, do cur-
so de Sistema de Informação da Udesc Planalto Norte, e é mãe 

de dois meninos: Miguel, 11 anos, e Rafael, 8. Ao se mudarem 
para São Bento do Sul, Cleide e família escolheram morar em 
um sítio, pois, em Joinville, moravam em um apartamento 
“num local barulhento e com muito trânsito”, disse. 

Hoje, a família vive em um lugar mais retirado, sossega-
do e caracterizado por uma melhor qualidade de vida. “Adoro 
trabalhar no jardim, cuidando, plantando flores, árvores e fru-
tas. O silêncio, as cores e o cheiro da natureza me trazem tran-

quilidade, paz e equilíbrio”, conta. É nesse ambiente que Cleide 
restaura as forças e energias para encarar os desafios do cotidiano. 

Comunica

Aniversário: 8 de agosto
Filme favorito: A Sociedade Literária e a Torta 
de Casca de Batata
Passeio inesquecível: Colônia do Sacramento 
(Uruguai)
Pessoa exemplar: Madre Tereza de Calcutá
Uma paixão: A família
Torcedora: da vida
Culinária: Um bom churrasco

Papo-rápido

INDIQUE ENTREVISTADOS PARA O PERFIL DO COMUNICA PELO E-MAIL COMUNICACAO@UDESC.BR

Cleide Vieira
Professora da  

Udesc Planalto Norte

Perfil

Cleide com os filhos



Portal sobre teletrabalho reúne dicas de capacitação
u Servidores da Udesc podem acessar o portal de apoio ao te-
letrabalho da instituição, que reúne orientações sobre ações de 
saúde, segurança do trabalho e afastamento, além de muitas dicas 
de capacitações online e gratuitas. A iniciativa da Coordenadoria de 
Desenvolvimento Humano (CDH) foi especialmente pensada para 
o período de pandemia e está alinhada à instrução normativa que 
orienta o teletrabalho e permite às chefias imediatas estabelecerem 
plano de capacitação dos servidores por meio de cursos online, de 
forma a complementar a carga horária, desde que não gere ônus 
para a instituição e apresente certificado ao final do curso. [LEIA+]

tem

Fique por dentro

Udesc Joinville terá eleição para diretor-geral pro tempore em 24 de junho

Nove artigos desenvolvidos pelo Departamento de 
Engenharia Civil da Udesc Joinville foram publica-
dos em duas edições especiais da Revista Gestão e 
Sustentabilidade Ambiental. [LEIA+]

A Udesc Esag está produzindo vídeos semanais de 
curta duração para divulgar a produção científica da 
unidade. Os vídeos são publicados nas mídias sociais 
e no site udesc.br/esag/pesquisa/videos. [LEIA+]

Página traz cursos e eventos de diversas organizações 
externas e da própria Udesc, como a Pluriversidade

Um artigo sobre gastos com vigilância epidemiológica 
nos municípios de SC, elaborado na Udesc Alto Vale, 
em Ibirama, foi publicado na Revista Catarinense de 
Ciência Contábil. Premiado em 2018, o estudo voltou a 
ganhar destaque com a crise da pandemia. [LEIA+]

O Núcleo de Estudos em Gestão e Marketing Espor-
tivo (Nepegem), da Udesc Cefid, firmou um termo de 
cooperação acadêmica e científica com a Fundação 
Catarinense de Esporte (Fesporte) para fortalecer 
pesquisas na área. [LEIA+]

https://www.udesc.br/cdh/teletrabalho
https://www.udesc.br/cdh/teletrabalho
https://bit.ly/Udesc-TeletrabalhoCapacitacaoCovid19
https://bit.ly/UdescJoinville-EleicaoProTempore2020
https://bit.ly/UdescJoinville-EngCivilBridge2019
https://bit.ly/UdescEsag-VideoCulturaPolitica
https://bit.ly/UdescAltoVale-ArtigoSaudeSC
https://bit.ly/UdescCefid-ParceriaFesporte


Gestão em movimento
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.

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

sustentável
Por Gustavo Kogure

Comunica

Envie sugestões para gustavo.kogu re@udesc.br. Acesse www.udesc.br/sustentavel.

Plantio de árvores
Durante a execução do projeto das calçadas ao redor 

da Udesc Balneário Camboriú, a comissão Cesfi Susten-
tável solicitou que fossem deixados, ao longo do trajeto, 
espaços de cinco em cinco metros para plantio de árvo-
res de médio e grande porte. Dito e feito, os 450 metros 
lineares de calçada estão prontos para receber 55 mu-
das. Vantagens: sombra, harmonia, airosidade e outros 
benefícios à comunidade acadêmica e aos moradores 
locais. Outras 150 mudas serão plantadas dentro do 

campus, num projeto de arborização planejado, com 
sombreamento para pedestres e pomares em locais es-
tratégicos. O centro também acolherá plantas nas áreas 
internas, em alusão à proposta biofílica, que busca inte-
grar o homem à natureza. A sociedade do medo e da 
privacidade excessiva precisa se desencaixotar. Mais ja-
nelas, mais vidro e mais verde! (fica a dica). Recuse, redu-
za, reutilize e, se tudo der errado, recicle! Você também é 
parte do problema e de sua solução.

O curso sobre a Covid-19 oferecido para terceirizados da 
Udesc na modalidade a distância, por meio da plataforma 
Moodle, iniciou em 2 de junho. A atividade segue os mes-
mos moldes das duas edições realizadas para servidores.

A CPPG aprovou a resolução que autoriza o retorno das aulas 
de mestrado e doutorado da instituição de forma não pre-
sencial a partir de 25 de maio. A medida havia sido assinada 
ad referendum pelo reitor. Todas as sessões do Plenário e das 
câmaras do Consuni são transmitidas ao vivo e ficam dispo-
niveis no site vc.udesc.br. As agendas e pautas das reuniões 
podem ser vistas no site www.udesc.br/conselho/consuni.

O pró-reitor de Ensino, Nério Amboni, 
conduziu reunião da Câmara de Ensino de 
Graduação (CEG) nesta quinta-feira, 4.

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Letícia 
Sequinatto, comandou reunião da Câmara de Pesqui-

sa e Pós-Graduação (CPPG) na última terça-feira, 2.

O pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, Mayco 
Nunes Morais, conduziu reunião da Câmara de Extensão 

Cultura e Comunidade (Cecc) nesta quarta-feira, 3.

O reitor, Dilmar Baretta, comandou reunião do Plenário 
do Conselho Universitário (Consuni) em 21 de maio.

O coordenador de Extensão, Alfredo Balduíno Santos, 
representou a Udesc em reunião online da Regional Sul 
do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições 
Públicas de Educação Superior Brasileiras (Forproex).

http://www.udesc.br/sustentavel
https://bit.ly/Udesc-ReferendoPosCPPG
http://vc.udesc.br
http://www.udesc.br/conselho/consuni
https://bit.ly/Udesc-ReuniaoForproexSul2020


Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Nesta edição, 
Roberto fala sobre 
a parte hidrossani-

tária do novo 
prédio da Udesc 

Balneário Cambo-
riú e sobre um 

novo equipamen-
to que está sendo 

utilizado.

Canteiro de Obras
Videocoluna de Roberto Böell Vaz
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Equilíbrio
Por Celia Penteado

Hora de partir
Vocês já repararam como é difícil dizer adeus? Isso 

se encaixa em diversas situações. Às vezes, é chegada 
a hora de buscar um novo trabalho ou de se aposentar. 
Quem sabe?

Ou precisamos nos distanciar de um familiar ou de 
amigo tóxico. E, talvez, a mais difícil das decisões, pre-
cisamos terminar um relacionamento amoroso.  Mas, 
porque será que nos custa tanto dar esse passo?

Nós nos questionamos. Vale a pena batalhar pelo 
relacionamento ou é melhor seguir em frente? Deve-
mos mudar de área na empresa onde estamos ou ten-
tar outro setor? Enfim, será que dá para identificar a 
hora de desistir de algo ou de alguém? Talvez essas 
dicas abaixo ajudem a clarear um pouco a situação.

É importante saber o que queremos de verdade! O 
que esperamos de um relacionamento? Aonde quere-
mos chegar profissionalmente? Não deixe as coisas 
acontecerem de modo automático. Questione-se.

Assuma o comando! Seja na vida pessoal, seja na 
vida profissional, desistir ou tentar nunca é uma esco-
lha fácil. Decidir significa escolher. Não dá para ter 
tudo. Tanto na vida profissional quanto na pessoal. Ir 
ao encontro do desconhecido assusta. Mas pode sur-
preender positivamente também.

Você tem sugestões para a coluna? Escreva para ce-
lia.penteado@udesc.br. Ouça o podcast do progra-
ma pelo link udesc.br/podcasts/equilibrio. 

Quando selecionei este livro não imaginava que ele diria 
tanto sobre os dias de hoje: A Vida Invisível de Eurídice 
Gusmão. De Guida, Zélia, Maria das Dores, Antenor, de 
nossas mães, avós, de cada um de nós. Colocado assim, 
como um relicário de histórias pessoais marcadas pelo 
desencorajamento das vontades, pela desqualificação 
das idéias, pela perda da estima, o livro põe nós todos 
como peças de uma engrenagem. Martha Batalha, a au-
tora, consegue entregar um tratado sobre a invisibilida-
de, especialmente a feminina, sendo uma crítica ao ma-
chismo e ao sistema patriarcal, sem, no entanto, trazer 
nenhuma linha explícita sobre isso. É um livro-retrato. A 
tomada de consciência, de como são invisibilizadas as 
pessoas na vida privada e no âmbito social, nos chega 
quase como novela das 8, mas chega. Excelente leitura 
mesmo para quem, digamos, tenha alguma restrição 
com os “ismos” machismo, feminismo, racismo, pois es-
tão ali, não gritados e, sim, costurados na trama dos per-
sonagens. No modo da autora narrar, como quando traz 
a mulher, negra, empregada doméstica, cujos filhos “se 
criavam sozinhos, se alimentavam de pratos que ela dei-
xava no forno, se vestiam das roupas que deixava na cô-
moda [...]. Mas essa não é a história de Maria das Dores. 
Maria das Dores, inclusive, só aparece por aqui de vez em 
quando, na hora de lavar uma louça” – invisibilidade em 
ato. E o faz tantas vezes, em diferentes contextos e perso-
nagens, que dificilmente escapamos do efeito crítico e 
reflexivo dessa leitura. Um outro efeito é o contato com 
nosso desejo intrínseco de criar e se manter desejante! 

Conto mais aqui no vídeo. 
Ah! Não se esqueça de se 
inscrever no canal e seguir 
o projeto em @ditoefeitoli-
terário, assim você visibili-
za a literatura e o efeito 
que ela promove : )

Clic Comunica
Mais de 3,5 mil balaclavas descartáveis foram produ-
zidas e doadas por equipe da Udesc Ceart para 
hospitais da  Grande Florianópolis. Leia mais na 
notícia e informe-se sobre as ações da Udesc contra 
a Covid-19 pelo site udesc.br/coronavirus. 

#vidasnegrasimportam

https://youtu.be/Ii9CAlO2bd4
https://youtu.be/rXG3GNskrB0
https://youtu.be/rXG3GNskrB0
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://youtu.be/Ii9CAlO2bd4
https://bit.ly/UdescCeart-EquipamentosCovid19
http://udesc.br/coronavirus

