
A Pró-Reitoria de Ensino (Proen), da Udesc, divulgou 
o documento final sobre as diretrizes da graduação da 
instituição. Construído coletivamente, com participação 
da comunidade acadêmica e contribuição de especialis-
tas, ele lista objetivos e ações para cada uma das nove 
diretrizes definidas para orientar o ensino da graduação 

na instituição. Além de servir como referência e ferra-
menta de apoio na reflexão dos caminhos da graduação 
da Udesc e na construção de projetos pedagógicos, o 
documento será encaminhado para compor o Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI), que será revisado por co-
missão específica a partir de agosto. [LEIA+]

Documento sobre diretrizes da graduação da Udesc define ações
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A Udesc divulgou o edital de instauração do processo 
eleitoral para os cargos de reitor e vice-reitor da instituição 
na Gestão 2020-2024, aprovado pela Resolução nº 034/2019 
do Conselho Universitário (Consuni). As chapas deverão ser 
inscritas até 16 de agosto. O primeiro turno ocorrerá em 16 
de outubro, das 9h às 21h, e, se necessário, o segundo turno 
será realizado em 6 de novembro. [LEIA+]

4A propaganda eleitoral será permitida após 23 de agosto. 
A divulgação das candidaturas e suas propostas deverão 
ser feitas pelos veículos de comunicação da Udesc para 
garantir espaço igualitário a todos os candidatos com ins-
crições homologadas.

4São vedadas na campanha eleitoral a confecção, a utili-
zação e a distribuição por comitê, candidato ou com sua 
autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brin-
des, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais 
que possam proporcionar vantagem ao eleitor.

4Poderá haver debates entre os candidatos nos centros e 
na Reitoria até três dias antes da votação.

Comissão Eleitoral formada em reunião 
do Consuni nesta quinta, 25:

TÉCNICOS 
Bruna Regina Gonzaga Brito (Reitoria) 
Luana Ceretta de Souza (Esag) – Secretária 

DISCENTES
Joanna Daudt (Esag)
Ricardo Bilac (Cefid)
 
DOCENTES
Adalberto de Araujo Barreto Filho (CCT)
Adilson Vahldick (Ceavi)
André Anibal Brandt (CAV)
Arlindo Costa (Ceplan)
Cristian Berto da Silveira (Ceres)
Daniel Raimann (CEO)
Danilo Jose Alano Melo (Cesfi)
Edna Lindaura Luiz (Faed)
Jorge de Oliveira Musse (Cead) – Presidente
Pedro Martins (Ceart) – Vice-presidente

Eleição para reitor e vice-reitor 
da Udesc tem datas definidas

http://bit.ly/DiretrizesGraduacaoUdesc
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2019/034-2019-cni.pdf
http://bit.ly/Udesc-EditalReitor2020-2024


Aniversariantes de 25 de julho
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Adriano Jose Borges de Andrade – Udesc Planalto Norte
Hercilio Fernandes Neto – Udesc Esag

Lara Aparecida Biazotto – Udesc Lages

Marcos Aurelio Chociai Porto – Udesc Planalto Norte
Sandro Keine – Udesc Planalto Norte

Minha experiência na Udesc sempre foi desafia-
dora”, afirma o professor Diego Rafael Stüpp. 
Atual diretor de Ensino de Graduação do Cen-

tro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), 
em Ibirama, ele conta que sua trajetória na universidade 
tem sido marcada por mudanças rápidas e repentinas.

Natural de Rio do Sul, Diego trabalhou na área contá-
bil, em empresas privadas, até decidir ingressar na uni-
versidade, por conselho de professores e da sua mãe. 
Começou na Udesc Ibirama como professor substituto, 
em 2011, sem ter experiência em docência. Quatro anos 
depois, tornou-se docente efetivo do Departamento de 
Ciências Contábeis. Foi então chefe de departamento, 
de 2017 a 2019, antes de assumir o atual 
cargo diretivo, em abril deste ano. “Tem 
sido um trajeto de muitas mudanças, 

sempre com novos desafios e oportunidades de apren-
dizado”, comenta.

A partir deste ano, Diego decidiu se dedicar exclusi-
vamente à docência. Seu maior projeto na universidade 
está em andamento: “Atuar na Direção de Ensino requer 
muito conhecimento das resoluções, habilidade na ges-
tão de pessoas e pensamento no desenvolvimento dos 
cursos de graduação do centro”, destaca. Também pla-
neja fazer doutorado em Ciências Contábeis.  

Casado com Thayse desde 2014 e pai de Benício, de 
3 anos, Diego costuma dedicar seu tempo livre à família. 
“O que mais gosto de fazer é ficar com meu filho”, afirma. 
A própria decisão de dedicar-se exclusivamente à docên-

cia passou pelo desejo de ter mais tem-
po para acompanhar o crescimento do 
primogênito, que talvez, em um futuro 
não muito distante, ganhe companhia: 
“Minhas metas pessoais são formar uma 
família feliz e ter mais um filho”, revela.

Além do trabalho e do convívio fa-
miliar, Diego gosta de viajar. No início 

deste ano, esteve com a esposa e o filho em 
Paris, Amsterdã e Barcelona, experiência que 
considera seu passeio mais inesquecível. “Fica-
mos preocupados de viajar com o Benício tão 
pequeno, mas tudo ocorreu como planejado 
e pudemos aproveitar muito os momentos de 
descanso em família”.

Junto à equipe diretiva da Udesc Ibirama 
empossada neste ano, Diego comandará a área 
de ensino da unidade até 2023. Desafio que 
pretende enfrentar da mesma forma que vem 
atuando desde que começou sua rica trajetória 
na universidade: “A palavra que me define é pa-
ciência. Sou uma pessoa tranquila, que procura 
respeitar e ouvir as pessoas”, conclui.

Papo-rápido

Diego, 
Thayse e 
Benício

O multiplicador de desafios

Aniversário: 19 de junho
Livro de cabeceira: O poder do hábito
Filme favorito: Gladiador
Passeio inesquecível: Europa
Uma pessoa exemplar: Minha mãe
Uma paixão: Minha família
É torcedor: Corinthians
Culinária: Churrasco

“

Perfil
Diego Rafael Stüpp

Professor da Udesc Ibirama



Fique por dentro

u Concurso abre quatro vagas 
para docentes efetivos em 
Chapecó, Joinville e Lages

u Chamada para supervisor de 
estágio em Pedagogia EAD 
tem inscrição até dia 29

u Programa de Coaching da 
Udesc abre vagas para nova 
turma com sessões em Lages

u Podcast Udesc em Rede traz 
notícias da universidade em 
áudio de forma resumida

Recursos para pesquisa aplicada
u Quinze projetos da Udesc foram contemplados no 
primeiro edital do Programa de Apoio à Pesquisa Apli-
cada. O valor global das propostas classificadas passou 
de R$ 500 mil, sendo cerca de R$ 330 mil da universida-
de e o restante de contrapartida obrigatória das organi-
zações beneficiadas. [LEIA+]

Pesquisa com seres humanos
u O Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 
Seres Humanos da Udesc conta com nova dire-
toria, formada por Gesilani Júlia da Silva Honório 
(coordenadora), Rudney da Silva (vice), Bernadet-
te Kreutz Erdtmann (1ª secretária) e Salete Teresi-
nha Pompermaier (2ª secretária).

Docente é novo diretor da Fapesc
u O professor Amauri Bogo tomou posse em ju-
lho como diretor de Ciências, Tecnologia e Inova-
ção da Fapesc. Com a nova função, ele deixa o 
cargo de secretário da Cooperação Interinstitu-
cional e Internacional da Udesc, que passa a ser 
exercido pela técnica Julia Vieira Rodrigues Bit-
tencourt, que já atua no setor. [LEIA+]

Curso de Pedagogia Indígena
u A Udesc Ibirama sedia a partir deste sábado, 
27, o curso de Pedagogia Indígena Xokleng, reali-
zado por meio de parceria com a comunidade da 
Terra Indígena Ibirama e Furb. Os 45 alunos fazem 
parte do povo Laklãnõ Xokleng e são residentes 
da Terra Indígena Ibirama Laklãnõ. [LEIA+]

tem

u Até 3 de outubro, a Udesc reali-
zará as cerimônias de outorgas de 
grau dos alunos que concluíram a 
graduação no primeiro semestre 
deste ano nas 12 unidades da insti-
tuição. Cerca de 700 acadêmicos, de 
38 cursos de graduação, receberão 
seus diplomas em 22 solenidades, 
em 15 cidades catarinenses. [LEIA+]

Formaturas em 15 cidades

Comunica

R$ 21 milhões para investimento em infrastrutura 
u A Udesc descentralizou R$ 21 milhões para investi-
mentos em infraestrutura pelas 12 unidades da institui-
ção, como parte do Programa Equipa+, lançado pela 
Reitoria no ano passado. A metodologia usada para de-

finir a distribuição dos recursos seguiu critérios técni-
cos da Matriz OCC, adotada pelo MEC no repasse às 
universidades federais. Veja como ocorreu a distri-
buição dos recursos. [LEIA+]

uUdesc define comissões centrais para eleições de alunos e técnicos nas câmaras do Consuni

Outorga de grau 
da Faed ocorreu 

nesta quarta

http://bit.ly/Udesc-ConcursoPublico012019
http://bit.ly/Udesc-ConcursoPublico012019
http://bit.ly/Udesc-ConcursoPublico012019
http://bit.ly/UdescCead-SupervisorEstagio2019
http://bit.ly/UdescCead-SupervisorEstagio2019
http://bit.ly/UdescCead-SupervisorEstagio2019
http://bit.ly/CoachingUdesc-Lages201902
http://bit.ly/CoachingUdesc-Lages201902
http://bit.ly/CoachingUdesc-Lages201902
http://bit.ly/PodcastUdescEmRede
http://bit.ly/PodcastUdescEmRede
http://bit.ly/PodcastUdescEmRede
http://bit.ly/Udesc-ResultadoPesquisaAplicada01
https://www.udesc.br/comitedeeticaepesquisacomsereshumanos
https://www.udesc.br/comitedeeticaepesquisacomsereshumanos
https://www.udesc.br/noticia/professor_da_udesc_e_novo_diretor_de_ciencias__tecnologia_e_inovacao_da_fapesc
http://bit.ly/UdescIbirama-PedagogiaIndigena
http://bit.ly/Udesc-Formandos201901
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/RECURSOS_POR_CENTRO_15629536580394_3011.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/RECURSOS_POR_CENTRO_15629536580394_3011.pdf
http://bit.ly/Udesc-EquipaMais201902
http://bit.ly/Udesc-ComissoesCamaras2019


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

Tá na agenda
Até 03/10 Outorgas de grau dos formandos 2019.1 da Udesc em 16 cidades catarinenses

 

Mundo Sem Bitucas

sustentável
Por Gustavo Kogure

Voluntários da Udesc Lages, coincidentemente, inte-
grantes do Projeto Lages Orgânico Zero, recolheram 
em 21 de julho, um domingo, em apenas duas horas,  
4,2 mil bitucas de cigarros na praça Vidal Ramos Sênior 
e entorno. Àqueles que ainda acham que bituca não é 
lixo, saibam que um único item pode conter até 4,7 mil 
substâncias contaminantes ao solo que plantamos e à 
água que bebemos. A ação faz parte de um movimento 
internacional chamado Montanha da Vergonha, reali-
zada pelo projeto Mundo Sem Bitucas. Outras 18 cida-

des brasileiras aderiram ao movimento. Como dizem os 
manezinhos da Capital, “dás um banho!”. Parabéns. Vo-
cês são pessoas iluminadas. O “Ministério dos Chatos” 
adverte: reclamar sem agir pode te transformar num 
velho ranzinza. E você leitor, qual o seu adjetivo? Recu-
se, reduza, reutilize e, se tudo der errado, recicle! Você 
também é parte do problema e da solução.

Você conhece alguma ação sustentável no seu cen-
tro de ensino? Envie sugestões para gustavo.kogu re@
udesc.br. Acesse www.udesc.br/sustentavel.

Republicamos nesta edição a coluna originalmente publicada em novembro de 2017 
devido à licença-paternidade do colunista. Parabéns 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

Tomasi 
recebeu 
o prefeito 
de Criciú-
ma, Clésio 
Salvaro, no 
dia 23, para 
falar sobre 
parcerias 
em prol do 
município.

O reitor, Marcus Tomasi, participou de reunião com os 
presidentes da Capes, Anderson Correia, e da Abruem, 
Antônio Guedes Rangel Junior, em Brasília. Pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, 

Fábio Napoleão, e o coordenador do NER Udesc, 
Jaison  Sevegnani, prestigiaram o encerramen-
to da Operação Gilmar de Almeida Gomes.

https://www.udesc.br/proreitoria/proex/eventos/outorgasdegrau
http://www.udesc.br/sustentavel


Biblioterapia

Até a metade do século 19, era comum que mé-
dicos, psiquiatras e psicólogos considerassem o 
temperamento do sujeito para tratar da sua saú-
de. Eram levados em conta os quatro elementos 
da natureza (terra, água, fogo e ar) e o quanto so-
mos constituídos dessas forças elementares. Cada 
temperamento está associado a predominância 
de um elemento na configuração do ser. A An-
troposofia, abordagem desenvolvida por Rudolf 
Steiner, que é também “pai” da pedagogia Waldorf 
e tem contribuições na Agricultura Biodinâmica, 
propõe equilibrar o tempero de si, para apaziguar 
o ânimo e consequentemente a saúde. A Antropo-
sofia prescreve realizar arte, contemplação e lei-
tura como tratamentos. É aqui que a abordagem 
encontra, nas histórias, nos contos e nas fábulas 
milenares, preciosos recursos. O temperamento 
da narrativa, das personagens, vai atuar na alma/
psiquê do leitor, temperando com fleuma o caló-
rico, com melancolia o sanguíneo, e vice versa. As 
histórias são capazes de suscitar emoções, desper-
tar memórias, desejos, saudades, e isso mistura-se 
ao tempero de cada um. Conheça mais caracterís-
ticas dos 4 temperamentos no vídeo.

Dicas de leitura por Karin Vanelli

O lado bom
Quem conhece a antiga história da Pollyanna? Um clássi-

co da literatura, escrito pela americana Eleanor Poter. O li-
vro retrata a vida de uma menina de 11 anos que, após a 
morte do seu pai, vai morar com uma tia distante e, no seu 
novo lar, passa a ensinar às pessoas o “jogo do contente”.

O jogo consiste em procurar algo de bom em tudo que 
nos acontece, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Há 
quem critique essa postura e diga que esse modo de viver 
é uma fuga da realidade ou um jeito de enxergar situa-
ções de forma ingênua. 

Eu penso diferente: li o livro quando tinha a idade da 
Pollyanna, e seu ensinamento me ajudou a ver a vida de 
um jeito mais otimista. Sempre é possível enxergar o lado 
positivo das coisas e ter em mente que se certas coisas 
não acontecem como queríamos, é porque alguma coisa 
melhor está por vir.

A cada dia, ao acordar, independentemente das cir-
cunstância, podemos escolher encarar aquele dia com 
alegria, buscando aproveitar cada segundo das nossas vi-
das, batalhando pela realização dos nossos projetos e 
desfrutando a caminhada.

Você tem sugestões para esta coluna? 
Escreva para celia.penteado@udesc.br. 
Ouça também o Programa Equilíbrio no Soundcloud.

Equilíbrio
Por Celia Penteado

Formaturas até outubro?

Mais de 15 mil pessoas foram atendidas durante os dez dias da Operação Gilmar de Almeida Gomes, a 16ª do Núcleo 
Extensionista Rondon (NER), da Udesc, que realizou atividades em 12 municípios da Associação de Municípios do 
Oeste de Santa Catarina (Amosc). Com participação de 150 rondonistas e a parceria de quatro instituições de ensino 
superior (Ufra, Uffs, IFC e Unesc, a operação promoveu 469 oficinas e atividades complementares. [LEIA+]
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Encerramento ocorreu em 
Cordilheira Alta, no dia 20

https://youtu.be/QiPEtm14GZw
https://soundcloud.com/user-15954033
http://bit.ly/Udesc-EncerramentoNER2019
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc

