
Técnicos e professores da Udesc podem se ins-
crever até 25 de setembro, pela internet, para a 
terceira turma do Programa de Orientação para 
Aposentadoria (Popa). A iniciati-
va visa preparar e orientar servi-
dores que já têm ou terão direito 
à aposentadoria em até três anos. 

Nesta edição, estão previstos 
sete encontros, sempre às quar-
tas-feiras, de 14h às 17h,  em Floria-
nópolis, abordando informações sobre saúde, finanças, 
legislação, previdência, objetivos de vida e autoconhe-

cimento, entre outros. Podem participar servidores de 
todas as unidades da Udesc que tenham a anuência 
das suas chefias imediatas. O prazo para inscrição ter-

minará com a palestra inicial, 
sobre o tema “A aposentadoria 
chegou ou está chegando. E 
agora?”. No mesmo dia, haverá 
a oficina “Autoconhecimento e 
visão ampliada da vida”. 

Criado da Coordenadoria 
de Desenvolvimento Humano (CDH), o Popa já formou 
30 servidores nas edições anteriores. [LEIA+]

Vem aí a terceira turma do Popa
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Está chegando a data do 2º Parque das Profissões da 
Udesc, que terá uma ampla estrutura e diversas atividades 
em 22 de agosto, na sede do Campus I, no Bairro Itacorubi, 
em Florianópolis. Além de dois pavilhões com estandes para 
apresentar todos os 58 cursos de graduação, haverá oficinas 
temáticas feitas por entidades estudantis, visitas programa-
das, atividades de orientação vocacional e atrações culturais. 
Um dos objetivos da iniciativa é auxiliar os visitantes a esco-
lherem o melhor caminho profissional. Informe-se no site.

Faltam duas semanas para o Parque das Profissões!

Eleição da Gestão 2020-2024 da Udesc aceita chapas até 16 de agosto

Evento é voltado a alunos 
do ensino médio e de 
cursos pré-vestibular

Programa traz reflexão 
e subsídios para que 

servidor planeje próxima 
etapa da sua trajetória

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHcFs1sJwlhpApyjGHayNgBpUNVdCVkwyTVBZS0E0VTlQTkVRN0hYOFhTQS4u
http://www.udesc.br/popa
http://www.udesc.br/popa
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/POpA_2019_15652077408943_3011.pdf
http://bit.ly/Udesc-Popa2019
https://www.udesc.br/parquedasprofissoes
http://bit.ly/Udesc-PrazoReitor2020-2024


Aniversariantes de 8 de agosto
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Cleide Vieira – Udesc Planalto Norte
Cristyan Eduardo Arruda Loregian – Udesc Lages

Everton Luis Pellizzaro Cancellier – Udesc Esag
Fábio de Farias Neves – Udesc Laguna

Fábio Nascimento da Silva – Udesc Lages
Fernanda Perazzolo Disconzi – Udesc Planalto Norte

Rogério de Aguiar – Udesc Joinville
Susele Mussoi Rodrigues – Udesc Joinville

A gaúcha Martha Kaschny Borges é uma pessoa 
alegre, dinâmica e atuante em diversas fren-
tes na Udesc. É docente do Departamento de 

Pedagogia do Centro de Ciências Humanas e da Edu-
cação (Faed), líder do grupo de pesquisa Educação e 
Cibercultura (Educaciber) e professora dos programas 
de pós-graduação de Administração e de Educação, 
sendo vice-coordenadora dessa segunda área.

A servidora ingressou na instituição catarinense 
em 2002, quando retornou do seu doutorado na Fran-

ça, feito na Universidade Pierre Mendes France. “Gos-
to muito de trabalhar na Udesc, onde, além de atuar 
como professora, posso desenvolver pesquisas, me 
atualizar e produzir conhecimento científico.”

A interação acadêmica com outras instituições de 
ensino superior, nacionais e internacionais, para rea-
lizar pesquisas e atividades científicas em parceria é 
outro ponto destacado pela servidora. 

“No ano passado, atuei como professora convidada 
na Universidade de Florença e, a partir desta experiên-

cia, temos desenvolvido projetos 
de pesquisa e de extensão para a 

formação continuada de 
professores da rede públi-
ca municipal.” 

Fora da Udesc, a pro-
ativa Martha atua como 
voluntária na direção da 
escola de idiomas Aliança 
Francesa, em Florianópolis. 
A servidora também curte 
viajar, caminhar, praticar 

ioga e cuidar do jardim. 
A professora é casada com um 

servidor da universidade: Milton 
Freitas Borges, técnico da Udesc 
Ceart. O casal tem duas filhas e 
uma neta: Gabriela, 34, e Luiza, 29, 
e Beatriz, 6. “Adoro curtir os finais 
de semana com minha familia, 
quando confraternizamos e rimos 
muito juntos.”

Inspirada pelo conhecimento

Papo-rápido
Aniversário: 16 de julho
Livro de cabeceira: Atualmente  “21 lições 
para o Século 21”, de Yuval Noah Harari
Filme favorito: A vida é bela 
Passeio inesquecível: Leste Europeu
Uma pessoa exemplar: Nelson Mandela
Uma paixão: Minha família  
É torcedor: Grêmio/Avaí
Culinária: Bacalhau

Acima, Martha com 
a família. Ao lado, 

com a neta Beatriz



Fique por dentro

u Udesc tem quatro vagas de 
docente efetivo e sete de 
substituto pelo Estado

u Inscrição para supervisor de 
estágio em Pedagogia EAD 
termina em 15 de agosto

u Confira na agenda as 
próximas oportunidades  
da Pluriversidade Udesc

Conselheira do 
Banco Mundial
u A professora Paula Schom-
mer, da Udesc Esag, passou a 
integrar o Conselho Consultivo 
de Especialistas em Engaja-
mento Cidadão do Banco Mun-
dial como representante do 
segmento “Academia”. [LEIA+]

Palestras sobre pesquisa
u O canal da Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação (PROPPG) 
no Youtube já conta com nove víde-
os de palestras feitas por professores 
da universidade, relatando pesqui-
sas apresenta das no exterior com 
apoio do Programa de Auxílio à Par-
ticipação em Eventos (Proeven). 

tem

u Na próxima quarta-feira, 14, às 
20h, a universidade realizará nova 
apresentação do espetáculo “O 
Grande Circo Místico” no Teatro Ade-
mir Rosa, em Florianópolis. O musi-
cal, que reúne três grupos da Udesc 

Ceart (BigBand, Madrigal e 
Orquestra Acadêmica), es-
treou em junho com casa 
lotada. Servidores e alu-
nos podem se inscrever 
para o sorteio de ingres-
sos gratuitos por meio 

deste link. [LEIA+]

O Grande Circo Místico

Campanha contra violência
u A Udesc participa neste mês da campanha Agosto Lilás,  
de conscientização da população sobre os tipos de violên-
cia contra a mulher. A iniciativa do Governo do Estado 
realizará ações nos 295 municípios de Santa Catarina. 
Saiba mais em www.santacatarinaporelas.sc.gov.br.

Congresso nacional sobre biodiesel
u A Udesc terá um estande para apresentar pesqui-
sas no 7º Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia 
e Inovação de Biodiesel, que será realizado em no-
vembro, na Capital. O prazo para submissões ficará 
aberto até 4 de setembro. [LEIA+]

Alcyane Marinho, 
da Udesc Cefid, 
apresentou 
estudo em Praga

Musical reúne BigBand, Madrigal e Orquestra Acadêmica
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u Simpósio Internacional de 
Inovação em Educação Superior 
segue com vagas para ouvintes

u Novo edital para movimentação 
interna de técnicos abre vaga na 
Biblioteca Central, na Capital

http://bit.ly/ProfessorUdesc-Vagas201902
http://bit.ly/ProfessorUdesc-Vagas201902
http://bit.ly/ProfessorUdesc-Vagas201902
http://bit.ly/UdescCeadSupervisorEstagio2019
http://bit.ly/UdescCeadSupervisorEstagio2019
http://bit.ly/UdescCeadSupervisorEstagio2019
https://www.udesc.br/pluriversidade/agenda
https://www.udesc.br/pluriversidade/agenda
https://www.udesc.br/pluriversidade/agenda
http://bit.ly/UdescEsag-BancoMundial
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos?view_as=subscriber
http://www1.udesc.br/?idFormulario=547
http://www1.udesc.br/?idFormulario=547
http://bit.ly/Udesc-GrandeCircoApresentacao02
http://bit.ly/Udesc-Biodiesel2019
http://siies2019.udesc.br/
http://siies2019.udesc.br/
http://siies2019.udesc.br/
https://www.udesc.br/cdh/movimentacao/editais
https://www.udesc.br/cdh/movimentacao/editais
https://www.udesc.br/cdh/movimentacao/editais


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

Tá na agenda
22/08   2º Parque das Profissões da Udesc, na sede do Campus I, em Florianópolis

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

 

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

Rejeito e orgânico: qual a diferença?
Desde que adotamos, em vários setores da Udesc, o 

novo modelo de separação dos resíduos em três fra-
ções – reciclável, rejeito e orgânico – muitos questiona-
mentos surgiram acerca da diferença entre rejeito e or-
gânico. Resumidamente, pode-se dizer que o orgânico 
é o resto de comida vegetal e animal, que pode ser 
compostado, e o rejeito é tudo aquilo que não pode ser 
reciclado nem compostado. Dependendo da maturida-
de e capacidade da reciclagem da cidade ou do País, 

um mesmo resíduo pode ser considerado reciclável em 
um lugar e rejeito em outro. É uma questão de conse-
guir dar uma destinação comercialmente viável. O 
grande segredo do lixo zero não está na reciclagem, 
mas na conscientização de evitar a sua geração. Redu-
za! É mais fácil que você imagina.

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

Republicamos nesta edição a coluna originalmente publicada 
em junho de 2018 devido à licença do colunista. 

O pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, Fábio Napoleão, 
prestigou o evento realizado pela nova diretoria do DCE Antonieta 
de Barros para marcar a posse em 2 de agosto. O encontro teve um 
debate sobre educação com especialistas convidados.  

A Semana Saúde e Bem-Estar deste ano 
terá diversas atividades neste mês para a 
comunidade acadêmica em, pelo menos, cin-
co didades. A iniciativa é da Coordenadoria de 
Desenvolvimento Humano (CDH), da Reitoria, e 
das gestões das unidades. Mais novidades em breve!

O reitor, Mar-
cus Tomasi, o 
vice-reitor, Le-
andro Zvirtes, 
e pró-reitores 
prestigiam as 
cerimônias 
de outorga 
de grau que 
ocorrem em 
16 cidades até 
outubro.

Udesc Ibirama Udesc Esag

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


Biblioterapia

O escritor uruguaio Eduardo Galeano é um cole-
cionador de histórias que são simples e guardam 
memórias da América Latina. Em “O Livro dos 
Abraços”, uma história abraça outra, e juntas fazem 
lembrar “como são grandes os pequenos momen-
tos”. Aqui cabe uma delas, chamada “A função do 
leitor/1”: “Quando Lúcia Peláez era pequena, leu 
um romance escondida. Leu aos pedaços, noite 
após noite, ocultando o livro debaixo do travessei-
ro. Lúcia tinha roubado o romance da biblioteca de 
cedro onde seu tio guardava os livros preferidos. 
Muito caminhou Lúcia, enquanto passavam-se os 
anos. Na busca de fantasmas caminhou pelos ro-
chedos sobre o rio Antióquia, e na busca de gente 
caminhou pelas ruas das cidades violentas. Muito 
caminhou Lúcia, e ao longo de seu caminhar ia 
sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes 
distantes que ela tinha escutado, com seus olhos, 
na infância. Lúcia não tornou a ler aquele livro. Não 
o reconheceria mais. O livro cresceu tanto dentro 
dela que agora é outro, agora é dela”.

Dicas de leitura por Karin Vanelli

Amor e Individualidade
Hoje vamos falar sobre individualidade e amor. Quan-

do estamos namorando ou casados, vivemos um peque-
no conflito. A gente adora a companhia do outro, mas, em 
alguns momentos, queremos ter privacidade e nosso 
tempo pra fazer nossas coisas.

Então, não deixe de fazer o que gosta porque está num 
relacionamento. Pense que existem três tempos: o tempo 
da pessoa parceira, seu tempo e o tempo do casal juntos. 
Cada um tem que ter espaço para se desenvolver, assim 
alimentamos a relação com energias renovadas.

Dessa forma, nos sentimos bem quando estamos longe 
da pessoa amada por algum tempo, mas depois surge a 
vontade de estarmos aconchegados. Talvez a fórmula ide-
al, capaz de conciliar amor e individualidade seja respeitar 
o tempo do outro, mas sem se afastar muito dele.  
Lembrando, é claro, que é preciso ceder de vez em quan-
do e acompanhar nosso par mesmo em alguns progra-
mas mais chatos, mas importantes para ele ou ela.

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

Equilíbrio
Por Celia Penteado
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Cliccomunica Edição especial do evento tem o tema “Bon Odori 
– Pela Vida, pela Paz, Hiroshima Nunca Mais!”

A cultura japonesa será tema 
do evento “Ceart Aberto à Co-
munidade” deste sábado, 10, 
em Florianópolis. A progra-
mação inclui mais de 30 ativi-
dades gratuitas para adultos 
e crianças, entre palestras, ofi-
cinas, cerimônias típicas, atra-
ções artísticas, exposições e 
feiras, além de um espaço zen 
com aplicação de quick massa-
gem e reiki. Confira todas as 
atividades. [LEIA+]

https://soundcloud.com/user-15954033
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
https://www1.udesc.br/agencia/arquivos/22766/files/programacao_ceartaberto_ago2019.pdf
https://www1.udesc.br/agencia/arquivos/22766/files/programacao_ceartaberto_ago2019.pdf
http://bit.ly/Udesc-CeartAbertoAgosto2019

