
Duas chapas disputarão a eleição para os cargos 
de reitor e vice-reitor da Udesc na Gestão 2020-2024: 
uma delas composta pelos professores Dilmar Baretta 
para reitor e Luiz Antonio Ferreira Coelho para vice; e 
a outra formada pelos professores Emerson César de 
Campos para reitor e Cintia Aguiar para vice. 

O prazo para inscrição de chapas terminou no dia 
15 e a homologação dos inscritos foi divulgada na úl-
tima segunda-feira, 19, no site da Comissão Eleitoral 
Central. A votação ocorrerá em 16 de outubro, das 9h 
às 21h, e os candidatos eleitos iniciarão mandato em 12 
de abril do ano que vem.  [LEIA+]

Eleição tem chapas definidas
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A Udesc lançou um boletim eletrônico para di-
vulgar atos administrativos do reitor que não tenham 
obrigatoriedade legal de publicação no Diário Oficial 
do Estado. As edições do Boletim de Atos da Udesc, 
que tem periodicidade semanal, são publicadas no 
site sempre às sextas-feiras. Entre os benefícios da 
inovação, estão a redução de despesas e a maior ce-
leridade no trâmite de processos. [LEIA+]

Boletim de Atos da Udesc traz economia e agilidade

Dilmar Baretta é professor 
do Departamento de Zoo-
tecnia do Centro de Educa-
ção Superior do Oeste (CEO), 
em Chapecó. Era diretor-ge-
ral da unidade desde 2016 e 
foi diretor de Pesquisa e Pós-
Graduação de 2010 a 2016. 

Emerson César de Campos é 
professor do Departamento de 
História do Centro de Ciências 
Humanas e da Educação (Faed), 
em Florianópolis. Foi diretor-geral 
da unidade de 2013 a 2017 e ocu-
pava o cargo de diretor de Pesqui-
sa e Pós-Graduação há dois anos.

Luiz Antonio Ferreira Coelho 
é professor do Departamento 
de Matemática do Centro de 
Ciências Tecnológicas (CCT), 
em Joinville. Foi diretor de 
Pesquisa e Pós-Graduação da 
unidade de 2004 a 2005 e de 
2012 a 2016.

Cintia Aguiar é professora 
do Departamento de Física 
do Centro de Ciências Tec-
nológicas (CCT), em Joinville. 
Na unidade, foi diretora de 
Extensão entre 2011 e 2012 e 
diretora de Ensino de Gradu-
ação entre 2012 e 2016.

Veja, na próxima página, uma seleção de imagens do 2º Parque das Profissões da Udesc, 
que atraiu cerca de sete mil pessoas à sede do Campus I, em Florianópolis, nesta quinta, 22

https://www.udesc.br/eleicaoreitoria
https://www.udesc.br/eleicaoreitoria
http://bit.ly/Udesc-HomologacaoReitor202024
http://www.udesc.br/atosoficiais
http://bit.ly/Udesc-BoletimAtos


Muitos professores, técnicos, estudantes e colaboradores contribuíram para o sucesso do  
2º Parque das Profissões, que atraiu um público estimado em torno de 7 mil visitantes a sede 
do Campus I, no Bairro Itacorubi, em Florianópolis, para apresentar os 58 cursos de graduação 
e diversas ações da universidade. Reunimos algumas imagens para registrar a participação 
da comunidade acadêmica nesse evento que foi histórico. Leia a notícia completa no site e 
confira mais fotos nos perfis oficiais da Udesc no Instagram e no Facebook.

PARQUE DAS PROFISSÕES 2019 
Um show de público e de fotos
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Assista reportagens sobre 
o parque em telejornais das 

emissoras RIC e NSC

http://www.udesc.br/parquedasprofissoes
http://bit.ly/ParqueUdesc-Resumo2019
https://www.instagram.com/udesc.oficial/
https://www.facebook.com/udesc/posts/3549055948454080
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/parque-das-profissoes-ajuda-jovens-a-decidirem-o-futuro-profissional-em-florianopolis/
https://globoplay.globo.com/v/7862648/programa/
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/parque-das-profissoes-ajuda-jovens-a-decidirem-o-futuro-profissional-em-florianopolis/
https://globoplay.globo.com/v/7862648/programa/


Aniversariantes de 23 de agosto
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Darlan Lauricio Matte – Udesc Cefid

Bem humorada, simples e acessível. Sheila Geber 
Péres busca ser, acima de tudo, transparente na 
vida e no exercício da sua atividade profissional. 

Na Udesc, já trabalha há 14 anos e, desde 2010, é coor-
denadora de Finanças da universidade. Antes, trabalhou 
no Controle Interno e na Contabilidade da instituição. 
Formada em Ciências Contábeis (Univali) e pós-gradu-
ada em Administração Pública (Udesc Esag), Sheila é 
funcionária pública de carreira e seu 
currículo se notabiliza pela ética com 
que exerce sua profissão. 

Atuou na Contabilidade da Pre-
feitura de Biguaçu e foi contadora da 
Prefeitura de Governador Celso Ra-
mos. Em 2009, já na Udesc, recebeu 
um convite para assumir a Secretaria 
da Fazenda da Prefeitura de Biguaçu, 

onde atuou por um ano. 
Sheila não se intimida frente aos desafios. “Apren-

der é meu lema”, diz entusiasmada, ao relatar que, em 
2013, recebeu a missão de descentralizar as despesas 
da Reitoria das despesas dos centros de ensino. 

“Delegamos a responsabilidade dos pagamentos 
de despesa dos centros ao setor financeiro de cada uni-
dade. “Deu tudo certo, e a instituição  ganhou muito em 

desburocratização e agilidade.”
Outro encargo desafiador foi o 

de responder interinamente pela Pró-
Reitoria de Administração (Proad) por 
60 dias, em 2015. A função está sendo 
exercida novamente agora, como em 
outras ocasiões, “durante as férias do 
pró-reitor”, explica Sheila.

Natural de Florianópolis, Sheila é 
divorciada e tem um filho, Fernando, 
de 14 anos. Ele é seu parceiro de via-
gem e recentemente os dois conhece-
ram as Cataratas do Iguaçu. Nos mo-

mentos de lazer, adora passear na praia e não 
vive sem o sol e o mar. “Eles são meu combus-
tível, minha energia”, destaca.

Para encerrar a entrevista, Sheila fala a frase 
que tem sido passada de geração em geração, 
na sua família: “Troque suas folhas, mas nunca 
perca suas raízes. Mude de opinião, mas nunca 
perca seus princípios”.

Aprender é seu lema

Papo-rápido
Aniversário: 20 de outubro 
Livro de cabeceira: A Cabana, de William Young 
Filme: Flashdance 
Passeio inesquecível: Na companhia do meu filho 
Pessoa exemplar: Minha avó paterna Neusa Gerber 
Uma paixão: Família 
Torcedora: Figueirense 
Culinária: Camarão à milanesa

Eder Caroni – Reitoria Edina Elisangela Zellmer Fietz – Udesc Planalto Norte

Perfil
Sheila Geber Péres

Coordenadora de Finanças da Reitoria

Acima, Sheila e o 
filho, Fernando



Fique por dentro

u Os professores Alexandre Borges Fagundes e Eduardo Gauche disputarão a eleição de diretor-
geral da Udesc Planalto Norte para a Gestão 2019-2023. A votação será em 2 de setembro.

Homenagem
u O técnico 
Fernando Souza 
Conceição, 
coordenador do 
Setor de Trans-
portes da 
Reitoria, será 
homenageado com a Medalha 
Manezinho da Ilha Aldírio Simões 
no próximo dia 28, na Câmara 
Municipal de Florianópolis.

Pedal em São Bento do Sul
uMais de 60 pessoas participaram 
do 5º Pedal Udesc, passeio benefi-
cente realizado pelo programa 
Círculo Ceplan no último sábado, 17. 

tem

u Em agosto, a Udesc realizou ações para promoção 
da saúde e do bem-estar de servidores em diversos 
campi. A iniciativa foi organizada pela Coordenadoria 
de Desenvolvimento Humano (CDH) e por setores de 

Recursos Humanos de nove unidades. Em Florianópo-
lis, a programação inclui uma série de atividades na 
tarde da última terça-feira, 20, na tenda montada na 
sede do Campus I. [LEIA+]

Ações de saúde e bem-estar para servidores da universidade

Catálogos de Extensão e PET
u A Udesc lançou duas publica-
ções sobre ações da universidade. A 
Proex divulgou a versão digital do 
3º Catálogo de Extensão, com 
mais de 160 iniciativas das 12 
unidades. Coordenadores de ações 
ainda podem solicitar modificações 
nos seus resumos até 30 de agosto 
pelo formulário na internet. Após 
esse período, será feita a versão 

impressa [LEIA+]. 
Já a Proen lançou a 
segunda edição do 
Catálogo PET, com 
relatos de projetos 
dos três grupos da 
instituição vincula-
dos ao Programa 
de Educação 
Tutorial (PET): de 
Engenharia Elétrica 
(CCT), Geografia 
(Faed) e Zootecnia 
(CEO). [LEIA+]

Livro sobre a história da universidade
u  Uma comitiva de ex-reitores e professores esteve no Gabinete do Reitor 
no dia 15 para entregar a versão original de um livro sobre a história da uni-
versidade, com o título “Udesc 1965-2020 - Histórias e conquistas”, que será 
publicado pela Editora Universitária. Organizada por Celestino Sachett, rei-
tor de 1968 a 1974, a obra será apreciada pelo Conselho Editorial. [LEIA+]
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u Novo edital para movimentação de técnicos abre inscrições até 4 de setembro para vaga na 
Coordenação do Programação de Pós-Graduação em Teatro da Udesc Ceart, em Florianópolis

http://bit.ly/UdescPlanalto-Eleicao2019
http://bit.ly/UdescPlanalto-Eleicao2019
http://bit.ly/Udesc-SaudeBemEstar2019
https://www.udesc.br/proreitoria/proex/extensao/catalogo
http://www1.udesc.br/?idFormulario=557
http://bit.ly/Udesc-CatalogoExtensao03
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2361/Catalogo_PET2019w_15663255934294_2361.pdf
http://bit.ly/Udesc-CatalogoPET02
http://bit.ly/EditoraUdesc-VersaoOriginalCelestino
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
Até 03/10  Outorgas de grau dos formandos 2019.1 da Udesc

02/09  Abertura do 3º Congresso Internacional de Desempenho no Setor Público (Cidesp), às 14h, em Florianópolis

11 a 13/09 Simpósio Internacional de Inovação em Educação Superior, em Florianópolis

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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Congresso de Sustentabilidade PetroPública
O Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade 

(Liss) da Udesc Balneário Camboriú, com apoio da Univer-
sidade do Vale do Itajaí (Univali), promovem o Congresso 
de Sustentabilidade PetroPública e 21 a 24 de outubro. As 
inscrições ficarão abertas até 27 de setembro. 

A proposta do evento integrará atividade de ensino, 

pesquisa e extensão na temática da sustentabilidade pe-
las interfaces da Administração Pública e Engenharia de 
Petróleo, cujos cursos são ofertados presencialmente no 
campus da universidade em Balneário Camboriú. Partici-
pe. Recuse, reduza, 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 reitor, Marcus Tomasi, participou de reunião 
com representantes do Tribunal de Contas 
(TCE/SC), do Ministério Público (MPSC) e do Mi-
nistério Público de Contas (MPC), sobre acordo 
de cooperação técnica e operacional entre as 
instituições para acompanhar a execução dos 
planos estadual e municipais de educação.

Tomasi recebeu o presidente do Corecon-SC 
e a professora Ivoneti Ramos, da Udesc Esag.

Assista aos vídeos gravados 
por Tomasi, Zvirtes e os 
pró-reitores Soraia, Vargas, 
Metzner, Napoleão e Matheus 
com um balanço dos 40 meses 
de gestão na universidade.

https://www.udesc.br/proreitoria/proex/eventos/outorgasdegrau
http://www.udesc.br/sustentavel
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Tomasi20162020
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Zvirtes20162020
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Soraia20162020
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Vargas20162020
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Metzner20162020
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Napoleao20162020
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Matheus20162020
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Tomasi20162020
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Soraia20162020
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Metzner20162020
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Matheus20162020
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Zvirtes20162020
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Vargas20162020
http://bit.ly/TransparenciaUdesc-Napoleao20162020


Biblioterapia

Cora Coralina, aniversariante de agosto, nascida 
em 1889, é uma senhora poetisa, tendo publica-
do seu primeiro livro depois dos 70 anos. Sua vida 
longeva foi marcada pela desigualdade de gênero. 
Recebeu boa educação mas tinha sua escrita cons-
trangida em função de o ofício não caber bem às 
mulheres. Também por ser mulher, e de família 
tradicional de Goiás, sofreu severa discriminação 
ao se enamorar de um sujeito tido como “desqui-
tado”. Cora Coralina fugiu com ele da vida domés-
tica a que estava ali fadada. Não que isso tenha lhe 
aberto as portas do paraíso... foi mãe de 6 crian-
ças, enviuvou e precisou trabalhar como doceira e 
vendedora de livros. A leitura era então um ofício, 
lia para melhor vender os exemplares. Foi Carlos 
Drummond de Andrade quem a “descobriu” fas-
cinado pela singeleza de sua poesia, que contras-

tava com a erudição da poesia 
à época, e que o movimento 
modernista vinha rebater. Foi 
assim que a sabedoria de quem 
tece a vida com poesia teve 
lugar ao sol. E até hoje segue 
aquecendo corações com a in-
tensidade de um raio solar. Ve-
nha se aquecer aqui no vídeo.

Dicas de leitura por Karin Vanelli

Quando a ferida do  
passado ainda sangra

Todos nós já passamos por experiências difíceis, mas 
geralmente conseguimos superá-las e seguir em frente. 
Agora, quando essas vivências são muito dolorosas e in-
tensas, podem se transformar em traumas.

Cada evento ocorrido na vida da gente contribui para 
formar nossa personalidade. E acontecimentos passados 
e não digeridos podem afetar a forma como lidamos com 
determinadas situações no presente. Por exemplo, uma 
pessoa que tenha sido atacada por um cão na infância, 
pode se sentir amedrontada ao escutar um latido ou ao 
ver um cachorro vindo em sua direção na vida adulta. 

Traumas não partilhados também podem virar doen-
ças. São aqueles segredos que não temos coragem de 
contar para ninguém. O ato de falar sobre as experiências 
dolorosas diminui a tensão emocional e auxilia a recons-
truir a estrutura da personalidade. 

Mas, é preciso saber com quem conversar. Além disso, 
verbalizar o ocorrido não significa que as recordações 
traumáticas desaparecerão. O ideal é procurar ajuda psi-
cológica para tratar traumas. O processo pode ser dolo-
roso, mas ao falar sobre o que houve, a pessoa consegue 
digerir a experiência vivida.

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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Comunica

Cliccomunica
O segundo encontro para acolhimento de novos do-
centes da Udesc, no dia 15, recepcionou quase vinte 
novos professores efetivos com dinâmicas que estimu-
laram a reflexão sobre pontos positivos e negativos e 
perspectivas da experiência docente na universidade. 
A técnica Janaína da Rosa Valentim, multiplicadora do 

programa Coaching da Udesc, mediou a dinâmica de 
acolhimento. Os diretores de Ensino de Graduação pre-
sentes participaram de um debate sobre os assuntos 
relatados, mediado pela pró-reitora Soraia Tonon da 
Luz. Um terceiro encontro será realizado no fim do ano 
para dar continuidade ao trabalho.

https://www.youtube.com/watch?v=U2JdskxWmgw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U2JdskxWmgw&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/user-15954033
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc

