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A Comissão Eleitoral Central publi-
cou o resultado das eleições de repre-
sentantes técnicos e discentes para as 
câmaras do Conselho Universitário da 
Udesc (Consuni). Os candidatos eleitos 
terão mandatos a partir do dia da pos-
se nas câmaras, que serão instaladas no 
próximo semestre.

Além de técnicos e alunos, cada câ-
mara terá o pró-reitor da área (no caso 
da CAP, serão dois, de Administração e 
de Planejamento); representantes dos 
professores, que serão definidos em 
eleições das unidades de ensino; e um 
diretor de centro, conforme sorteio re-
alizado em maio. [LEIA+]

Contribua com a Política de 
Esporte Universitário da Udesc

Ajude a aperfeiçoar a Política de Esporte Uni-
versitário da Udesc, respondendo o formulário on-
line com a minuta da resolução, que será enviada 
para deliberação nos conselhos superiores da uni-
versidade. O texto define a concepção, os objeti-
vos, as fontes de recursos, os eventos esportivos 
de referência, o ordenamento administrativo, assim 
como cria a Liga das Atléticas, o Comitê Institucio-
nal do Esporte Universitário e o Programa de Apoio 
ao Esporte Universitário (Proes). [LEIA+]

CONFIRA O CALENDÁRIO ACADÊMICO 2020

Conheça os representantes dos 
técnicos nas câmaras do Consuni
Conheça os representantes dos 
técnicos nas câmaras do Consuni

Ensino de Graduação (CEG)
4Dayane Dornelles (Ceavi) e Letícia Lazzari (Reitoria)
4Orestes Trevisol Neto (CEO) e Caroline Taschek (Ceplan)
4Maria Helena Tomaz (Cead) e Alexandre Lunelli da Silva (Cead)

Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG)
4Francine Rafaeli Kasulke (CCT) e Paulo Edemar Barth (Ceavi)
4Danilo Ledra (Faed) e Rodrigo Moreira da Silva (Ceart)
4 Rosane Maria Mota (Cead) e Marilane Machado de Azevedo Maia (Cead)

Extensão, Cultura e Comunidade (Cecc)
4Diogo Pereto (Ceart) e Fernanda Hermans Lima (Reitoria)
4Lucas Küster Moraes (Ceavi) e Fernanda Spitzner (Ceplan)
4Jonas Daniel Pôrto (CCT) e Vanessa Fischer dos Santos (CCT)

Administração e Planejamento (CAP) 
4Marilha dos Santos (CEO) e Alexander Ricardo Martins (Cesfi)

http://secon.udesc.br/consuni/eleicoes-para-as-camaras/Resultado_apuracao_eleicao_tecnico_administrativo.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/eleicoes-para-as-camaras/Resultado_apuracao_eleicao_discente.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/eleicoes-para-as-camaras/sorteio-camaras-CONSUNI.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/eleicoes-para-as-camaras/sorteio-camaras-CONSUNI.pdf
http://bit.ly/Udesc-ResultadoCamaras2019
http://bit.ly/Udesc-FormularioPoliticaEsporte
http://bit.ly/Udesc-CalendarioAcademico2020


Aniversariantes de 14 de novembro
Anderson de Oliveira – Udesc Ceart

Andre Brito Salustiano – Udesc Balneário Camboriú
Elisete Antunes Silveira de Lins – Udesc Lages 

Francisco Rosa Neto – Udesc Cefid

Gisela Maria Hullen – Udesc Joinville
Janaína da Rosa Valentim – Reitoria

Jose Fidelis – Udesc Cefid

Ensino, pesquisa, extensão e... música
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Danilo José Alano Melo é um desses servi-
dores da Udesc que parecem viver a uni-
versidade em regime 24/7. De Jaguaruna, 

no Sul de Santa Catarina, ele é pesquisador, pro-
fessor, coordenador de TCC, membro de comis-
sões e conselhos e diretor de Extensão. Tudo isso 
na Udesc Balneário Camboriú, onde ingressou em 
2016, no Departamento de Governança Pública. 
Mas Danilo não é só ensino, pesquisa e extensão. 
Ele também é músico.

Segundo o docente, suas duas atividades favoritas 
são pesquisar e compor. A música surgiu mais cedo, aos 
11 anos, quando começou a estudar violão popular e 
guitarra. Já a ideia de ingressar na carreira acadêmica 
veio na graduação em Administração, feita na Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (Ufsc), quando seu 
professor de Filosofia da Ciência enfatizou a importân-
cia das pesquisas em Ciências Sociais Aplicadas. Seu 
primeiro projeto de pesquisa já diz muito sobre ele. 
“Coincidentemente ou não, foi intitulado ‘Música e Ges-
tão’. Nesse projeto, mapeei bandas de Florianópolis e 
acompanhei dois grupos de música instrumental para 
entender o seu processo de organizar”, conta.

Agora, ele busca conciliar as agendas de estudo e es-
túdio, a produção de artigos acadêmicos e versos. Mas en-
gana-se quem pensa que a música é apenas um hobby. “A 
trajetória de muitos compositores me inspirou para além 
do cartesianismo das categorizações e opções de ativida-
des profissionais.” O resultado disso foi o lançamento, em 
fevereiro, do seu primeiro EP, “Nosso Lugar”, com seis mú-
sicas autorais no estilo nova MPB e folk pop, paralelamen-
te à qualificação do seu projeto de doutorado. No último 
mês, Danilo lançou a canção “Remadas”. “Confesso que 

estou apaixonado por essa música e esse proces-
so. O single foi gravado no The Magic Place, um 

dos estúdios que frequentei na minha primei-
ra pesquisa. Foi bom voltar lá”, diz.

Entusiasta da pesquisa, Danilo afirma 
que seu maior desafio na universidade foi o 

de assumir a Direção de Extensão da Udesc 
Balneário Camboriú. “Sei que assumir cargos 

administrativos pode significar uma agenda pe-
sada da burocracia universitária e muitas vezes 
é a pesquisa que fica de lado, para os finais de 

semana.” Mas foi a possibilidade de criar e o enga-
jamento que as atividades extensionistas geram 

com a comunidade que o levaram a aceitar. Ele próprio 
coordena um programa de extensão, o Laboratório de 

Inovação Social e Sustentabilidade (Liss), que, desde 
2017, trabalha na formação e no apoio a movimentos 
e organizações sociais da região, com cursos e pales-
tras sobre inovação social, governo e esfera pública.

E assim segue o professor Danilo, sempre na 
busca por conciliar a pesquisa e a música, vivendo 

com intensidade cada atividade e projeto.

Perfil
Danilo José  
Alano Melo

Professor da Udesc  
Balneário Camboriú

https://www.youtube.com/watch?v=XkTMb5aVUJA&list=OLAK5uy_mTC3h7xkUZ2cCPBMxiSUeSA5o1FLIGi7U
https://youtu.be/QzgJ88awp50


Fique por dentro
Jiudesc 2020
u Foi divulgado o boletim final da 
15ª edição dos Jogos de Integração 
dos Servidores da Udesc (Jisudesc), 
que ocorreu de 8 a 10 de novembro. 
As fotos oficiais do evento serão di-
vulgadas na próxima semana.

Servidores acompanharam uma palestra sobre 
redação oficial ministrada por Priscylla Alves 
Steffen no último dia 5. O evento foi transmiti-
do pela internet e pode ser visto neste link.

u Seleção da Udesc oferece 38 vagas para professores substitutos em nove municípios catarinenses

uMestrados em Administração da Udesc Esag abrem inscrições para credenciamento de docentes

tem

Docentes e alunos participaram do 7º Congresso 
da Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação de 
Biodiesel, na Capital. Oito trabalhos feitos na 
Udesc foram apresentados na categoria “Pôster”.

Campanha da Semana do Per-
dão da Biblioteca Central arre-
cadou 100 kg de alimentos para 
a Associação Amigos do HU.

A professora 
Valkyrie Vieira 
Fabre, da Udesc 
Ibirama, teve um 
artigo premiado 
no 9º Congresso 
Internacional de 
Contabilidade, 
Custos e 
Qualidade do 
Gasto Público

u Considerado o maior evento de moda de Santa 
Catarina, o Octa Fashion - Observatório de Culturas 
e Tendências Antecipadas ocorreu nesta quarta-feira, 
13, em Florianópolis. A nona edição do evento orga-
nizado pela Udesc Ceart apresentou coleções de 31 
novos profissionais que concluíram o curso de Moda 
na universidade. O evento também arrecadou donati-
vos, encaminhados à Sociedade Espírita de Recupera-
ção Trabalho e Educação (Serte). [LEIA+]

O Conselho do Portal de Periódicos da Udesc 
realizou sua primeira reunião em novembro

Udesc Lages investe mais de  
R$ 4 milhões em infraestrutura
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u Prazo para professores renovarem gratificação de dedicação integral termina na próxima quarta

OctaFashion revela profissionais 
e realiza ação beneficente

Professora Amanda Campos 
entregou donativos à Serte

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11169/JISUDESC_2019___BOLETIM_FINAL_15735024095045_11169.pdf
https://www.udesc.br/jisudesc/jisu2019
https://www.udesc.br/jisudesc/jisu2019
http://vc.udesc.br/userportal/#/player/vod/R60dc5f9a0751490aba80463fa4446706
http://bit.ly/Udesc-PrazoSubstituto082019
http://bit.ly/Editais-UdescUAB-set19
http://bit.ly/UdescEsag-ADMPosCredencia2019
http://bit.ly/ProfessorUdesc-GDI2020
http://bit.ly/Udesc-CongressoBiodiesel2019
http://bit.ly/Udesc-PremioCongresso
http://bit.ly/Udesc-OctaFashion2019
http://bit.ly/UdescLages-Obras2019
http://bit.ly/UdescLages-Obras2019
http://bit.ly/ProfessorUdesc-GDI2020


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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Biofilia
O termo “Biofilia” ficou mais conhecido nos anos 80 

quando o norte-americano entomologista Edward Wil-
son publicou um livro com o mesmo nome pela Editora 
da Universidade de Harvard. Segundo seus estudos, o 
vínculo dos seres humanos com a natureza tem caráter 
hereditário, pois 99% da sua história foi vivida em am-
bientes não urbanos. Biofilia é nossa necessidade de 
estarmos em contato com aquilo que é natural, aquilo 
que não foi feito pelo homem.  

O mundo contemporâneo nos tirou desse convívio. 

Colocou-nos em caixas metálicas e de  alvenaria, e pas-
samos dias sem o convívio com o ente mais equilibrado 
que se tem conhecimento. Inúmeros estudos demons-
traram a correlação  benéfica desse contato, e as empre-
sas estão adotando o conceito nos seus escritórios. 
Quem sabe, se incluíssemos mais atividades ao ar livre, 
teríamos menos prescrições farmacêuticas para tratar de 
doenças psicossomáticas. Fica a sugestão. Recuse, redu-
za, reutilize 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.

O professor Alfredo Balduíno representou 
a Udesc na formalização do convênio com 
a Universidade Federal Rural da Amazônia 
(Ufra), do Pará, firmado por meio do Núcleo 
Extensionista Rondon da Udesc (NER).

O técnico Éder 
Caroni assumiu a 
Coordenadoria de 
Finanças, da Proad, 
e a servidora Maiara 
Camargo da Cruz 
está à frente da 
Coordenadoria de 
Apoio de Liquidação 
e Pagamento. Na 
foto, eles estão ao 
lado dos outros dois 
servidores do setor: 
Rosane e Lorenzo.

Tomasi visitou 
o Morro das 
Fumaça no dia 
7 e participou 
de reuniões com 
o prefeito, Noi 
Coral, e repre-
sentantes do 
município, além 
de visitar escolas 
e empresas.

O reitor, Marcus Tomasi, e a pró-reitora de Ensino, Soraia Tonon da Luz, presti-
giaram o 6º Seminário de Avaliação Institucional da Udesc. O evento ocorreu 
nesta quarta-feira, 13, em Florianópolis, com transmissão por videoconferência.

Rosane, Éder, 
Maiara e Lorenzo

Soraia e representantes da Udesc participa-
ram do 32° Fórum Nacional de Pró-Reitores 
de Graduação (Forgrad), realizado na Capital.

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


Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Equilíbrio
Por Celia Penteado

O que você diz e como você diz?
Já discuti com algumas pessoas por motivos 

bobos. Hoje, olhando em retrospecto, percebo 
que o que incomodou não foi tanto o que foi dito 
e sim o modo como foi falado. O jeito de expres-
sar o que sentimos e pensamos é fundamental 
para mantermos um vínculo de qualidade com 
as pessoas. Precisamos prestar atenção não só à 
fala, mas aos gestos, aos olhares e à postura do 
corpo. Tudo isso fala por nós ou para nós.

Quando alguém nos transmite “uma sensação 
ruim”, é porque isso nos foi comunicado por meio 
da sua fala e linguagem corporal. Uma comuni-
cação agressiva ou irônica, por exemplo, afasta as 
pessoas. Se estiver com raiva de alguém, fique 
em silêncio e volte a conversar quando estiver 
calmo. Evite levantar a voz, isso é contraprodu-
cente. A boa comunicação exige serenidade, per-
tinência e lucidez. Encontre o tempo, o lugar e o 
estado de espírito certos para lidar com questões 
difíceis. E vale lembrar que a gentileza pode mu-
dar sua vida para melhor.

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).

Republicamos nesta edição o texto publicado  
em abril de 2019 devido à licença da colunista.

Canteiro de obras
Videocoluna do Roberto Böell Vaz
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No “Giro pelas obras 
da Udesc” desta 
edição, Roberto Böell 
mostra o avanço na 
obra do novo prédio 
da universidade em 
Balneário Camboriú.

O Programa de Orientação para Apo-
sentadoria (Popa) formou sua quinta 
turma em 6 de novembro. Ao todo, 
16 servidores participaram desta edi-
ção. O encerramento teve uma pales-
tra sobre planejamento de vida para 
a aposentadoria com Janaína Valen-
tim, técnica da instituição. [LEIA+]
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Novembro é mês da Consciência Negra. E precisa? Não 
precisaria. Isso se na história do desenvolvimento brasileiro 
tivéssemos conseguido, de fato, alcançar igualdade de 
oportunidades às raças. Não foi bem assim que aconteceu. E 
como é que isso se dá afinal, Consciência Negra? Primeiro, se 
você é branco, tome consciência branca, por favor. De que 
você tem uma raça, a branca, e ela tem uma história (que todo 
mundo conhece), conta-se inclusive que é bem sucedida, 
produzindo, colonizando e dominando artes, ciências e afins. 
Aham. Feito isso, considere que, além da sua própria raça, e 
de tudo que ela produz, também existem outras. A negra 
uma delas. Aí sim, com aquele desejo curioso de expandir 
horizontes, ouça, observe, leia, pratique empatia. Ler o que 
produzem os negros na literatura é um caminho! Na Festa 
Literária Internacional de Paraty (Flip) deste ano, dos cinco 
livros mais vendidos, quatro foram escritos por negros e um 
por um indígena. Conhecermos melhor (historicamente) 
uns aos outros nos dá alguma chance de melhor conviver. 
Fique aqui com a poesia (adaptada para o formato da nossa 
coluna) de Jarid Arraes, negra, escritora, poetisa e cordelista 
(das mais vendidas na Flip): “Desistir é coragem difícil. Somos 
programados para tentar. Deslizando aos barrancos. A pele 
das pernas. Esfolada. Os pulsos marcados. Pelos rosários. É 
preferível morrer. Sorrateiramente. Em gorduras. Açúcares. 
Refluxos. Pedras nos órgãos. No peito. Mas desistir. Essa é uma 
coragem. Que todos. Não temos”

www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
https://www.youtube.com/watch?v=XZs1XHdsJE8
https://www.youtube.com/watch?v=XZs1XHdsJE8
http://bit.ly/Udesc-FormaturaPopa2019
https://www.youtube.com/watch?v=XZs1XHdsJE8

