
Comunica
Notícias dos servidores da Universidade do Estado de Santa Catarina  | 24 de setembro de 2020  |  Ano 9  |  Ed. 183

Calendário acadêmico de 2020 tem novas datas definidas
A Udesc definiu o ajuste de datas importantes do 

calendário acadêmico, como início e término dos semes-
tres letivos deste ano, exames finais, matrículas e trans-
ferências, alterados em virtude da pandemia do novo 
coronavírus. Clique aqui para ver as novas datas.

Aprovada pela Câmara de Ensino de Graduação 
(CEG), do Conselho Universitário  da Udesc (Consuni), 
a Resolução nº 016/2020 da CEG complementa a Reso-
lução nº 050/2020 do Consuni, que aprovou o retorno 
não presencial das aulas de graduação. [LEIA+]

Datas para início e término dos semestres 
letivos, exames finais, matrículas e 
transferências estão definidas

Novo guia atualiza orientações para 
controle e prevenção da Covid-19

A Udesc publicou a segunda edição do guia institucional que reúne 
orientações aos servidores sobre controle e prevenção da Covid-19. Aces-
se a publicação. A atualização do guia foi realizada pelo Grupo de Tra-
balho Saúde  da Udesc, autor da primeira edição do guia, publicada em 
maio, em parceria com a Comissão Central de Monitoramento (CCM). 
Todas as recomendações foram deliberadas com as comissões seto-
riais dos centros de ensino.

O documento atualiza recomendações da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) sobre o distanciamento social e traz novas 
orientações (veja box). O guia estabelece as condições de segu-
rança e higiene a serem seguidas pela comunidade acadêmica, 
auxiliando na tomada de decisões para enfrentar o novo coro-
navírus nos espaços da universidade.

No site da CCM, além do guia, é possível acessar diversos 
materiais educativos sobre a pandemia. Os conteúdos incluem 
infográficos sobre cuidados de higienização das mãos (com água 
e sabão e com álcool em gel) e uso de máscaras, um vídeo e mate-
riais de orientação aos servidores.

Guia traz novas orientações sobre os seguintes temas:

4Condução de veículos oficiais;

4Plano de emergência;

4Higiene e segurança para o ambiente de trabalho;

4Orientações para comunicação de terceirizados;

4Melhorias no fluxo de comunicação.

http://bit.ly/Udesc-Calendario2020Modificado
http://bit.ly/Udesc-Calendario2020Modificado
http://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/000080/000080e9.pdf
http://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/000080/000080e9.pdf
https://www.udesc.br/cursocovid-19/material


Aniversariantes de 24 de setembro
Ana Olivia Beckhauser - Udesc Laguna 

Geraldo Menegazzo Varela - Udesc Alto Vale 
Leila Patrícia Torres - Udesc Joinville 

Márcia Margarete Meier - Udesc Joinville   
Rafael Zanelato Ledo - Udesc Laguna
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Feito por si mesmo 

Com uma trajetória para lá de inusitada, o “perfilado” 
desta edição, no mínimo, surpreende! Felipe Eugenio 
Kich Gontijo é atualmente professor efetivo e coor-

denador de Estágios da Udesc Esag. Esse carioca do Leblon 
é formado em Engenharia Mecânica e ingressou na universi-
dade em 2003, como docente substituto, mas antes foi fotó-
grafo, guia de rafting e consultor em sistemas de produção, 
entre outras atividades. ”Gosto de ambientes criativos que 
permitem contato humano.”

Em 2005, Gontijo passou no concurso para ser professor 
efetivo da Udesc Planalto Norte, onde trabalhou por três anos. 
Segundo ele, “a experiência foi ótima”. Em 2008, prestou novo 
concurso para a Udesc Esag e voltou a morar em Florianópolis. 
Atualmente, além de professor de Logística no curso de Admi-
nistração, Gontijo coordena a área de Estágio na Udesc Esag, 
uma função complexa, já que a unidade tem mais de 900 con-
tratos vigentes, alguns fora do País. Gontijo adora trabalhar no 
centro de ensino. “O ambiente é muito bom, não dá pra reclamar 
de rivalidades, como vi em outras universidades que passei.”

O que mais chama a atenção na trajetória de Gontijo é a 
sua abertura para encarar desafios. Por ser flexível, exerceu 
funções que não imaginava realizar. Por exemplo, durante 
oito anos entrevistou empresários catarinenses para um 
programa da Rádio Udesc FM. “Não seguimos nenhum 
modelo preestabelecido. Criamos um formato que vin-

gou.” Também organizou eventos como a Semana Tecnoló-
gica na Udesc Planalto Norte, as Feiras de Oportunidades na 
Udesc Esag e o Seminário Estadual de Gestão de Riscos da 
Udesc, em Joinville. “São ações que ninguém me ensinou, ge-
radas ao estilo ‘faça você mesmo’ e que deram certo.”

Gontijo participa há três anos do Grupo Coordenado de 
Gestão de Riscos e Desastres da Udesc (Ceped). Em 2019, pas-
sou a coordenar o grupo, que é formado por representantes 
de todos os campi. “Pude conhecer a realidade de todo o Esta-
do, o que me fez sair da ‘bolha’ da Esag”, afirma. Através do Ce-
ped, Gontijo tem contato com diversas organizações nacionais 
e internacionais. “Conheci professores e realidades de outros 
países em um network incrível.” Desde março, Gontijo está en-
volvido com um projeto de livros infantis na área de gestão de 
riscos e desastres, uma parceria do Ceped com a Esag Kids. “Já 
fizemos dois livros e há um terceiro a caminho”, conta.

Gontijo gosta de viajar, ler e fazer esportes ligados à nature-
za. Ele sempre apreciou esportes ao ar livre. Por isso, curte 

montanhismo, remo, canoagem, rafting, escalada, 
trekking, travessias de longo percurso, parapente, 

windsurf, surf, stand up paddle, jeep raid e moto 
trail. “Houve uma época que curtia desafios e subi 
algumas montanhas: Aconcágua, Monte Cook, 

Pico da Neblina, atravessei o Canal de Beagle em 
caiaque e coisas do gênero.” Hoje, ele prefere apro-

veitar mais a viagem em si e o esporte passou a ser 
mais uma forma de se integrar ao lugar da viagem: 

”Não penso mais nisso como desafio.”
Ao ser indagado se há uma frase ou pensa-

mento que o motive, Gontijo diz que busca 
“fazer o melhor, sem querer ser o melhor”. 
Segundo ele, quando vira competição, 
acaba o prazer, “vira obrigação, exibição, 
egocentrismo. Isso serve para o  trabalho, 

lazer, vida pessoal, tudo”. Com mestrado e 
doutorado em Engenharia de Produção, Gon-

tijo resolveu fazer uma segunda graduação, 
em Antropologia, depois de tornar-se professor 
da Udesc Esag. “O que me permitiu ampliar o 
significado das viagens e esportes que tanto 

gosto de fazer. Passei a entender melhor o sig-
nificado das coisas, das pessoas, das culturas, dos am-

bientes. Esse curso, junto à minha primeira formação, 
me deu a sensação de completude”, conclui. (Texto e 
entrevista por Celia Penteado)

Aniversário: 9 de dezembro
Livro de cabeceira: “A Grande Arte”, de Rubem 
Fonseca, e “Tristes Trópicos”, de Levi-Strauss
Filme: Brincando nos Campos do Senhor 
(Hector Babenco)
Passeio inesquecível: Ilha da Páscoa
Uma paixão: Florianópolis
É torcedor: Fluminense (nasci nas Laranjeiras)
Culinária: Adoro cozinhar, como de tudo

Papo-rápido

Felipe Eugenio Kich Gontijo
Professor da Udesc Esag

Perfil

Ao lado: 
Gontijo em 

Tikal, na 
Guatemala



 

Fique por dentro

Pesquisa da Udesc Alto Vale sobre contaminação da água 
do Rio dos Índios, em Presidente Getúlio, será publicada 
na Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais. 

A Udesc é uma das 80 instituição que participará, em 
novembro, dos congressos sobre ensino superior a dis-
tância promovidos pela Associação UniRede. [LEIA+]

A Fapesc prorrogou até as 18h desta sexta-feira, 25, as 
inscrições para o Programa de Pesquisa Universal, que 
destinará recursos de R$ 4 milhões para até 200 projetos.

A Clínica de Fisio-
terapia, da Udesc 
Cefid, elaborou um 
plano de procedi-
mentos operacio-
nais para nortear 
e adequar rotinas 
quando forem re-
tomados os atendi-
mentos. [LEIA+]

O professor Chidam-
baram Chidamba-
ram, da Udesc Join-
ville, foi selecionado 
pela Enactus Brasil 
entre os dez melho-
res docentes que 
atuam como coorde-
nadores na organi-
zação.  [LEIA+]

Em 5 de outubro, o Programa de Pós-Gradu-
ação em Gestão da Informação (PPGInfo), da 
Udesc Fead, promoverá a Bibliotech 2020, 
que debaterá a biblioteca do futuro. [LEIA+]

tem

u  A Udesc atualizou a Política de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca Universitá-
ria (BU). Aprovada pela Resolução nº 018/2020 da Câmara de Ensino de Graduação (CEG), 
a nova política substitui a original, de 2016. A nova política visa simplificar as normas que 
regem a formação de coleções das bibliotecas da universidade. Entre outros objetivos, o 
documento define critérios para seleção, aquisição, manutenção e avaliação dos materiais 
informacionais; além de estabelecer diretrizes para desbaste, remanejamento, descarte e 
reposição desses materiais. Para colocar a política em prática, é essencial o apoio dos núcle-
os docentes estruturantes (NDE) dos cursos de graduação e dos colegiados dos programas 
de pós-graduação que, junto aos bibliotecários da Udesc, são responsáveis pelo processo 
de seleção, aquisição, manutenção e avaliação de coleções. 

Política de Desenvolvimento de Coleções da BU

https://bit.ly/UdescAltoVale-QualidadeAguaPresGetulio
https://bit.ly/UdescAltoVale-QualidadeAguaPresGetulio
https://bit.ly/UdescAltoVale-QualidadeAguaPresGetulio
http://bit.ly/UdescCead-Esud2020
http://bit.ly/Fapesc-ProrrogacaoChamadaUniversal2020
https://bit.ly/UdescCefid-PlanoClinicaPandemia
http://bit.ly/UdescJoinville-EnactusBrasil2020
http://bit.ly/UdescFaed-Bibliotech2020


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.

Bituca também é lixo
Morador de região litorânea e frequentador assí-

duo de praia, é triste ter que ficar atento para ver se 
meus filhos estão brincando com conchas do mar ou 
bitucas de cigarro. Infelizmente, elas estão por toda 
parte. O propósito aqui não é fazer uma campanha 
antitabagista, mas criticar o mau hábito de alguns fu-
mantes. Certo dia, conversando sobre a problemática 
dos resíduos com um amigo, compartilhando diag-
nósticos e soluções, eis que, depois de finalizar seu 
cigarro, a bituca foi jogada ao chão sem qualquer re-
morso. Continuei olhando e refletindo sobre o ocorri-
do e comentei. Ficou claro que, apesar de compreen-
der e estar sensibilizado com a causa, aquele ato não 

era para ele o mesmo que jogar um plástico no chão. 
Digo a vocês: bituca de cigarro também é lixo! Esse 

pequeno objeto contém 4,7 mil substâncias tóxicas que 
poluem o solo, os rios e os oceanos. De acordo com um 
relatório da NBC News, as bitucas poluem mais os mares 
do que sacolas e canudos. Composta por 95% de aceta-
to de celulose, a bituca pode levar até cinco anos para se 
decompor. Estima-se que sejam descartadas diariamen-
te 13 bilhões de bitucas no mundo. Conseguem imagi-
nar a montanha de lixo, o tanto de toxinas jogadas aos 
mares e diretamente nos alimentos que você consome? 
Recuse, reduza, reutilize e, se tudo der errado, recicle! 
Você também é parte do problema e da sua solução.

O reitor da Udesc, Baretta e o diretor-geral da Udesc Esag, Everton 
Cancelier, participaram de reunião em 16 de setembro com o pro-
curador do Estado Bruno de Macedo Dias, coordenador do centro 
de estudos da PGE, sobre  pontos de interesse entre as instituições.

Quase 1,6 mil alunos, professores e técnicos votaram na simulação de eleição remota realizada  
em 23 de setembro com o sistema Helios Voting. O processo foi avaliado como positivo e serviu 

como teste para escolha de representantes em órgãos de deliberação, comissões e comitês.

Baretta prestigiou a formatura dos cursos de Enfermagem e 
Zootecnia, da Udesc Oeste, que ocorreu em 10 de setembro. O 
evento foi realizado de forma totalmente remota e, pela primei-
ra vez, teve transmissão pelo YouTube, além do site vc.udesc.br. 

O vice-reitor, Luiz Antonio Coelho, e outros professores da 
Udesc participaram de conversa online com diretoras do 
tesouro de SC e de Goiás sobre a situação fiscal dos estados.

Baretta (na foto, entre comandantes do Corpo de Bombeiros 
Militar), recebeu uma medalha do CBMSC nesta quinta, 
24, durante evento relacionado ao Centro de Inovação em 
Resgate e Saúde de Chapecó. A homenagem é dedicada a 
personalidades que contribuíram com a corporação.

http://www.udesc.br/sustentavel
https://bit.ly/Udesc-SimulacaoEleicaoVirtual
https://bit.ly/Udesc-SimulacaoEleicaoVirtual
https://bit.ly/Udesc-SimulacaoEleicaoVirtual


Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Nesta edição, Roberto 
fala com exclusividade 

sobre uma parceria 
para reaproveitar  

materiais da estrutura  
demolida no terreno  

do Novo Cefid.

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

Adeus, passividade
Até pouco tempo atrás, eu me considerava uma 

pessoa super diplomática, mas hoje enxergo que, 
mais do que habilidade no trato com os outros, 
eu estava evitando o conflito. Assim, venho apro-
veitando algumas ocasiões para colocar meu 
ponto de vista com mais firmeza. Percebi que, 
para não desagradar outras pessoas, muitas vezes 
passava por cima do que realmente gostaria de 
falar ou fazer.

Não recomendo que adotemos uma postura 
agressiva, mas, ao sermos passivos, podemos ser 
subservientes, fazendo mal a nós mesmos. Então, 
precisamos encontrar o ponto de equilíbrio entre 
essas posturas. 

Pessoas que cresceram recompensadas por se-
rem boazinhas têm mais dificuldade em se impor e 
tendem a agir de acordo com as regras, sem dar 
atenção às suas vontades individuais. 

Quem tem medo de conflitos opta pelo silêncio 
e pelo “é melhor deixar passar” porque diz que 
quer viver em paz. No entanto, dinâmicas basea-
das na não reação geram desconforto e frustração. 

Ser capaz de reagir ao que não gostamos e de de-
fender nossos direitos é um princípio de bem-estar 
e saúde. Enfrentar conflitos e comunicar o que quer 
de forma segura com certeza nos ajudam a crescer e 
fazem com que nos sintamos cada vez melhor na 
nossa própria pele.

Você tem sugestões para a coluna? Escreva para 
celia.penteado@udesc.br. Ouça o podcast do 
programa pelo link udesc.br/podcasts/equili-
brio. Confira também a playlist especial com mú-
sicas do programa Equilíbrio.

Novos formatos de  
comunicação e cultura

Um dos movimentos interessantes do cenário pandêmi-
co foi a completa imersão nas tecnologias de comunicação, 
nos novos meios de acesso e consumo de informação e 
cultura, como forma mesmo de nos mantermos conecta-
dos. Fomos lançados, mesmo quem era reticente, com pro-
fundidade ao mundo digital. Os novos formatos de conteú-
do, como vídeo, podcast e live, desafiam quem produz a 
adequar-se a formatos, a plataformas e ao público – esse 
cada vez mais veloz e ansioso por aquilo que faça sentido. 
Neste contexto, é que produzimos, a convite do coletivo de 
teatro Casa Vermelha – Micro Centro Cultural (Florianópo-
lis), uma conversa para o Ponte Dialógica, podcast que tra-
ta da importância da arte, especialmente do teatro, no nos-
so cotidiano. Júlia, Carlos e Sara conduziram esse papo, que 
traz relato de como navegar nas tecnologias é preciso e 
encontrar algumas âncoras também. A literatura e a biblio-

terapia claro, es-
tão ali como op-
ções de respiro 
nesse mar de 
possibilidades. 
Clique e confira. 
Acesse também 
o site udesc.br/
podcasts/dito-
efeito.

A gravação da live sobre valorização da vida promo-
vida pela Udesc pode ser acessada no YouTube. O 
debate teve participação da psicóloga Rafaela Trevi-
san (CRP12/06149, da Secretaria de Estado da Admi-
nistração (SAE), e da voluntária Carmen, que atua há 
mais de 20 anos no Centro de Valorização da Vida 
(CVV), com mediação da enfermeira da universida-
de Valdirene Ávila. Assista ao vídeo. 

Clic Comunica
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https://youtu.be/_ul6Ly7T8ag
https://youtu.be/_ul6Ly7T8ag
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/4tDmkMXTbMs
http://udesc.br/podcasts/ditoefeito
http://udesc.br/podcasts/ditoefeito
http://udesc.br/podcasts/ditoefeito
https://youtu.be/4tDmkMXTbMs
https://www.youtube.com/watch?v=WsLS5ix67_Y&t=3523s
https://www.youtube.com/watch?v=WsLS5ix67_Y&t=3523s

