
A Udesc lançou a primeira edição do Edital Campus de Cultura, que in-
centivará até R$ 546 mil em ações de arte e cultura dos 12 centros de ensino e 
da Reitoria. Serão contempladas até 39 propostas, com valor de até R$ 14 mil e 
uma bolsa de extensão por ação, em seis áreas: audiovisual; artes cênicas; artes 
visuais; escrita e literatura; música; e formação, patrimônio e memória.

As submissões devem ser feitas até 13 de outubro pela internet. Cada 
centro de ensino e a Reitoria poderão ter até três ações. Todos os servidores 
estão aptos a participar, desde que atendam aos requisitos básicos do edital. 
Ações deverão ocorrer até 30 de outubro de 2020. [LEIA+]

Recursos para arte e cultura
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Campus da Cultura destinará 
mais de R$ 500 mil para 

ações dos centros e Reitoria
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SAÚDE MENTAL – Uma série de ações, em sete cidades, marcarão a 
programação de Setembro Amarelo na Udesc, com palestras, oficina e 
mostras de filmes sobre  temas relacionados à saúde mental e à preven-
ção contra o suicídio. Voltadas à comunidade acadêmica, as atividades 
são gratuitas e ocorrem nos centros de ensino e na Reitoria. [LEIA+]

POPA 2019 – Na próxima quarta-feira, 25, às 13h30, será realizada a 
palestra de abertura da terceira edição do Programa de Orientação para 
Aposentadoria (Popa), no Plenarinho da Reitoria, em Florianópolis. Técni-
cos e docentes da instituição podem participar e se inscrever para partici-
par dos seis encontros seguintes, também na Capital.  [LEIA+]

ELEIÇÃO – Foi divulgada a numeração das chapas que concorrem à Reito-
ria da Udesc na Gestão 2020-2024. A chapa “Juntos pela UDESC”, dos profes-
sores Emerson César de Campos (reitor) e Cintia Aguiar (vice), ficou com o nú-
mero 10; e a chapa “Vamos Adiante, UDESC!”, dos professores Dilmar Baretta 
(reitor) e Luiz Antonio Ferreira Coelho (vice), ficou com o número 20. [LEIA+]

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11062/Edital_Campus_de_Cultura_UDESC_v_6_15682253401619_11062.pdf
http://www1.udesc.br/?idFormulario=447
http://bit.ly/Udesc-CampusCultura01
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/8706/p_setamarelo2019_15687535857221_8706.pdf
http://bit.ly/Udesc_SetembroAmarelo2019
http://bit.ly/Udesc-PalestraPopa2019
http://bit.ly/NumeracaoChapasReitoriaUdesc


Aniversariantes de 19 de setembro
Alessandro Huebl – Udesc Planalto Norte

Eliana Knackfuss Vaz – Udesc Lages
Elisabete Pacheco Benta – Udesc Joinville

Flavio Jose Simioni – Udesc Lages
Glaucia de Oliveira Assis – Udesc Faed

Maria Emilia Ganzarolli Martins – Udesc Faed

O significado etimológico da palavra perseveran-
ça significa per + ser + vero ou ser firme no que 
é verdadeiro. Essa perseverança tem pautado 

a trajetória de Alexandre Borges Fagundes, docente do  
Centro de Educação do Planalto Norte (Ceplan) que aca-
ba de ser eleito diretor-geral da unidade. 

“Estabeleço objetivos e vou à luta” declarou o pro-
fessor que acredita que a sua persistência tem sido es-
sencial para realizar projetos profissionais e de vida. Ale-
xandre acredita que isso não é uma exclusividade sua, 
pois “todas as pessoas podem ser agentes na constru-
ção de um mundo melhor.” 

Com essa disposição, há 14 anos Alexandre Borges 
se vinculou como docente na Udesc. “Assim eu poderia 
contribuir à formação das pessoas, agregando minhas 
experiências vividas na indústria às aulas.”  

Graduado em Tecnologia em Processos de Pro-
dução Mecânica pela Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), Alexandre Borges tem mestrado em Engenha-
ria de Produção e doutorado em Tecnologia pela Uni-
versidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Ele ingressou na Udesc em 2005 e, desde então, 
atua como professor no Ceplan. Além de dar aulas, Ale-
xandre Borges também foi coordenador do curso de En-
genharia de Produção, entre 2015 e 2017. 

Coragem e otimismo para seguir em frente

Perfil
Alexandre Borges Fagundes

Diretor-Geral da Udesc Planalto Norte

Dentre outras atividades exercidas na instituição, 
destaca como muito gratificante sua participação como 
chefe da delegação nos Jogos Internos da Udesc (Jiu-
desc) deste ano e a  coordenação de projetos vincula-
dos ao grupo de pesquisa Sinergia: Sustentabilidade e 
Tecnologia, “pelo engajamento, interação e integração 
dos discentes participantes.”

O entusiasmo do professor é ainda maior ao citar sua 
participação no programa TJ Coaching da Udesc. Depois 
dessa experiência, Alexandre Borges tornou-se entusias-
ta da aplicação do método como ferramenta ao desen-
volvimento humano e transformação pessoal. “Agradeço 
profundamente à instituição pela oportunidade de ter 
participado do programa, pois o processo deflagra a 
vontade de evoluirmos um pouco mais a cada dia”, diz. 

Nesse sentido, mais um desafio em sua carreira 
está por vir. Em 26 de setembro, junto à sua equipe, Ale-
xandre tomará posse da Direção do Ceplan. “Dentre ou-
tras ações, vamos buscar a excelência nas atividades do 

centro, de maneira participativa, visan-
do novas parcerias e valorizando 

nossos servidores e alunos.”

Alexandre com a 
esposa, Cristiane
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Aniversário: 18 de dezembro
Livro de cabeceira: O Poder da Ação, de Paulo Vieira
Filme favorito: À Espera de um Milagre
Passeio inesquecível: Viagem à Europa
Uma pessoa exemplar: Minha esposa, Cristiane
Uma paixão: Viajar
É torcedor: Palmeiras
Culinária: Massas

Papo-rápido



Fique por dentro

tem

Inovação em debate
u Cerca de 200 professores, alunos e pro-
fissionais de Educação de diversos países 
participaram do 2º Simpósio Internacio-
nal de Inovação em Educação Superior 
(Siies), promovido pela Udesc e pela 
Abruem em Florianópolis. [LEIA+]

O canal da Proppg no 
Youtube já conta com 14 
vídeos de palestras de 
docentes da Udesc que 
participaram de 
eventos no exterior 
pelo Proeven. 

Campanha da BC
u  A Biblioteca Central 
(BC) realiza neste mês 
uma série de atividades 
relacionadas aos direitos 
humanos, com exposi-
ção, oficinas e cartazes 
sobre o 
tema. 
[LEIA+]

Asudesc
u  A Associação de Servido-
res da Udesc (Asudesc) conta 
com uma nova gestão até 
2021. Em eleição realizada 
em 11 de setembro, foi eleita 
a nova diretoria, da Chapa 1 
T.U.A., que tem como presi-
dente a técnica Valdirene 
Ávila (Reitoria) e vice-presi-
dentes os técnicos Jonas 
Pôrto (CCT) e Manoela 
Sezerino (Ceart). A chapa 
obteve 189 votos de 315 
servidores votantes.

Economia na aquisição de equipamentos de informática
u A Udesc economizou R$ 3 milhões em pregão eletrônico realizado 
em agosto para aquisição de equipamentos de informática, como mi-
crocomputadores, monitores, notebooks, webcans e tablets. Os novos 
equipamentos modernizarão os insumos da área da Tecnologia e Infor-
mação de todas as 12 unidades. [LEIA+]

u Foi realizado no dia 13 o ato de 
entrega do prédio do Departamen-
to de Engenharia de Alimentos e En-
genharia Química (Bloco I) da Udesc 
Oeste, em Pinhalzinho. A obra ini-
ciou em 2017 e custou cerca de R$ 
2 milhões. A edificação receberá sa-
las de aulas, laboratórios, ambiente 
para coworking, biblioteca e espaço 
para entidades estudantis. [LEIA+]

u Editais internos selecionam docentes para cursos EAD de Administração Pública e Ciências Biológicas

u Treinamento sobre 
base de dados terá 
transmissão no dia 25

Prédio reformado da universidade 
em Pinhalzinho é inaugurado
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Pagamentos por via digital
u A Pró-Reitoria de Planejamento 
(Proplan) publicou uma instrução nor-
mativa que disciplina os procedimen-
tos administrativos para pagamentos 
na universidade. Acesse a IN 011/2019.

Assista ao vídeo dos 30 
anos do Grupo de 
Estudos da Terceira 
Idade (Geti) da Udesc 
Cefid, programa de 
extensão mais antigo 
da universidade.

http://siies2019.udesc.br/
http://siies2019.udesc.br/
http://siies2019.udesc.br/
http://bit.ly/SimposioInovacaoUdesc_3
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos
http://bit.ly/Udesc_DireitosHumanosBU
http://bit.ly/Udesc_DireitosHumanosBU
http://bit.ly/EconomiaPregaoTIUdesc
http://bit.ly/UdescOeste-ReformaPredioPinhalzinho
https://www.udesc.br/cead/uab/editais/formador
http://bit.ly/UdescBU-TreinamentoBaseDados
http://bit.ly/UdescBU-TreinamentoBaseDados
http://bit.ly/UdescBU-TreinamentoBaseDados
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_011_2019___Pagamento_15684008772986_11004.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos
https://youtu.be/MGccIA3_W4M
https://youtu.be/MGccIA3_W4M
https://youtu.be/MGccIA3_W4M
https://youtu.be/MGccIA3_W4M
https://youtu.be/MGccIA3_W4M
https://youtu.be/MGccIA3_W4M
https://youtu.be/MGccIA3_W4M
https://youtu.be/MGccIA3_W4M


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

Tá na agenda
Até 24/09 Posse da nova diretoria da Associação dos Servidores da Udesc (Asudesc), às 13h, no Plenarinho

Até 26/09 Posse do diretor-geral da Udesc Planalto Norte, às 19h, em São Bento do Sul

sustentável
Por Gustavo 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

Atitude
Uma pessoa muito influente na temática sustentabili-

dade disse uma frase em uma reunião com o qual quase 
todos concordaram: “Não falta conscientização, falta ati-
tude”. A frase foi carícia aos meus ouvidos. Admiro a reali-
zação. Aquilo que foi feito. Quando conhecemos alguém 
pelo belo discurso, ficamos admirados. Mas isso só se 
mantém quando você percebe que o discurso e as atitu-
des andam juntos. Reclamação e crítica, sem ação, servem 

apenas para demonstrar que você não está ajudando a 
resolver o problema que o incomoda. É preciso parar de 
esperar pelos outros e buscar meios de fazer acontecer. 

Como descrito na composição de Geraldo Vandré: “Es-
perar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acon-
tecer”. Você é uma pessoa de atitude? Recuse, reduza, reu-
tilize 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.

A Udesc criou a Assessoria de Negócios e Parcerias, vin-
culada à Coordenadoria de Projetos e Inovação (Cipi), 
para atuar exclusivamente na relação entre a instituição 
e empresas.  A assessoria será exercida pela técnica uni-
versitária Francine Kasulke. [LEIA+]

O reitor, Marcus Tomasi, prestigiou a abertura do 2º Sim-
pósio Internacional de Inovação em Educação Superior 
(Siies), realizado pela Udesc e Abruem na Capital.

Tomasi recebeu o deputado estadual Valdir Cobalchini para tratar 
de futuras parcerias com a universidade.

A pró-reitora de Ensino, Soraia Tonon da Luz, a coor-
denadora do Parque das Profissões, Gelisani da Silva 
Honório e equipe entregaram certificados às voluntá-
rias que atuaram na edição deste ano do evento.

http://www.udesc.br/sustentavel
http://bit.ly/InovacaoUdesc-NegociosParcerias


Biblioterapia

Aniversariante de setembro, Rubem Al-
ves tem uma elasticidade que passa pela 
prosa, crônica, poesia, romance, abraça a 
psicanálise e também a pedagogia. É co-
nhecido pela “pedagogia do olhar” – aque-
la em que nos dispomos a oferecer o olhar 
para criança, e a apontar seus olhinhos mi-
údos para o que é bonito e sensível nesse 
mundo. Intitulava-se um professor do es-
panto! Provocando curiosidade e desejo 
de saber. Em linguagem ensaística, fluída, 
narra para crianças e adultos como quem 
oferece um pé de jabuticabas maduro para 
o leitor.  Foi assim que brotou “Ostra Feliz 
Não Faz Pérola”, livro que acolhe com do-
çura as nossas sombras e sobre o qual ele 
próprio diz: “A ostra pra fazer pérola, pre-
cisa ter dentro de si um grão de areia que 
a faça sofrer. Sofrendo a ostra diz para si 
mesma: Preciso envolver essa areia pontu-
da que me machuca com uma esfera lisa 
que lhe tire as pontas. Ostras felizes não 
fazem pérolas. Pessoas felizes não sentem 
necessidade de criar. O ato criador, seja na 
ciência ou na arte, surge sempre de uma 
dor. Não é preciso que seja uma dor doída. 
Por vezes a dor aparece como aquela co-
ceira que tem o nome de curiosidade. Esse 
livro está cheio de areias pontudas que me 
machucaram. Para me livrar da dor, escre-
vi. Conheça mais um trechinho do livro 
aqui no vídeo.

Dicas de leitura por Karin Vanelli

Equilíbrio
Por Celia Penteado
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A programação do 4º Fórum de Licenciaturas da Udesc 
abordou o estágio curricular supervisionado e a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). O evento ocorreu 
na última terça-feira, 17, em Florianópolis, com trans-

missão por videoconferência, e contou com uma pa-
lestra do professor convidado Laurent Gutierrez, da 
Universidade de Nanterre, sobre a experiência de está-
gio na França. [LEIA+]

Agressividade camuflada
Vocês já repararam como é difícil lidar com as pessoas quando 

elas adotam um comportamento passivo agressivo? Funciona 
mais ou menos assim: a pessoa fica chateada com alguma atitude 
do outro, mas ao invés de falar claramente sobre o que sente, ela 
esconde a raiva e adota o silêncio, a ironia e as indiretas como 
modo de defesa.

Isso acontece quando a pessoa tem dificuldade de expressar a 
raiva de forma saudável. Muitas vezes, esse comportamento é 
aprendido na infância, em ambientes em que falar sobre tristeza e 
frustração são desencorajados, por serem interpretados como fra-
queza.. Nem sempre a reação passivo-agressiva é consciente. Ge-
ralmente é mais uma forma de criar uma autoproteção, já que ao 
“blindar” nossos sentimentos, criamos uma espécie de muro con-
tra a intimidade.

Quem se identifica com esse comportamento e quer mudar 
isso, precisa ter em mente algumas estratégias: 

– Trocar a agressividade pela humildade em falar sobre o que 
está sentindo; 

– Abandonar o sarcasmo ou o vitimismo e ser mais direto; 
– Deixar claro o que quer e o que não quer fazer; 
– Se policiar para não se doar demais e esperar que o outro faça 

o mesmo; 
– Não interpretar o ponto de vista do outro como um ataque 

pessoal. 
Não há porque desistir de dialogar; basta falar, com jeito, sobre 

o que incomoda. Isso é saudável e uma boa oportunidade pra 
gente aprimorar a nossa comunicação e sermos mais empáticos 
em relação aos outros.

Você tem sugestões para a coluna? Escreva para celia.penteado@
udesc.br. Ouça o programa Equilíbrio: todos os dias, às 15h, na Rádio 
Udesc FM Joinville (91,9); terça, às 8h, e quarta, às 13h, na Rádio Udesc 
FM Florianópolis (100,1) e na Rádio Udesc FM Lages (106,9).
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https://youtu.be/hX-ptiHC9lk
https://youtu.be/hX-ptiHC9lk
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
https://www.udesc.br/noticia/forum_de_licenciaturas_da_udesc_debate_estagio_e_base_curricular_em_17_de_setembro

