
O reitor, Marcus Tomasi, e o vice-reitor eleito, Luiz Coelho, visitaram na ter-
ça-feira, 10, o secretário de Infraestrutura de Florianópolis, Valter Gallina, para 
conversar sobre as possibilidades de obras para facilitar a travessia de pedestres 
ao novo prédio da Udesc no Campus I. A perspectiva é de que o imóvel seja re-
passado oficialmente à universidade no início de abril, após vistoria da Anatel. 
Tomasi sugeriu a possibilidade de uma passarela de pedestres. De imediato, a 
Prefeitura de Florianópolis se comprometeu a construir uma faixa elevada, em 
complemento ao projeto de revitalização da Avenida Madre Benvenuta. Tam-
bém participou da reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social 
de Florianópolis, Thiago Chaves, que é egresso da Udesc Esag.

Novo prédio em Florianópolis

Comunica

O reitor e vice-reitor eleitos para a Gestão 2020-
2024, Dilmar Baretta e Luiz Coelho, já anunciaram todos 
os pró-reitores que farão parte da Administração Central 
da Udesc a partir de 12 de abril. A equipe será formada 

pelos professores Nério Amboni (Esag), Letícia Sequinat-
to (CAV) e Mayco Nunes (Cefid); e pelos técnicos universi-
tários Márcio Metzner (CCT) e Marilha dos Santos (CEO). 
A posse da nova gestão ocorrerá em 8 de abril.
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Próxima gestão anuncia equipe 
completa de pró-reitores

A Udesc suspendeu, por tempo 
indeterminado, viagens internacio-
nais de servidores e estudantes e 
contratações de serviços para reali-
zação de novos eventos, em virtude 
da pandemia do novo coronavírus. 
As aulas e o expediente estão man-
tidos normalmente. A universidade também reforçará 
medidas de prevenção e seguirá monitorando o avan-
ço da doença e as orientações dos órgãos de saúde.

Nesta sexta-feira, 13, às 14h, ha-
verá uma palestra sobre o tema com 
o professor Ubirajara Maciel da Costa 
(CAV), no Plenarinho da Reitoria, em 
Florianópolis, com transmissão ao vivo 
pelo site vc.udesc.br. Orientações so-
bre o assunto também podem ser ob-

tidas no vídeo feito com a professora Olvani Martins da 
Silva (CEO) e no informativo produzido pelo Departa-
mento de Enfermagem da Udesc Oeste. [LEIA+]

Udesc anuncia ações e divulga orientações sobre novo coronavírus

http://vc.udesc.br/
https://youtu.be/YOLOFra4Kb4
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/8706/Folheto_coronavirus_15839516013839_8706.pdf
http://bit.ly/Udesc-MedidasCoronavirus
https://youtu.be/YOLOFra4Kb4


Aniversariantes de 12 de março
Aline Fernandes de Oliveira – Udesc Laguna

Jose Francisco Salm Junior – Udesc Esag
Lourdes Maria Puls – Udesc Ceart 

Luiz Carlos Cisne – Reitoria
Vera Marcia Marques Santos – Udesc Cead

O professor que enxerga o lado bom da vida

Comunica

Aniversário: 18 de março
Livro de cabeceira: Aquele que estiver sobre 
o criado-mudo. “O deserto dos tártaros”,
de Dino Buzzati, esteve várias vezes!
Filme favorito: Nos últimos 20 anos,  
“Rent – Os Boêmios”, de Chris Columbus
Passeio inesquecível: Serra do Rio do Rastro
Culinária: Italiana

Papo-rápido

Jader em viagem 
com estudantes

O professor Jader Afonso Savi Mondo lembra, 
com satisfação e carinho, da ocasião em que 
o curso de Arquitetura e Urbanismo rece-

beu o primeiro reconhecimento oficial pela Secreta-
ria de Estado da Educação de Santa Catarina. “Foi em 
2012, quando era chefe do departamento do curso.” 
Há quase dez anos trabalhando na Udesc, o professor 
considera a experiência exemplar.

A ideia de contribuir para consolidar o curso na 
Udesc foi o seu maior estímulo para prestar o concurso 
público da instituição. “A oportunidade de dar continui-
dade ao trabalho que desenvolvi em outras universi-
dades que implantaram o curso de Arquitetura em sua 
grade curricular me motivou bastante. ”

Antes da Udesc, o docente trabalhou na Ulbra Tor-
res, Unisc, Unesc e Univates, além de ter sido coautor 
do Projeto Pedagógico do curso da Imed Passo Fundo. 
“Foram experiências muito significativas e pensei, na 
época, que o desafio seria ainda maior em uma univer-
sidade pública como a Udesc.”

Entre outros episódios que marcaram sua carrei-
ra na Udesc, o professor Jader destaca que, em 2016,  
foi presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
processo utilizado como instrumento de aperfeiçoa-
mento contínuo da universidade. Na época, a Udesc re-
cebeu o reconhecimento da comissão de especialistas 
indicada pelo Ministério de Educação (MEC), a institui-
ção obteve o conceito 4,72 em uma escala de 1 a 5. “Ou 
seja, a universidade atingiu excelência, de acordo com 
esse instrumento que visa garantir a qualidade da edu-
cação superior.”

Há cerca de oito meses, o professor Jader está 
em licença para tratamento de saúde. “Fui diagnosti-
cado com artrite psoriásica, de origem auto-imune. 
A enfermidade tem restringido e/ou impedido uma 
série de tarefas necessárias ao ofício de professor.”  
No entanto, com a introdução de terapia imunobiológica, 
tem havido melhora no quadro. “Otimista que sou, creio 
que logo retornarei às atividades docentes”. O afasta-
mento para cuidar da saúde tem proporcionado tempo 
para o professor curtir a companhia dos sete cachorros 

da raça Shih tzu: Francesco, Leonardo, Michelan-
gelo, AnnaBella, Madalena, Emília e Giacomo.  
Além disso, é bom ter um tempo para olhar para 
dentro e refletir. Assim, o professor encerra a en-
trevista contando que, nessa fase, tem pensado 

muito em gratidão. Nós da Udesc também queremos 
aproveitar essa ocasião para agradecer por toda a de-
dicação e pela competência com que o professor Jader 
tem trabalhado para a nossa universidade!

Perfil
Jader Afonso Savi Mondo

Professor da Udesc Laguna



Fique por dentro
Recursos para a extensão
u Foi divulgado o resultado final do edital unificado dos programas de 
Apoio à Extensão Universitária (Paex) e de Incentivo à Creditação da Exten-
são Universitária (Proceu). Foram contemplados 213 programas e 23 ações 
isoladas. Uma das novidades foi a institucionalização de 15 ações de exten-
são, que passam a integrar o Programa Permanente de Extensão. [LEIA+]

Técnicos podem responder pesquisa de 
satisfação do Coppta até esta quinta

Capacitação em Excel para servidores na 
Capital recebe inscrições até dia 31

Docentes poderão se inscrever no edital  
do Proint-PG entre 6 e 10 de abril

Editais de Prospecção Tecnológica e do 
Inventor seguem com inscrições abertas

O Consuni aprovou proposta de reajuste de 
17,36% no Valor Referencial de Vencimento 
(VRV) dos servidores, que passará para R$ 
424 a partir de abril de 2020, após análise e 
aprovação do Executivo Estadual e da As-
sembleia Legislativa. Para 26 de março, está 
marcada uma reunião do reitor, Marcus To-
masi, e de entidades de classe com o secretá-
rio de Estado da Administração, Jorge Tasca, 
para sensibilizar o Executivo sobre a necessi-
dade de reposição salarial dos servidores da 
Udesc conforme foi aprovada pelo Consuni.

Três nomes foram anunciados pelo reitor e vice-reitor eleitos, Dilmar Baretta e Luiz Co-
elho, para cargos de coordenadoria na Gestão 2020-2024: Alfredo Balduíno (Cead) será 
coordenador de Extensão; Francisco de Oliveira (Faed) assumirá a Coordenadoria de 
Pesquisa; e Lourival Martins Filho (Faed) seguirá na Coordenadoria de Pós-Graduação.

Confira as fotos da homenagem realiza-
da em 5 de março, no Museu da Escola 
Catarinense (Mesc), aos servidores da 
Udesc que se aposentaram em 2019.

A pesquisa de doutorado do professor Fa-
brício Noveletto (Udesc Joinville) foi con-
templada em um prêmio internacional de 
inovação em Engenharia Biomédica.

Até 16 de março, estarão abertas as ins-
crições para uma oficina sobre pré-proje-
to de pesquisa, que ocorrerá na Bibliote-
ca Central (BC), no dia 17. [LEIA+]

tem

u O técnico Marcelo Cardoso apresentou um resumo 
do que a Udesc tem feito em relação ao lixo zero para 
cerca de 40 pessoas, a maioria embaixadores do Insti-

tuto Lixo Zero Brasil, que representam a entidade em 
vários municípios do País. As ações na área integram o 
Programa Udesc Sustentável.

Protagonismo em sustentabilidade e iniciativas lixo zero 

Apresentação ocorreu em 5 de março

Comunica
Cerimônia do ano passado 

homenageou 32 servidores

http://bit.ly/Udesc-ResultadoPaexProceu012019
http://bit.ly/Udesc-PesquisaCoppta
http://bit.ly/Udesc-PesquisaCoppta
http://bit.ly/ServidorUdesc-PrazoExcel202001
http://bit.ly/Udesc-EditalProint202021
http://bit.ly/Udesc-EditalProint202021
http://bit.ly/Udesc-PrazoInventorProspeccao2020
http://bit.ly/Udesc-PrazoInventorProspeccao2020
https://www.facebook.com/groups/servidoresudesc/permalink/3609555245783570/
https://www.facebook.com/groups/servidoresudesc/permalink/3609555245783570/
https://www.facebook.com/groups/servidoresudesc/permalink/3609555245783570/
https://www.facebook.com/groups/servidoresudesc/permalink/3609555245783570/
http://bit.ly/UdescJoinville-TecnologiasHemiparesia
http://bit.ly/UdescJoinville-TecnologiasHemiparesia
http://bit.ly/UdescJoinville-TecnologiasHemiparesia
http://bit.ly/UdescJoinville-TecnologiasHemiparesia
http://bit.ly/Udesc-OficinaPreProjeto
https://www.udesc.br/sustentavel


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.

Comunica

Reflexão
Neste momento de incertezas por causa do coro-

navírus – não debaterei se há ou não exageros –, cabe 
uma reflexão quanto à nossa relação com a natureza. 
É nesse ente que nos agarramos nos momentos de 
alegria e tristeza, afinal, ele representa o símbolo do 
equilíbrio. Respire. Observe. Reflita. Albert Einstein 
dizia que, na natureza, tudo passa. Que o traço carac-

terístico da existência é a impermanência. Dessa vez, 
não será diferente. Vamos aproveitar o ensejo para 
melhorar nossos hábitos, focar em resultados positi-
vos de longo prazo e mais sustentáveis. Ademais, de-
sejo saúde a todos. 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.

O reitor, Marcus Tomasi,  e o vice-reitor eleito, Luiz Coelho, 
participaram de reunião com o secretário de Infraestrutu-
ra de Florianópolis, Valter Gallina, para tratar da travessia 
de pedestres ao novo prédio da Udesc no Campus I.

Tomasi participou da 
recepção à comitiva 
da Universidade de 
Virginia Tech, dos 
Estados Unidos,  para 
formalizar convênio 
entre as instituições. 
O acordo visa buscar 
recursos para a im-
plementação, em SC, 
do projeto 4-H, uma 
rede de organizações 
para jovens. [LEIA+]

O vice-reitor, Leandro Zvirtes, e o reitor eleito, 
Dilmar Baretta, receberam a vice-governadora 
do Estado, Daniela Reinehr, em 10 de março.

Tomasi, Zvirtes, Baretta e o 
diretor-geral da Udesc Ce-
fid, Joris Pazin, entre outros 
gestores, prestigiaram a rei-
nauguração da pista atlética 
da unidade em 4 de março. A 
obra usou material reciclado 
de borracha de pneus, o que 
reduziu o custo, sem compro-
meter a qualidade. [LEIA+]

Tomasi e Baretta participaram de reunião sobre a Usi-
na do Leite, projeto do Departamento de Engenharia 
de Alimentos e Engenharia Química da Udesc Oeste.

http://www.udesc.br/sustentavel
http://bit.ly/Udesc-AcordoProjeto4H
http://bit.ly/Udesc-VisitaViceGovSC2020
http://bit.ly/Udesc-VisitaViceGovSC2020
http://bit.ly/Udesc-VisitaViceGovSC2020
http://bit.ly/UdescCefid-PistaReformada2020


Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Equilíbrio
Por Celia Penteado

Comunica

Visceral! Esse é o efeito da leitura de Quarto de Des-
pejo, um dos primeiros livros escritos por uma autora 
negra no Brasil: Carolina Maria de Jesus. Um livro que 
diz, e muito, sobre o que é ser mulher, pobre e negra, 
assumindo integral e solitariamente a responsabilida-
de sobre sua vida e a de seus filhos. “Não há nada pior 
que a vida, que a própria vida” – assim, reflexiva e com 
forte intuição da sua condição histórico social, Caroli-

na resiste à vida de 
favelada, catadora 
de lixo, faxineira, 
com uma excep-
cional capacidade 
de abstração. A po-
esia de seu olhar é 
que permite vis-
lumbrar beleza no 

movimento da gordura fritando a carne, quando ela 
existe no preparo das refeições. Sua história de vida é 
tão forte quanto sua obra! Venha conhecer mais desta 
verdadeira celebração de mulher que é Carolina, nos-
sa aniversariante no mês de março.

Servidores da Biblioteca Universitária (BU) 
participaram de um treinamento para uti-
lização de uma impressora 3D. O equipa-
mento faz parte do Espaço Maker, que inte-
gra o Espine da BU. Em breve, a impressora 
poderá ser utilizada pela comunidade aca-
dêmica, mediante reserva e sob supervisão 
da equipe da Biblioteca Central. 

Canteiro de obras
Videocoluna do Roberto Böell Vaz

Nesta edição, 
Roberto Böell 
Vaz apresenta 
a nova pista de 
atletismo da 
Udesc Cefid, 
inaugurada em 
4 de março.

EXPEDIENTE  Produção: Secretaria de Comunicação da Udesc (Secom) | 
Secretário de Comunicação: Luiz Eduardo Schmitt | Contato: comunicacao@
udesc.br | Telefones: (48) 3664-8006 / 3664-8010 | Revisão: Rodrigo Brüning 
Schmitt | Edição, projeto gráfico e editoração: Gustavo Cabral Vaz | Edições 
anteriores: udesc.br/comunicacao/comunicaudesc

Equipe da BU aprendeu 
a utilizar impressora 3D

Satisfação profissional
Não basta gostar da atividade que executamos no tra-

balho, já que o clima organizacional é fundamental ao nos-
so bem-estar e diz respeito às políticas da empresa, o estilo 
de gestão da chefia e o relacionamento com os colegas.

Apesar de não ser palpável, atmosfera da organização 
está totalmente relacionada com a satisfação de quem 
trabalha na empresa. Se o clima é bom, há interesse e co-
laboração no trabalho. Mas, se o ambiente é desagradá-
vel, o resultado é a apatia e baixa produtividade.

Ao promover mais qualidade de vida aos trabalhado-
res, a empresa conquista um time capaz de executar 
suas atividades com dedicação e entusiasmo. Entre ou-
tras dicas, é importante que a organização ofereça um 
local confortável, bem equipado, com iluminação, ven-
tilação e tecnologias necessárias à execução das tarefas.

Também é bacana promover eventos de integração 
para aproximar as pessoas e favorecer a solidariedade 
de quem trabalha na organização. Os gestores devem 
ficar atentos ao seu modo de agir. Posturas rígidas ten-
dem a deixar o clima mais pesado e contribuem para a 
desmotivação das pessoas. 

A valorização dos colaboradores é essencial para estru-
turar um bom ambiente de trabalho e gera funcionários 
mais comprometidos com o sucesso da empresa. Atitudes 
simples fazem muita diferença. Diga “por favor” e “obriga-
do”. Converse com eles, delegue, acompanhe e confie.

Você tem sugestões para a coluna? Escreva para celia.
penteado@udesc.br. Ouça o programa Equilíbrio pelo 
Spotify e pela Rádio Udesc: todos os dias, às 15h, na Udesc 
FM Joinville (91,9); terça, às 8h, e quarta, às 13h, na Udesc 
FM Florianópolis (100,1) e na Udesc FM Lages (106,9).

https://youtu.be/mnlxY7UEi5w
http://bit.ly/Udesc-AberturaEspineBU
https://youtu.be/HIE-2ckuLKo
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
http://bit.ly/UdescEquilibrio
https://youtu.be/mnlxY7UEi5w
https://youtu.be/HIE-2ckuLKo

