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Udesc simulará eleição virtual para 
testar sistema de votação online

Inscrições abertas para nova turma de curso sobre Covid-19
Até a próxima quinta-feira, 17, professores, técni-

cos e estudantes da Udesc poderão se inscrever para 
a quarta turma do curso “Coronavírus (Covid-19): o 
que devo saber e fazer?”, promovido pela instituição. 
O curso ocorrerá na modalidade a distância e de for-

ma autoinstrucional (cada um organiza seu horário de 
estudo), pela plataforma Moodle, e terá duração de 
um mês, de 23 de setembro a 23 de outubro. As três 
turmas anteriores mobilizaram mais de 1,5 mil profes-
sores, técnicos e estudantes. [LEIA+]

Na próxima quinta-feira, 17, das 9h às 20h, a Udesc fará a 
simulação de uma eleição eletrônica remota com o sistema de 
votação online Helios Voting, com o objetivo de familiarizar a co-

munidade acadêmica com a nova ferramen-
ta. A adoção do sistema foi regulamentada 
para escolha de representantes docentes, 
discentes e técnicos universitários em ór-
gãos de deliberação, comissões e comitês 

da instituição pela Resolução nº 057/2020 do Conselho Univer-
sitário da Udesc (Consuni), sendo válida durante a pandemia. 

A medida foi orientada pelo grupo de trabalho (GT) que 
se dedica ao tema desde julho, composto por diretores-gerais, 
pró-reitores, coordenadores de órgãos suplementares, Diretório 
Central dos Estudantes (DCE) e por entidades sindicais.

A simulação de eleição terá um tema genérico e participa-
ção dos três segmentos da comunidade universitária. Servidores 
e estudantes receberão até 15 de setembro uma senha específi-
ca no e-mail institucional para acessar o sistema de votação. 

O sistema Helios Voting já é utilizado por outros órgãos pú-
blicos e instituições de classe. O programa assegura a inviolabili-
dade e a segurança das votações, possibilitando o voto direto e 
secreto, além da fiscalização e auditoria, entre outras caracterís-
ticas necessárias para eleições. 

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Setic) será responsável pela instalação, hospedagem, administra-
ção e backup do sistema de votação, além da capacitação e do 
suporte às coordenações de Informática dos centros em futuras 
eleições da universidade. 

https://bit.ly/Udesc-Turma04Covid19
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/057-2020-cni.pdf
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Compartilhando saberes

Ele trabalha na Udesc há mais de 20 anos, mas sua his-
tória de amor com a instituição teve início como aluno 
de graduação em Pedagogia. “Ter me tornado profes-

sor de Didática e Alfabetização da universidade onde estudei 
é uma experiência que me faz pensar cada aula, pesquisa, 
orientação e evento com muito carinho, em gratidão ao povo 
catarinense”, conta Lourival José Martins Filho, que é o atual 
coordenador de Pós-Graduação da Udesc.

No início da carreira, o docente dava 
aulas na educação básica, sendo profes-
sor da educação infantil, da educação 
especial e da educação de jovens e adul-
tos, além de diretor de escola, coordena-
dor pedagógico e orientador educacio-
nal. Sua vivência na área o forjou como 
ser humano que defende a educação 
como projeto de nação, como política 
de estado e não de governos. “Em cada 
ação que realizo, lembro sempre do de-
safio permanente de contribuir à consolidação de uma escola 
realmente democrática, laica e inclusiva”, diz.  

Apaixonado pelo que faz, o docente acredita que cada aula 
na graduação e na pós-graduação tem que ser intencionalmen-
te planejada para gerar questionamento. Na universidade, já foi 
chefe de departamento, coordenador de estágio e diretor de 
Ensino de Graduação da Udesc Faed por 10 anos consecutivos. 

Conhecido pelos colegas e alunos como um professor es-
pirituoso e comprometido, Lourival tem um desafio perma-
nente com a formação de professores e alfabetização. “Num 
país como o nosso, marcado por forte desigualdade social, 
alfabetizar vai além de ensinar letras e palavras. Alfabetizar 
é um ato político na feitura de um mundo mais humano.” En-
tre os trabalhos executados, destaca o programa de extensão 
“Olhares: Saberes e fazeres em alfabetização. “Por meio dele, 
já contribuímos na formação de 12,6 mil professores alfabeti-
zadores de toda Santa Catarina.”

Além de trabalhar na Udesc, o professor é presidente da 
Associação Brasileira de Alfabetização (Abalf ). “Um desafio 
enorme que aceitei por estar comprometido com a causa. 
Em 2021, vamos realizar o 5º 
Congresso Brasileiro de Alfa-
betização na Udesc.” Lourival é 
casado com Saionara das Neves 
Teodoro Martins, que é profes-
sora na Fundação Catarinense 
de Educação Especial (FCEE), e 
pai de Gabriel, de 16 anos. Nos 
seus momentos de lazer, gosta 
de ficar em casa, junto à sua fa-
mília. Também adora ler nas ho-

ras livres. “Principalmente os livros do filósofo existencialista  
Sören Kierkegaard “, conta.

 Quando quer reabastecer sua energia, gosta de contem-
plar o mar. “Fico horas olhando o mar  em Santo Antônio de Lis-
boa ou na Ponta de Baixo, em São José. Preciso desse tempo.” 
O docente também gosta de caminhar livremente na Beira Mar 
de São José e no Parque de Coqueiros, em Florianópolis, para 
relaxar e colocar as ideias em ordem. 

Para encerrar a entrevista, Lourival cita 
uma frase do seu filósofo favorito, Kierke-
gaard: “Deixar de arriscar-se é perder a si 
mesmo. E aventurar-se no sentido mais 
elevado é precisamente tomar consciên-
cia de si próprio.”

Papo-rápido
Aniversário: 19 de junho
Filme favorito: Dança com Lobos
Livro de cabeceira: Temor e Tremor 
Passeio inesquecível: Lisboa 
Pessoa exemplar:  Jesus de Nazaré
Uma paixão: Minha mulher, Saionara
Culinária: Dobradinha

Lourival José Martins Filho
Professor da Udesc Faed
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Fique por dentro

u  Um vídeo do Coral da Udesc Joinville, forma-
do por servidores e alunos, ganhou repercussão 
nacional após ser compartilhado pelo músico 
Humberto Gessinger, autor da canção interpre-
tada na obra – a música “Terra de Gigantes”. Foi 
o segundo vídeo gravado pelo grupo, formado 
por 27 cantores, desde o início da quarentena. O 
coral faz parte de um projeto de extensão criado 
em 2007 e o arranjo vocal foi feito pelo maestro 
Anderson Nascimento, que rege o coral desde 
2010. Assista ao vídeo. [LEIA+]

Vídeo do Coral da Udesc Joinville tem repercussão nacional

Os docentes Darlan Matte 
e Marlus Karsten, da Udesc 
Cefid, atuaram como edi-
tores e autores em pu-
blicação especial sobre a 
Covid-19 da Associação 
Brasileira de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e Fisio-
terapia em Terapia Intensi-
va (Assobrafir). [LEIA+]

Projetos infantis de cinco estados receberam exempla-
res impressos da cartilha “Primeiros socorros em Aven-
turas”, produzida pelo Grupo Coordenado em Gestão 
de Riscos e Desastres da Udesc (Ceped) e pelo progra-
ma Esag Kids. [LEIA+]

Pelo segundo ano seguido, a Udesc foi classificada en-
tre as melhores universidades do mundo no ranking 
da Times Higher Education (THE). A lista de 2020 ava-
liou 1.527 universidades de 93 países. A Udesc repetiu 
o resultado de 2019, mantendo-se na faixa de mais de 
1.001. Dentre as 52 universidades brasileiras ranque-
adas – sendo 35 federais, 11 estaduais e seis particu-
lares – a Udesc está na 14ª posição, empatada com as 
demais instituições no mesmo estrato. [LEIA+]

CHAMADAS INTERNAS E EXTERNOS PARA DOCÊNCIA
4A Udesc tem duas chamadas internas abertas para 
professores formadores e orientadores de TCC para 
Administração Pública EAD.  [LEIA+]
4Também há cinco editais externos em aberto, quatro 
para as licenciaturas em Ciências Biológicas e em Infor-
mática EAD;  e um para Pedagogia EAD. [LEIA+]
4E novo processo seletivo da universidade abre 34 va-
gas de professor substituto em sete municípios. [LEIA+]

O Portal de Periódicos da Udesc estreou nova 
versão com melhorias funcionais e de design 
que aprimoram as experiências para leitores, 
autores e editores. No canal da BU no YouTube, 
interessados podem assistir a capacitações on-
line sobre as principais alterações contidas na 
nova plataforma. [LEIA+]

Edição nº 30 do Seminário de Iniciação Científica (SIC) da Udesc ocorre de forma totalmente 
online, com publicação de resumos expandidos no site e apresentações em vídeo no YouTube 

Professores 
Felipe Gontijo, 
Eduardo Jara e 
Sandra Marin 
criaram cartilha

https://youtu.be/IfsFbj3mK1E
https://bit.ly/UdescJoinville-CoralTerraDeGigantes
https://bit.ly/UdescCefid-RevistaAssobrafirCovid19
https://bit.ly/UdescEsag-SocorrildaCincoEstados
https://bit.ly/Udesc-TimesHigherEducation2021
https://bit.ly/UdescCead-PrazoEditais2020
https://bit.ly/UdescCead-PrazoEditais2020
https://bit.ly/Udesc-Substituto042020
https://bit.ly/35kk0GP
https://bit.ly/Udesc-SIC30
https://bit.ly/Udesc-SIC30


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.

Até quando?
O médico e virologista Jonas Salk, inventor da pri-

meira vacina antipólio, afirmou que, “se todos os inse-
tos desaparecessem da Terra, dentro de 50 anos toda 
vida desapareceria. Se todos os humanos desapare-
cessem da Terra, dentro de 50 anos todas as formas de 
vida floresceriam”. Existem 8,5 milhões de espécies de 
seres vivos no nosso planeta, e somente uma gera 
lixo: o homo sapiens, cuja tradução não canso de re-
forçar – homem sábio. Há estatísticas suficientes para 

concluirmos que é necessário mudar esse status quo. 
Não apenas em relação aos resíduos gerados, mas 
também em relação à simbiótica com o todo. O ho-
mem sábio materializou questões inimagináveis ao 
longo da sua história, mas persiste em manter uma 
insustentabilidade que prejudica o próprio habitat. 
Até quando seremos suportados? Recuse, reduza, 
reutilize e, se tudo der errado, recicle! Você também é 
parte do problema e de sua solução.

O reitor, Dilmar 
Baretta, parti-
cipou em 28 de 
agosto do lan-
çamento online 
do Desafio 4.i, 
competição aca-
dêmica promo-
vida pela Fiesc 
que tem a Udesc 
como parceira. 
[LEIA+]

Nesta quinta, às 18h, o reitor participa da formatura dos cursos de Enfermagem e Zootecnia da 
Udesc Oeste, realizado de forma totalmente remota e, pela primeira vez, com transmissão ao vivo 

pelo YouTube, além do site vc.udesc.br. Acesse o canal do YouTube e leia a notícia.

Baretta e Coelho receberam a secretária internacional do 
Governo do Estado de Santa Catarina, Daniella Abreu.

Baretta presidiu 
reunião do Plená-
rio do Conselho 
Universitário 
(Consuni) em 1º 
de outubro. Aces-
se os vídeos dessa 
e de outras reuni-
ões do Plenário e 
das câmaras (ao 
vivo e gravações) 
pelo site vc.udesc.
br.  As agendas e pautas ficam disponíveis no site 
www.udesc.br/conselho/consuni.

O Programa de Capacitação Inova Udesc, realizado pela Coordenadoria de Projetos e Inovação 
(Cipi), fará mais seis eventos pela plataforma Teams até dezembro; quatro encontro online da série 

ocorreu nesta quarta-feira, 9. A programação pode ser acessada nesta notícia.

O vice-reitor, Luiz Antonio Coelho, recebeu duas lideran-
ças do Diretório Acadêmico Nove de Março (Danma), da 
Udesc Joinville: Otávio Aguiar Imhof Salum (presidente) 
e Letícia Gomes Costa (diretora de Organização).

http://www.udesc.br/sustentavel
https://www.udesc.br/noticia/udesc_e_parceira_de_desafio_da_fiesc_que_incentiva_solucoes_de_alunos_para_industrias
http://vc.udesc.br
https://www.youtube.com/watch?v=MVPicftIhOg
https://www.udesc.br/noticia/udesc_transmite_formatura_no_canal_do_youtube_pela_primeira_vez_na_quinta_a_noite
http://vc.udesc.br
http://vc.udesc.br
http://www.udesc.br/conselho/consuni
https://bit.ly/Udesc-ProgramaInova2020Evento04


Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Nesta edição, 
Roberto retorna ao 

terreno do Novo 
Cefid para mostrar 

como anda a 
demolição da 

estrutura no local.

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

O suicida quer matar sua dor
Nesta coluna, quero falar sobre a campanha Setem-

bro Amarelo, que tem por objetivo prevenir o suicídio. 
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), ocorre um suicídio a cada 40 segundos no 
mundo. O Centro de Valorização da Vida (CVV) aponta 
a falta de informação sobre o assunto como uma das 
causas para a permanência desse cenário. 

De acordo com Carmen, voluntária do CVV em Floria-
nópolis, qualquer pessoa pode buscar apoio emocional 
pelo telefone 188, que atende a todas regiões do País de 
forma gratuita. Ela explica que o CVV disponibiliza apoio 
através da escuta respeitosa e sem julgamento. E refor-
ça que a educação é importante como medida preven-
tiva: é essencial falar sobre o tema e possibilitar que as 
pessoas tenham acesso a recursos de prevenção.

Segundo Carmen, falar com responsabilidade, de for-
ma esclarecedora, adequada e alinhada ao que reco-
mendam as autoridades da saúde, torna a prevenção 
mais eficaz. Muitas pessoas com ideias suicidas, no fun-
do, não querem se matar e, sim, interromper o sofrimen-
to, acabar com a dor que sentem. Geralmente, elas emi-
tem sinais das suas intenções, mas nem sempre é 
possível identificá-las. Pode ser uma mudança brusca de 
comportamento, abandono de atividades profissionais 
ou hob bies, alternância repentina de humor. Falas do 
tipo “eu sou um peso para os outros” e “vocês serão mais 
felizes sem mim” são falas consideradas pedido de ajuda.  
Se perceber que a outra pessoa não está bem, você pode 
ajudar. Pergunte: “Posso fazer algo para te ajudar?” Car-
mem reforça que ações como essa podem fazer com 
que o outro se sinta seguro para começar a falar.

 Desabafar nesse momento de sofrimento faz toda a 
diferença. Não se preocupe em falar, mas esteja dispo-
nível para ouvir o que o outro tem a dizer. Não critique, 
acolha com respeito os sentimentos da pessoa. Peque-
nos gestos podem salvar muitas vidas

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. Confira 
também a playlist especial com músicas do progra-
ma Equilíbrio.

O ato falho na Hora da Estrela
O centenário de Clarice Lispector neste ano evoca re-

leitura da sua obra. Laureada como uma das maiores es-
critoras brasileiras, cuja genialidade todos merecem ter 
acesso, Clarice é sinônimo de um feminino profundo e 
reflexivo, e na “A Hora Estrela” não seria diferente. Ela até 
concede do feminino para o narrador masculino Rodrigo 
SM, que vê a protagonista Macabea com olhos muito 
mais profundos que o cabra macho Olímpico. É por esse 
enredo que vamos adentrando à vida insonsa e tão sem 
sentido, tão sem desejo, tão sem consciência de Maca-
bea, e isso nos denuncia nossa própria responsabilidade 
como conscientes que somos (até que ponto?). Em algu-
ma medida, estamos todos inscritos na vida de modo 
inconsciente. Operando mecanicamente em alguma ins-
tância. Há sempre algo que nos escapa. Assim, in-
conscientes, somos impelidos às vezes a situações-limi-
te, e uma fração de descuido, um ato falho, nos vira a 
vida de cabeça para baixo. O ato falho sempre quer fazer 
morrer algo no sujeito. Ele vem para descontinuar. Te con-
to mais dessas forças de vida e morte presentes em “A 
Hora da Estrela”, e na vida de todos nós, aqui no vídeo. 
Acesse também o site udesc.br/podcasts/ditoefeito.

Em 3 de setembro, bibliotecários da instituição 
participaram do 5º Fórum de Bibliotecas da 
Udesc, realizado de forma virtual.

Clic Comunica

https://youtu.be/-CoHD1WmA0Y
https://youtu.be/-CoHD1WmA0Y
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/JWhnf6OXclc
http://udesc.br/podcasts/ditoefeito
https://youtu.be/JWhnf6OXclc

