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Chapa 20 recebe 55,28% dos votos
válidos na eleição para Reitoria

NÚMEROS DA VOTAÇÃO

Participaram 4.770 votantes 
– 34,48% do colégio eleitoral geral
– 85,85% dos professores
– 86,96% dos técnicos 
– 27,93% dos acadêmicos

Professores
Baretta e Coelho 54,87%
Emerson e Cintia 45,13%

Técnicos
Baretta e Coelho 59,06%
Emerson e Cintia 40,94%

Estudantes
Baretta e Coelho 46,10%
Emerson e Cintia 53,90%

Coeficiente eleitoral: 
– 0,3961 para Baretta e Coelho 
– 0,3204 para Emerson e Cintia

Os professores Dilmar Baretta e Luiz Antonio Ferreira Coelho, da chapa “Va-
mos Adiante, Udesc”, receberam 55,28% dos votos válidos de professores, téc-
nicos e estudantes na eleição para reitor e vice-reitor da Udesc na Gestão 2020-
2024, realizada nesta quarta-feira, 16. A chapa “Juntos Pela Udesc”, composta 
pelos professores Emerson César de Campos e Cintia Aguiar, obteve 44,72% 
dos votos válidos.

“Durante toda a campanha, fomos muito bem recebidos por professores, 
técnicos e alunos em todas as unidades da Udesc. Ficamos muito felizes com 
a vitória nas urnas. É a primeira vez que um repre-
sentante de um centro de fora de Florianópolis 
e Joinville comandará a Reitoria da Udesc. Es-
tamos com muitos planos para a nova gestão. 
Contamos com o apoio de toda a comunidade 
acadêmica para avançarmos em termos de ex-
celência na universidade”, afirma Baretta.

A publicação do resultado final de-
verá ser realizada em até três dias úteis 
(até 21 de outubro) pela Comissão 
Eleitoral Central da Udesc, conforme 
o edital, bem como os pedidos de im-
pugnação de candidatura protocolados 
pelas duas chapas. [LEIA+]

Entre 22 e 25 de outubro, a Udesc fará o lançamento de 15 obras na Biblioteca 
Central (BC), em Florianópolis, como parte da comemoração da Semana do Livro e da 
Biblioteca. Uma delas é o segundo volume da Coleção “Retratos e Relatos do Ensino 

de Graduação”, já disponível na versão digital, que reúne 23 arti-
gos de docentes e alunos com relatos de boas práticas da univer-
sidade nas diferentes áreas de conhecimento. Confira a relação 
completa das novas obras. [LEIA+]

Udesc lança segundo Livro de Ensino e outras obras

Até 3 de novembro, professores e estudantes da Udesc poderão 
avaliar os cursos de graduação da universidade. Para participar, basta 
acessar o Sistema de Gestão Acadêmica (Siga), clicar no menu lateral 
“Responder Avaliação Institucional” e preencher o questionário. Docen-
tes podem dar opiniões sobre a organização didático-pedagógica do 
curso e das disciplinas e o desempenho das turmas. [LEIA+]

Docentes devem avaliar cursos até novembro

http://www.udesc.br/eleicaoreitoria
http://www.udesc.br/eleicaoreitoria
http://bit.ly/Udesc-ResultadoEleicao2019
https://www1.udesc.br/agencia/arquivos/23262/files/livros_editora_2019.jpg
https://www1.udesc.br/agencia/arquivos/23262/files/livros_editora_2019.jpg
http://bit.ly/Udesc-LivroEnsino02
https://siga.udesc.br/
http://bit.ly/Udesc-Avaliacao201902


Aniversariantes de 17 de outubro
Admir Roberto Ronsoni - Reitoria
Audrey Rodrigues – Udesc Lages

Cintia Tacla Gehring Fadel – Udesc Joinville
Frederico Jose Mann – Udesc Cead

Jose Fernando Fragalli – Udesc Joinville
Josiele Vanessa Alves - Reitoria

Karla Magagnin Medeiros Amorim - Reitoria
Luciana Dornbusch Lopes - Udesc Ceart

Mayco Morais Nunes – Udesc Cefid
Micheline A. da Luz Koerich – Udesc Cefid

Rodrigo Moreira da Silva – Udesc Ceart 

Sereno e receptivo

Jean com a 
esposa, Suelem

Comunica

Todos os servidores da Udesc exercem atividades 
importantes ao desenvolvimento da instituição 
como um todo. No entanto, poucos tem seu tra-

balho tão presente no dia a dia de técnicos, professo-
res e alunos. Estamos falando de Jean Carlos Oliveira de 
Abreu, coordenador do setor de Portais Corporativos da 
universidade e criador do “Camaleão”, ferramenta utili-
zada para gerenciar os sites da Udesc.

Jean é formado em Gestão de Tecnologia da Infor-
mação (TI) pelo Instituto Federal (IFSC), especialista em 
Engenharia de Projetos de Software pela Unisul e mestre 
em Ciência da Computação pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (Ufsc). O ingresso na universidade catari-
nense ocorreu em 2010, quando entrou para o time da 
Secretaria de Tecnologia e Informação (Setic) da Udesc.

Antes disso, Jean trabalhou como militar tempo-
rário das Forças Armadas em atividades relacionadas a 
Processamento de Dados e Desenvolvimento de Siste-
mas. “Resolvi prestar o concurso da Udesc com o intuito 

Aniversário: 19 de junho 
Livro de cabeceira: Sapiens - Uma breve história 
da humanidade, de Yuval Noah Harari 
Passeio inesquecível: San Pedro do Atacama, Chile 
Uma pessoa exemplar: Minha mãe 
Uma paixão: Minha esposa 
Culinária: Macarrão caseiro

Papo-rápido

Perfil
Jean Carlos 

Oliveira de Abreu
Técnico da Reitoria

de direcionar meus esforços ao desenvolvimento da so-
ciedade como um todo”. 

Para Jean, todos os dias são únicos, pois a TI está pre-
sente em praticamente todos os setores da universidade. 
“As demandas vem de todos os segmentos o que possibi-
lita um contato mais de perto com a realidade dos centros.” 
Entre os projetos que participou, Jean destaca a criação 
do Sistema Gerenciador de Conteúdo Camaleão, ferra-
menta que pode ser utilizada por leigos em linguagens 
de programação. 

O objetivo foi atingido e, hoje, o gerenciamento 
do portal da Udesc é descentralizado, “o que permitiu 
maior participação dos servidores na divulgação de 
informações e tornou a navegabilidade e organização 
dos sites mais padronizadas.”

Jean destaca que o projeto envolve várias pessoas 
e passa por adequações constantes a fim de atender às 
demandas que surgem a cada dia. Agora, no ambien-
te universitário, o que mais chama atenção de Jean é a 
garra dos servidores. “Vejo profissionais das mais diver-
sas áreas colaborando entre si, com o objetivo de ofere-
cer ensino de qualidade para a sociedade.”

Fora da Udesc, Jean é adepto às corridas, capoeira 
e parkour. ”Atualmente estou treinando bastante corri-
da de rua e de obstáculos militares”. Também gosta de 
viajar com a sua esposa, Suelem. “Recentemente co-

nhecemos o Deserto do Atacama 
e estamos planejando uma viagem 
de moto pelos nossos países vizi-
nhos. Incrível como a região oferece 
um visual e contato com a natureza 
diferente do que vemos pelo Brasil”, 
conclui entusiasmado.



Fique por dentro

tem

Semana Udesc Lixo Zero recebe  
propostas de ações até sexta
u Termina nesta sexta-feira, 18, o prazo para cadastrar 
atividades na programação da 3ª Semana Udesc Lixo 
Zero, que será realizada de 21 a 25 de outubro nos cen-
tros e na Reitoria. As inscrições devem ser feitas pela 
internet. Assista ao vídeo sobre o evento. [LEIA+]

u O projeto Espaço Inovadores de Ensino (Espi-
ne), criado pela Pró-Reitoria de Ensino (Proen), é 
tema da nova videoaula divulgada no Canal de 
Ensino. O projeto visa incentivar o uso de tecno-
logias nos cursos de graduação e promover a inte-
ratividade no ensino-aprendizagem, criando am-
bientes que estimulem a reflexão e a adoção de 
metodologias dinâmicas, plurais, capacitadoras, 
interdisciplinares e articuladas com as tecnologias 
de informação e comunicação. [LEIA+]

u Chamadas internas têm vagas para professor formador, coordenador e conteudista em cursos EAD

Espaços Inovadores de Ensino
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Homenagem à Udesc Lages
u  A Udesc Lages foi homenageada 
na Assembleia Legislativa (Alesc) em 
reconhecimento ao conceito elevado 
e a qualidade na formação de médicos 
veterinários. [LEIA+]

Curso de eficiência energética
u  Entre 21 e 24 de outubro, a Udesc, em parceria com a 
Celesc, oferecerá um curso gratuito sobre eficiência ener-
gética, com encontros no Auditório da Santur, no Bairro 
Itacorubi, em Florianópolis. Voltada a servidores e alunos 
da Udesc e aberta a profissionais da área e demais interes-
sados, a atividade tem inscrições pela internet. [LEIA+]

Treinamento em Bases de Dados
u  Em 29 de outubro, das 14h às 15h, a Bibliote-
ca Central (BC) realizará o Treinamento em Bases 
de Dados Ebsco. Gratuito, com inscrições pela in-
ternet, o evento ocorrerá presencialmente na 
Sala Dinâmica, no terceiro andar da BC, no Bairro 
Itacorubi, em Florianópolis. [LEIA+]

Dia do Egresso
Até 30 de ou-
tubro, uma sé-
rie de ativida-
des marcará o Dia do Egresso 
da Udesc. A programação 
inclui palestras, homenagens 
e debates, entre outras ações, 
em sete municípios. Prevista 
para 17 de outubro no Calen-
dário Acadêmico 2019, a data 
comemorativa visa estreitar 
os laços com quem já é for-
mado nos cursos superiores 
da instituição. [LEIA+]

Aulão em Balneário Camboriú
u  Cerca de 400 estudantes de ensino 
médio participaram do aulão preparató-
rio “Corrente do Enem” realizado em 12 
de outubro pela Udesc Balneário Cam-
boriú. [LEIA+]

Udesc Esag iniciou 
montagem do Espine

https://www.udesc.br/semanalixozeroudesc2019/inscricao
https://www.udesc.br/semanalixozeroudesc2019/inscricao
https://www.facebook.com/watch/udesc/
http://bit.ly/Udesc-PrazoLixoZero2019
https://www.youtube.com/watch?v=frhFMpceKiM&list=PLCEaFNOYKm3nUgT1qtPmlGlIp7IOwMHcd&
https://www.udesc.br/canaldeensino
https://www.udesc.br/canaldeensino
https://www.udesc.br/noticia/novo_video_do_canal_de_ensino_da_udesc_apresenta_espacos_inovadores_de_ensino
http://bit.ly/Editais-UdescUAB-set19
http://bit.ly/UdescLages-MedVetAlesc2019
http://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHZxtI1W_6EFMvFNcrEeFyg9UOEtSQUlaUERPTjJTTEo3VzM0NElLVkpWSC4u
http://bit.ly/Udesc-CursoCelesc2019
http://bit.ly/BibliotecaUdesc-CursoEbsco2019
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/8706/dia_egressos_15712592612599_8706.pdf
http://bit.ly/Udesc-DiaEgresso2019
https://www.facebook.com/watch/udesc/
http://bit.ly/UdescCead-ChamadasOutubro2019


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

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.
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Xixi no banho
A campanha “Xixi no Banho”, criada pela organização 

não governamental SOS Mata Atlântica em 2012, sugere 
que as pessoas urinem durante o banho. Esse simples 
ato evitaria uma descarga por dia, uma economia de 
4.380 litros de água (geralmente tratada) por pessoa/
ano. Multiplique esse montante pelo número da popula-
ção brasileira e perceberás o poder do coletivismo. A 
campanha ganhou atenção mundial quando a empresa 

pública de radiodifusão alemã DW selecionou o projeto 
para concorrer à 8° edição do Deutsche Welle Blog Awar-
ds. Em tempos de crise hídrica, nós, homo sapiens, pode-
ríamos adotar mais este hábito, certo? Afinal de contas, 
sustentabilidade vai muito além de ecologia, é uma 
questão de inteligência. Recuse, reduza, reutilize e, se 
tudo der errado, recicle! Você também é parte do proble-
ma 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.

Pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, Fábio Napoleão, e equipe 
iniciaram a elaboração do Programa Permanente de Gestão e Avaliação da 
Extensão Universitária da Udesc, com participação de um grupo de traba-
lho composto por especialistas externos. A Udesc será a primeira univer-
sidade do País a contar com uma ferramenta do tipo, que servirá de piloto 
para outras instituições também avançarem nessa área. [LEIA+]

A Coordenadoria de Avaliação Institucional 
(Coai) participou neste mês do 4º Simpósio 
de Avaliação da Educação Superior (Avalies 
2019), na Bahia. Representaram a Udesc a 
coordenadora Gesilani Júlia da Silva Honó-
rio e a técnica Juciane Rodrigues de Abreu.

A Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras 
(Cepo), da Udesc, passou a usar as câmeras de seguran-
ça para acompanhar ao vivo o andamento de obras. A 
medida não elimina totalmente a fiscalização in-loco, 
mas auxilia na gestão, imagens e histórico de eventos. 

O Grupo Coordenado em Gestão de Riscos e Desastres (Ce-
ped), vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comu-
nidade (Proex), realiza em 17 e 18 de outubro o Seminário 
Catarinense de Educação em Redução de Riscos e Desastres, 
em Joinville. O evento tem parceria com diversas entidades.

http://www.udesc.br/sustentavel
http://bit.ly/Udesc-CriacaoIndicadoresExtensao
http://www.udesc.br/cct/scerrd
http://www.udesc.br/cct/scerrd


Biblioterapia

Conceição Evaristo. Doutora em Literatura, escritora, ne-
gra. Traz na sua escrita a subjetividade da mulher negra, 
nascida numa geração que não se enxergava representada 
socialmente, a não ser pela dor de existir subjugada. Nas-
ceu em comunidade pobre de Minas Gerais, e veio a gra-
duar-se trabalhando como empregada doméstica. Hoje se 
mantém produtiva, ativa nos círculos de literatura no Brasil 
e exterior, dando visibilidade a outros jovens escritores ne-
gros. Acredita que estes, diferentes dela e de Cruz e Souza, 
o primeiro na condição de emparedado, ela própria na con-
dição de delatora voraz da realidade, já estejam avançando 
para a condição de empoderamento e de representativida-
de, ocupando espaços onde antes não eram vistos. É preciso 
dar visibilidade aos negros. Vê-los, ouví-los, lê-los. Sensibi-
lizar-se com a condição humana de resistência que vivem 
e viveram, com a perda proposital de suas identidades, a 
opressão de sua força e desejos. Ler Conceição Evaristo é um 
exercício de empatia. A leitura permite esse abraço. Permita 
ser tocado pela “brutalidade poética” de seus contos e poe-
sias. Vivas. Cheias de força. Lágrimas. Perdas. Suor. Sangue. 
Resistência. Insistência. Conceição Existe. Venha conhecer 
trechos do seu trabalho no vídeo.

Dicas de leitura por Karin Vanelli

Equilíbrio
Por Celia Penteado

Projeção
Parece loucura, mas quando eu era pequena, 

achava que o que eu sentia, era o que a outra 
pessoa estava sentindo também.

Se eu gostasse da companhia de alguém, acre-
ditava que o sentimento era recíproco. E o inver-
so também ocorria. Por exemplo, se me sentisse 
deslocada em alguma ocasião, imaginava que 
todos estavam se sentindo da mesma forma.

Ou seja, eu projetava os meus sentimentos nos 
outros, mas não tinha consciência disso. Muito 
mais tarde é que fui compreender que a projeção 
é um tipo de mecanismo de defesa que alivia os 
nossos sentimentos de ansiedade.

A projeção também tenta aliviar o peso dos 
nossos próprios sentimentos. Assim, uma pessoa 
pode brigar com alguém querido e, como não 
admite seu próprio sentimento de raiva, acusa o 
amigo de estar irritado com ela. 

Quando a pessoa aceita sentir o que quer que 
seja, se torna mais capaz de lidar com as suas emo-
ções, ao invés de projetá-las em outra pessoa. Isto 
levará a relações mais positivas e funcionais.

Você tem sugestões para a coluna? Escreva 
para celia.penteado@udesc.br. Ouça o progra-
ma 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).

Comunica

Canteiro de obras
Videocoluna do Roberto Böell Vaz
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O técnico Roberto Boell, da Coordenadoria de Engenharia, 
Projetos e Obras (Cepo) da universidade, foi a Udesc Balne-

ário Camboriú para vistoriar as 
obras de construção no novo 
prédio do centro, que está sendo 
construído pelo sistema steel fra-
me. Assista o vídeo.

O 1º Encontro de Orquestras Juvenis realizado pela Udesc teve apresen-
tações de cinco grupos de jovens instrumentistas no Teatro Ademir Rosa, 
em Florianópolis. Os projetos participantes são coordenados por profes-
sores de musicalização e prática de instrumentos formados na Udesc O 
concerto beneficente beneficiou três instituições filantrópicas. [LEIA+]

https://www.youtube.com/watch?v=j2RCisvIQiU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j2RCisvIQiU&feature=youtu.be
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
https://www.youtube.com/watch?v=Yc6T2nZXht8
http://bit.ly/Udesc-OrquestrasJuvenis01
https://www.youtube.com/watch?v=Yc6T2nZXht8

