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Gestão apresenta balanço de 30 meses

A Udesc lançou edital para investir R$ 1,2 milhão na criação de 
espaços inovadores de ensino (Espine) nas suas unidades. Quatro 
centros de ensino serão contemplados na primeira chamada, com R$ 
300 mil cada, para implantação dos novos ambientes, que terão a fi-
nalidade de auxiliar e preparar professores e estudantes para o uso de 
diferentes tecnologias educacionais. A proposta é criar espaços dife-
renciados, compartilhados e interdisciplinares, constituídos com base 
no perfil de cada centro de ensino, para uso comum dos cursos e rea-
lização de programas de formação continuada para docentes. [LEIA+]

Centros terão espaços inovadores de ensino

 

Espaços como o Efex, da 
Furb, inspiraram projeto

A Udesc lançou uma campanha de conscientização e combate a diversos ti-
pos de violências que podem ocorrer em ambiente universitário. Com carta-
zes em murais, peças nas redes sociais e até um vídeo com depoimentos de 
especialistas, a campanha aborda temas como racismo, bullying, homofobia, 
assédios e discursos de ódio na internet, além de abrir canais para denúncias. 
As peças e o vídeo são protagonizados por estudantes da universidade, que 
se voluntariaram a participar. Acesse o site oficial da iniciativa. [LEIA+]

Vamos falar sobre assédio?

Visitas aos centros serão concluídas em dezembro.  Confira o calendário e anote na agenda!

Clique para assistir

 
Nesta sexta-feira, 9, às 19h, será realizada a palestra “Assédios entre nós? Sentidos ético, político, 
educacional e institucional do seu enfrentamento” no Plenarinho da Reitoria, em Florianópolis.  

Ministrada pelo professor Rogério Machado Rosa, a apresentação terá transmissão pelo site vc.udesc.br. 

09/11 Reitoria 15h

20/11 Udesc Planalto Norte 10h

20/11 Udesc Joinville 16h30

21/11 Udesc Balneário Camboriú 15h

26/11 Udesc Ibirama 17h

27/11 Udesc Lages 15h

05/12 Udesc Oeste (Chapecó) 15h

06/12 Udesc Oeste (Pinhalzinho) 9h

12/12 Udesc Esag 14h

12/12 Udesc Cead 17h

14/12 Udesc Faed 14h

14/12 Udesc Ceart  17h

17/12 Udesc Cefid 10h

17/12 Udesc Laguna 16h

O reitor, Marcus Tomasi, o vice-reitor, Leandro Zvir-
tes, e sua equipe iniciam nesta sexta-feira, 9, um ca-
lendário de visitas a todas as unidades da Udesc para 
apresentação do balanço de 30 meses completados 
da Gestão 2016-2020. A primeira conversa será dire-

cionada aos servidores da Reitoria, das 15h às 17h, no 
Plenarinho. Todos estão convidados a participar. Na 
apresentação, Tomasi destacará os projetos e as ações 
realizadas no período e também abrirá espaço para crí-
ticas e sugestões.

http://bit.ly/UdescEspine
http://bit.ly/VideoUdescLivredeAssedios
https://www.udesc.br/udesclivredeassedios
http://bit.ly/UdescLivredeAssedios
http://bit.ly/VideoUdescLivredeAssedios
http://bit.ly/PalestraUdescLivredeAssedios
http://bit.ly/PalestraUdescLivredeAssedios
http://bit.ly/PalestraUdescLivredeAssedios


Aniversariantes de 8 de novembro
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Alvaro Nunes – Udesc Cead
Fabiano Baldo – Udesc Joinville

Fernando Coelho – Udesc Faed
Juliana Lengler Michel – Reitoria

Marcel Hubert – Udesc Cefid
Tatiana Comiotto – Udesc Joinville

Bailarina das palavras
Papo-rápido
Aniversário: 7 de setembro
Livro de cabeceira: Estou lendo “A estetização do 
mundo: Viver na era do capitalismo artista”, de Gilles 
Lipovetsky e Jean Serroy
Passeio inesquecível: Período de estudos em Logroño, 
na Espanha
Uma pessoa exemplar: Meu pai, José Marcos Moser
Uma paixão: Balé clássico
É torcedora: Da paz mundial :)
Culinária: Italiana

Perfil
Laís Campos Moser

Técnica da Udesc Ceart

Há sete anos, como é de seu feitio, ela entrou sem 
fazer barulho na Udesc. Era recém-formada em 
Jornalismo quando começou a trabalhar no Nú-

cleo de Comunicação do Centro de Artes (Ceart). No entan-
to, apesar do seu jeito discreto, Laís Campos Moser rapida-
mente se destacou pela competência com que exerce seu 
trabalho na Udesc.

A jornalista hoje é coordenadora do Núcleo de Comuni-
cação e, segundo ela, é um privilégio trabalhar em um seg-
mento que contribui para socializar o conhecimento e dar 
visibilidade a ações e projetos realizados na universidade. “O 
setor facilita a circulação de informações de interesse da co-
munidade interna e externa, e os desafios contemporâneos 
no campo da comunicação são diversos”, diz.

“Mais de 40 bolsistas e estagiários passaram pela equipe 
do Núcleo de Comunicação desde 2012”, conta Laís, que cita 
a frase de Antoine de Saint-Exupéry para a importância des-
sas experiências: “Aqueles que passam por nós não vão sós, 
não nos deixam sós. Deixam um pouco de 
si, levam um pouco de nós”.

Entre os acontecimentos marcantes 
na sua vida na Udesc, Laís menciona a reali-
zação da Especialização em Gestão Pública 
Universitária e destaca seu trabalho como 
editora da Revista Hallceart, “publicação da 
qual acho muito gratificante participar e que ajuda a divulgar 
o Centro de Artes na sociedade”. 

Fora da Udesc, a jornalista adora passear com amigos e 
família, ler, escrever, estudar idiomas, assistir ao Netflix, andar 
de bicicleta, ir à praia e viajar. “Na infância, viajava de carro 
com meus pais, e minha mãe, que é professora de Geografia, 
ia explicando a paisagem nos mínimos detalhes”, conta Laís. 

Graças à influência da sua mãe, Laís também se graduou 
em Geografia pelo Centro de Ciências Humanas e da Educa-
ção (Faed). A servidora ama viajar e conhecer novos lugares. 
Entre os lugares favoritos, cita a região de Bariloche e a Espa-
nha, onde estudou em 2009.

O balé clássico é outra grande paixão da servidora da 
Udesc. “Para mim, o balé é ao mesmo tempo fortaleza e suti-
leza.”  Ela começou a dançar quando criança, parou na época 
do vestibular e voltou depois de concluir a faculdade de Jor-
nalismo. Entusiasmada, Laís conta que neste ano retornou à 
sapatilha de ponta. “Percebi que somos capazes de nos su-
perar sempre, de novo e de novo!”, conclui.



Fique por dentro

tem
Escritório Education USA
u A Udesc é a primeira universidade catarinense a 
sediar uma unidade do Education USA, que presta 
orientações a alunos, servidores e comunidade em 
geral sobre graduação e pós-graduação em mais 
de 4,7 mil instituições de ensino superior dos Esta-
dos Unidos. Implantado junto à Secretaria de Coo-
peração Interinstitucional e Internacional (SCII), o 
escritório está sob responsabilidade do técnico Pe-
dro Girardello da Costa. Com mais de 400 escritó-
rios em 181 países, sendo 35 no Brasil, o Education 
USA é uma rede de centros de orientação vincula-
da ao Departamento de Estado dos EUA. 

Prêmio Capes de Tese
u Os professores Bruno Madeira (Udesc Ce-
art) e Aline Brum Figueredo (Udesc Laguna) 
foram agraciados com menção honrosa no 
Prêmio Capes de Tese 2018, pelas suas teses 
de doutorado defendidas em 2017. A edição 
deste ano teve número recorde de 939 inscri-
to. A cerimônia de premiação será em 13 de 
dezembro, em Brasília. [LEIA+]

Comitiva paraguaia visita Udesc em Pinhalzinho
u Uma comitiva da Universidade Privada do Leste (UPE), do 
Paraguai, visitou as instalações da Udesc Oeste em Pinhalzi-
nho. A instituição paraguaia tem intenção de firmar um convê-
nio de intercâmbio técnico-científico e realizar visitas anuais à 
universidade. [LEIA+]

Udesc Esag recebe 
1º Congresso de 
Administração Tributária  
em 12 e 13 de novembro

Prazo para renovação de 
gratificação de dedicação integral 
(GDI) pelos professores da Udesc 
termina no próximo dia 20

Teatro e música em 14 cidades de SC
u Até 29 de novembro, será realizado o 1º Circuito Universitário 
Sesc-Udesc de Artes Cênicas e Música, com apresentações teatrais 
gratuitas em 14 cidades catarinenses. O evento integra a segunda 
edição do projeto Interiorizando Ceart, que leva peças encenadas 
por estudantes e professores do Centro de Artes (Ceart) a municí-
pios do interior do Estado. [LEIA+]

Técnico universitário Pedro 
Girardello é o responsável pelo 

Escritório Education USA na Udesc

Professores e técnicos 
podem contribuir com 
Projeto Agiliza Udesc para 
tornar processos mais ágeis 

http://educationusa.org.br/site/institucional/nossos-servicos/
http://bit.ly/PremioCapesTese2018
http://bit.ly/UPEVisitaUdesc
http://bit.ly/AdministracaoTributaria2018
http://bit.ly/AdministracaoTributaria2018
http://bit.ly/AdministracaoTributaria2018
http://bit.ly/GDI2018
http://bit.ly/GDI2018
http://bit.ly/GDI2018
http://bit.ly/GDI2018
http://bit.ly/CircuitoUdescSesc2018
http://bit.ly/AgilizaUdesc
http://bit.ly/AgilizaUdesc
http://bit.ly/AgilizaUdesc
http://bit.ly/AgilizaUdesc


Gestão em movimento 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.

Coleta de tampinhas

sustentável
Por Gustavo Kogure

Desde abril de 2018, o Projeto Aflora Udesc, do pro-
grama de extensão Esag Sênior, arrecadou 68 quilos de 
tampinhas plásticas. O material foi destinado à ONG 
Ecopet, que comercializa a matéria-prima e vincula sua 
receita à castração de animais de rua.  Iniciado em 2014, 
o Projeto Aflora Udesc visa a educação ambiental, valo-
rizando a flora e a fauna da sede do Campus I da univer-
sidade, no Bairro Itacorubi. Ao longo dos anos, foram 
inúmeras ações desenvolvidas: identificação e sinaliza-

ção de árvores frutíferas e floríferas e construção de um 
pergolado de madeira.

 Coordenado pela professora Emiliana Debetir, do De-
partamento de Administração Pública da Udesc Esag, o 
projeto pretende criar uma horta de fitoterápicos e reali-
zar um mutirão de limpeza e adubação ainda neste mês. 
Como disse Albert Schweitzer, “dar o exemplo não é a 
melhor maneira de influenciar os outros. É a única”. Recu-
se, reduza, reutilize e, se tudo der errado, recicle!

Prestação de contas, transparência e a agenda 
dos representantes da gestão da Udesc

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

Tá na agenda
12 a 14/11 63º Fórum da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), em Campo Grande (MS)

22/11  Solenidade do Prêmio Personalidade de RH de SC, às 19h, em Itajaí

26/11  Abertura do Fórum Estudantil, às 9h30, no Plenarinho da Udesc, em Florianópolis
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Você conhece alguma ação sustentável no seu centro de ensino? 
Envie sugestões para gustavo.kogu re@udesc.br. Acesse www.udesc.br/sustentavel.

Tomasi prestigiou reunião sobre planejamento estra-
tégico da universidade com servidores da Reitoria; 
trabalho terá participação da comunidade acadêmica.

A inauguração oficial do Escritório Educa-
tion USA na Udesc reuniu autoridades nesta 
quinta-feira, 8, em Florianópolis. O vice-rei-
tor, Leandro Zvirtes, recepcionou o repre-
sentante da Embaixada dos EUA no Brasil, 
William Popp, e a cônsul-geral dos EUA em 
Porto Alegre, Julia Harlan, entre outros con-
vidados. A Udesc é a primeira universidade 
de SC a sediar uma unidade do órgão.

O reitor, Marcus Tomasi, e Zvirtes receberam 
integrantes do movimento estudantil pelo 
projeto Gabinete de Portas Abertas.

Tomasi participou de encontro com 
professores que estão organizando 
um livro sobre a história da Udesc.

Será concluída neste 
mês a execução do 
projeto de sinalização 
do Campus I da Udesc. 
O  projeto foi desenvol-
vido pela Secretaria de 
Comunicação (Secom), 
em parceria com o 
Laboratório de Design 
(Labdesign), da Udesc 
Ceart, e prevê a instala-
ção de totens externos 
e internos, placas e 
letreiros. O objetivo é 
padronizar e fortalecer 
a identidade visual da 
Udesc e da marca da 
instituição.

Zvirtes e docentes da Udesc rece-
beram a moeda Amigo da  Polícia 
Ambiental da Serra Catarinense 
em evento nesta quinta-feira, 8.

http://www.udesc.br/sustentavel


Assédio moral
Quando a gente convive com outras pessoas, lidamos com dife-

renças. É ótimo que elas existam, pois, tendo contato com outros 
pontos de vista, crescemos emocional e intelectualmente. Mas nem 
sempre a diversidade é bem aceita.

A discriminação pode ocorrer nas entrelinhas, pois o assédio mo-
ral nem sempre é claro. Se estiver se sentindo constrangido ou opri-
mido por alguém, preste atenção. Em ambientes saudáveis, impera 
o respeito, e a gente se sente bem.

Brincadeiras de mau gosto feitas com frequência e comentários 
sarcásticos que geram incômodo ou desclassificam os outros são 
indícios de assédio moral. As vítimas dessas condutas podem se 
sentir confusas, como se sua frustração e seu medo fossem coisas 
bobas para serem levadas a sério.

Algo vai mal quando alguém frequentemente faz declarações que 
rebaixam ou ridicularizam os outros, desprezando suas característi-
cas, sua cultura, seus valores e suas crenças. Se tiver conhecimento de 
assédio moral na Udesc, denuncie. Encaminhe uma mensagem para 
o site da Ouvidoria Geral do Estado. O sigilo é garantido.

Você tem sugestões para esta coluna? Escreva para celia.pentea-
do@udesc.br. Ouça o programa Equilíbrio: domingo, às 17h, na Rá-
dio 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).

Equilíbrio
Por Celia Penteado
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Secretário de Comunicação: Luiz Eduardo Schmitt | Contato: comunicacao@udesc.br
 Telefones: (48) 3664-8006 / 3664-8010 | Revisão: Rodrigo Brüning Schmitt
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Edições anteriores: udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
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Diminua a ingestão de 
açúcar e viva melhor

Viver Bem

O brasileiro consome em média, por 
ano, 30 quilos de açúcar, de acordo com 
a Associação Brasileira das Indústrias de 
Alimentação (Abia). O excesso de açúcar 
faz engordar e estimula a liberação de 
insulina. Quanto mais insulina na cor-
rente sanguínea, mais fome e acúmulo 
gordura na região abdominal.
Dicas para diminuir o açúcar no dia a dia:
u Trocar o chocolate ao leite  

por um amargo;
u Evitar adicionar açúcar  

aos alimentos e bebidas;
u Troque o doce por uma fruta.
Fonte: G1
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Espaço do leitor
“Querida Célia. Teu livro me chegou às mãos 
hoje, rapidamente alcançou os olhos e se de-
morou na alma. Que sabor! Doce mas não de-
mais, objetivo mas delicado. Sensível, gostoso. 
Obrigada por partilhar!” KARIN VANELLI, 
técnica da Udesc Balneário Camboriú

Professores e técnicos prestigiaram o lançamento do 
Livro de Ensino da Graduação da Udesc, realizado 
em 30 de outubro, durante encontro de formação con-
tinuada em Florianópolis. Com 50 páginas, a obra reúne 
21 relatos de boas práticas de docentes da instituição e, 
segundo a pró-reitora de Ensino, Soraia Tonon da Luz, 

“concretiza um trabalho contínuo e coletivo, realizado 
em parceria com o Colegiado de Diretores de Ensino de 
Graduação”. No evento, também foi apresentada a pro-
posta de Política de Formação Continuada da Udesc, 
que será encaminhada para deliberação do Consepe 
no início do ano que vem. [LEIA+]

http://www.ouvidoria.sc.gov.br/cidadao/
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/Livro_Ensino_Udesc_digital_1540932459722_3011.pdf
http://bit.ly/LivroEnsinoUdesc

