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Reitoria apresenta balanço de 30 meses de gestão

Udesc economiza quase R$ 600 mil 
com revisão de contratos de empresas

A comitiva liderada pelo reitor, Marcus Tomasi, 
e pelo  vice-reitor, Leandro Zvirtes, realizou dez das 
14 apresentações do balanço de 30 meses de gestão 
agendadas para ocorrer nos centros de ensino e para 
servidores da Administração Central. Receberam even-
tos, desde o início de novembro, oito unidades (Ceplan, 

CCT, Cesfi, Ceavi, CAV, Cefid, Ceres e CEO) e a própria 
Reitoria. Até o próximo dia 14, serão visitados mais qua-
tro centros (Esag, Cead, Faed e Ceart).  As apresenta-
ções destacam projetos e ações realizados no período, 
oficializados no Plano de Gestão 2016-2020, e tam-
bém abrem espaço para críticas e sugestões.

A Udesc economizará cerca de R$ 577 mil em 2019 devido à re-
visão de contratos firmados com empresas terceirizadas que forne-
cem mão de obra para a instituição. A negociação que gerou econo-
mia para a universidade foi possível graças à capacitação contínua 
de servidores do Setor de Gestão de Contratos (Segecon), que está 
vinculado à Coordenadoria de Licitações e Compras (CLC) e à Pró-
Reitoria de Administração (Proad). [LEIA+]

Técnicos Marcelo Souza 
e Camila Luca atuaram 

nas negociações

Reitoria Cesfi CAV

CCT Ceplan Ceres

Cefid Ceavi CEO

PRÓXIMOS ENCONTROS: Quarta-feira, 12 - Esag  e Cead | Sexta-feira, 14 - Faed e Ceart

Edital para criação de Espaços Inovadores de Ensino (Espines) encerra inscrições na sexta

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/plano_gestaoUdesc__1__0607383001481205237.pdf
http://bit.ly/UdescEconomiaContratos2018
http://bit.ly/inscricaoEspinesexta
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Dinorá Baldo de Faveri – Udesc Ibirama
Fanni Wippel – Udesc Ibirama

Hélio Roesler – Udesc Cefid
Ketty Celina F. Mendes – Udesc Lages

Thiago Luiz Torquato – Udesc Faed

Afeição pelas pessoas e pela pluralidade

A relação de Marcos Borges com a Udesc teve iní-
cio em 2009, quando ele deu início ao curso de 
Engenharia de Produção e Sistemas no Centro 

de Ciências Tecnológicas (CCT), em Joiville. Em 2011, in-
gressou como técnico universitário e passou a integrar 
o quadro efetivo de funcionários da Udesc Joinville. 

Há aproximadamente dois anos, o servidor foi 
transferido para a Udesc Balneário Camboriú. A mudan-
ça se deu por conta de Borges estar estudando Admi-
nistração Pública no Centro de Educação Superior da 
Foz do Itajaí (Cesfi). Em Joinville, ele trabalhava na bi-
blioteca universitária. Atualmente, responde pelo apoio 
à Direção-Geral da Udesc Balneário Camboriú. “Além 
de servidor, faço graduação na instituição e pretendo 
continuar trabalhando na área pública. De preferência,  
sempre na Udesc!”, ressalta. 

Borges gosta de estar perto das pessoas, de conhe-
cer novas culturas, de trabalhar em grupo. O servidor 
aprecia muito o clima universitário, onde o conhecimen-
to é produzido, aplicado, sistematizado e socializado.“É 
incrível trabalhar na Udesc! A pluralida-
de de ideias e pessoas faz meu dia a dia 
mais interessante”, afirma.  

Entre as atividades marcantes, o 
servidor destaca sua participação no 

Núcleo Extensionista Rondon (NER) desde 2013. “Já in-
tegrei nove operações, coordenando equipes formadas 
por acadêmicos da Udesc e por membros de institui-
ções convidadas.”

No momento, Borges está entusiasmado com o 
projeto de atualização do site da Udesc Balneário Cam-
boriú. “Trabalho com outros dois técnicos da universi-
dade e, juntos, estamos dando uma nova cara ao site, 
com melhorias em navegação, organização das infor-
mações e acesso facilitado aos smartphones e tablets.” 

Fora da Udesc, Borges adora pedalar, sempre que 
tem tempo livre. Além de andar de bicicleta, o técnico 
gosta muito de viajar. Todos os anos, procura sair da ro-
tina e conhecer o mundo com a mochila nas costas. “Já 
passei por alguns países, e as viagens mais marcantes 
foram para Europa e América do Sul.” 

A leitura também é outra atividade que o técnico cul-
tiva. Borges cita frases e pensamentos do livro “O Peque-
no Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, que marcaram 
sua vida. Entre elas, cita algumas:“É bem mais difícil julgar 

a si mesmo que julgar os outros”; “É 
loucura odiar todas as rosas porque 
uma te espetou”; e “As pessoas são 
solitárias porque constroem muros 
ao invés de pontes”. 

Perfil
Marcos de Oliveira Borges

Técnico da Udesc Balneário Camboriú

Aniversário: Sou de março, ariano 
Livro de cabeceira: O Pequeno Príncipe, 
de Antoine de Saint-Exupéry
Filme favorito: Into the Wild
Passeio inesquecível: Europa
Uma pessoa exemplar: Duas, meus pais
Uma paixão: Minha namorada, Nati
É torcedor: Joinville 
Culinária: Churrasco 

Papo-rápido



Fique por dentro

tem

Artigo sobre idosos é premiado em evento internacional
u Um estudo de pesquisadores da Udesc Cefid foi premiado como o melhor ar-
tigo apresentado no 14º Seminário Internacional sobre Atividades Físicas para a 
Terceira Idade, realizado em novembro, na Ufrgs, em Porto Alegre. O estudo abor-
da a atividade física e a qualidade de vida de centenários. [LEIA+]

Mais de 1,4 mil donativos arrecadados!
u A campanha “Juntos pela Prevenção”, promovida pela Udesc 
em referência ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, arrecadou 
1.408 donativos para o Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), 
em Florianópolis. A ação da Coordenadoria de Desenvolvimento 
Humano (CDH) coletou itens de higiene pessoal e também me-
chas de cabelo – a professora Fernanda dos Santos, da Udesc Ce-
fid, foi uma das doadoras. “Tenho muito cabelo e, com as mechas 
que doei,  vai dar para fazer várias cabeleiras para quem precisa!”, 
afirma. Nas demais cidades, a campanha também arrecadou doa-
ções para os centros regionais de combate ao câncer em SC.

u A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRO-
PPG), da Udesc, divulgou informações sobre três pro-
gramas de apoio à pesquisa e à pós-graduação:
4No Programa de Apoio à Pesquisa (PAP Exter-
no), cujo edital prevê R$ 3,6 milhões, foi publicada a 
classificação dos grupos de pesquisa. [LEIA+]
4Pelo Programa de Apoio à Pesquisa Aplicada, 
foi lançado o primeiro edital, com submissão de pro-
postas em 2019. [LEIA+]
4Pelo Programa de Internacionalização da Pós-
-Graduação (Proint-PG), foi lançado novo edital, 
com inscrições em 2019. [LEIA+]

Prazo para 
docentes e alunos 
de 11 centros de 
ensino avaliarem 
cursos de 
graduação termina 
nesta sexta

Veja o conceito 
dos cursos de 
graduação  
no Guia do 
Estudante
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Grupo de pesquisa da Udesc Oeste terá maior 
valor destinado em edital do PAP Externo

Programas de apoio à pesquisa e à pós-graduação

A Udesc digitalizará dois livros do professor e historiador Walter Piazza (1925-2016). Além  
de garantir a preservação, o procedimento permitirá o acesso aos dados pelo público.

Você sabia que todos sistemas administrativos e acadêmicos da Udesc podem ser acessados pelo 
site? Acesse a página em udesc.br/sistemasudesc ou pelo menu “Destaques por perfil” (técnicos)

Professores pianistas na Europa
u Os professores e pianistas Bernardete 
Castelan Póvoas e Luís Cláudio Barros, da 
Udesc Ceart, realizam até a próxima semana 
uma turnê em Portugal e Espanha, estrean-
do internacionalmente obras de composi-
tores brasileiros.  [LEIA+]

Professora Fernanda 
dos Santos doou 
mechas de cabelo

http://bit.ly/ArtigoTerceiraIdade
http://bit.ly/UdescPAP2019-2021
http://bit.ly/PesquisaAplicadaUdesc
http://bit.ly/EditalProintpg2019-2020
http://bit.ly/UdescAvaliacaoInterna201802
http://bit.ly/UdescAvaliacaoInterna201802
http://bit.ly/UdescAvaliacaoInterna201802
http://bit.ly/UdescAvaliacaoInterna201802
http://bit.ly/UdescAvaliacaoInterna201802
http://bit.ly/UdescAvaliacaoInterna201802
http://bit.ly/UdescGuiaEstudante2019
http://bit.ly/UdescGuiaEstudante2019
http://bit.ly/UdescGuiaEstudante2019
http://bit.ly/UdescGuiaEstudante2019
http://bit.ly/UdescGuiaEstudante2019
http://bit.ly/ObrasWalterPiazza
http://bit.ly/ObrasWalterPiazza
https://www.udesc.br/sistemasudesc
http://bit.ly/TurnePianoEuropa2018


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.

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
06/12 Transformatura do programa TJ Coaching, às 18h, no Plenarinho da Reitoria

07/12 Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para Desenvolvimento de Pessoal entre órgãos públicos de SC, às 8h, no Plenarinho

13/12 Reunião do Conselho Universitário (Consuni), às 13h, no Plenarinho da Reitoria
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Udesc Lixo Zero & prefeituras

sustentável
Por Gustavo Kogure

O prefeito em exercício de Florianópolis, João Batis-
ta Nunes, e a servidora responsável pela gestão dos 
resíduos em Chapecó, Vanusa Maggioni, com o presi-
dente do Instituto Lixo Zero, Rodrigo Sabatini, visita-
ram o Campus I da Udesc e se reuniram com a Comis-
são do Projeto Udesc Lixo Zero a fim de conhecer o 
projeto e solicitar auxílio para implementá-lo nas refe-
ridas prefeituras. 

A Capital é a primeira cidade do País a assinar o De-
creto Lixo Zero 2030, mas pretende implementar o 
conceito nos seus órgãos até 2020. Já o prefeito de 
Chapecó, Luciano Buligon, almeja implementar a ação 
ainda em 2019. 

Não é à toa que Santa Catarina está na vanguarda na 
temática e vem servindo de exemplo à sociedade brasilei-
ra. Recuse, reduza, reutilize e, se tudo der errado, recicle!

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 a diretora-geral da 
Udesc Faed, Julice Dias, participaram da assina-
tura do convênio com a Fundação Catarinense 
de Educação Especial (FCEE).

A pró-reitora de Ensino, Soraia Tonon da Luz, participou do lança-
mento do livro da Abruem sobre interiorização do ensino superior, 
realizado durante o 63º Fórum Nacional da Reitores. A obra tem três 
artigos de pesquisadores da Udesc – saiba quais na notícia. 

O Projeto Projur Itine-
rante realizou mais uma 
visita no último dia 26, 
dessa vez na Udesc Cead. 
A iniciativa da Procurado-
ria Jurídica da Udesc visa 
esclarecer dúvidas e sen-
sibilizar servidores sobre 
boas práticas na área. O 
objetivo é visitar todas as 
unidades até março.

Tomasi prestigiou a abertura do 1º Fórum Estu-
dantil e do 5º Seminário de Avaliação Institucio-
nal, realizados no último dia 26, em Florianópolis.

Pró-reitores Soraia Tonon da Luz e Fábio Napoleão participaram do 
evento sobre inovação curricular da graduação em novembro.

http://www.udesc.br/sustentavel
http://bit.ly/LivroAbruem-2018


O poder transformador da tristeza
Não é fácil passar por momentos tristes. É chato, dói e, 

para completar, nos sentimos fragilizados. Mas, da pró-
xima vez que isso acontecer, pense que a tristeza tam-
bém faz crescer e pode ser um sinal de alerta e de que 
algo não está funcionando direito.

Por isso, se a melancolia surgir, tente se enxergar “de 
fora”, olhe para esse sentimento desconfortável e se 
questione: O que eu preciso mudar na minha vida ou no 
jeito que enxergo as coisas? 

Para entrar em contato com seus próprios senti-
mentos, expresse-se. Converse, cante, escreva, dese-
nhe ou pratique alguma atividade física. Corra, dance, 
exercitese. Tudo isso pode ajudar a lidar com a triste-
za de forma saudável. 

A graça da vida está na alternância de alegria e triste-
za. Caso contrário, tudo teria um único sabor. E, como 
dizia o escritor Rubem Alves, “a tristeza torna as pessoas 
mais ternas”.  Acredito que esse sentimento nos torna 
mais humanos, solidários e um pouquinho mais sábios.

Você tem sugestões para esta coluna? Escreva para 
celia.penteado@udesc.br. 

Equilíbrio
Por Celia Penteado
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Como falar sobre câncer 

Viver Bem

Além de ser um grande desafio pessoal, o cân-
cer traz um impacto enorme na vida familiar. Mes-
mo que a notícia cause apreensão, não finja que 
está tudo bem. É o que prega a cartilha do Na-
tional Cancer Institute, entidade norte americana 
que é referência para a doença.

Também não se afaste dos familiares. Todos 
poderão ter que assumir novos papéis e respon-
sabilidades, é fundamental abordar o problema 
abertamente.

As crianças devem saber que não têm qual-
quer culpa – o câncer não aconteceu por causa de 
algo que fizeram ou disseram. Explique que estar 
doente não significa que você vai morrer e que os 
cientistas trabalham para descobrir novos remé-
dios para combater a doença. 

Faça com que entendam que é normal se 
sentir triste, zangado ou com medo, que os sen-
timentos não precisam ser reprimidos e devem 
ser compartilhados. Sugira que conversem com 
outras pessoas que possam dar esclarecimentos. 

Não deixe que se sintam excluídos e, na medi-
da do possível, faça com que participem das deci-
sões. Eles devem ficar cientes do tratamento e dos 
efeitos colaterais, para que tenham a real dimen-
são do tempo e cuidado que devem dispensar. 

Embora 90% das pessoas digam que é impor-
tante conversar com os familiares sobre os cuida-
dos no fim da vida, apenas 27% afirmam tê-lo feito.
Fonte: G1
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A Udesc Balneário Camboriú realizou, no 
último dia 22, o 2º Piquenique Literário. 
Promovido pelas bibliotecárias Letícia 
Lazzari e Karin Vanelli, o evento gratuito 
conta com uma tenda ao ar livre para os 
apreciadores de literatura e poesia. A se-
gunda edição teve lançamento de livro e 
apresentações de dança e música. A ação 
visa incentivar a leitura, a cultura, a infor-
mação e o lazer. O primeiro piquenique 
ocorreu em outubro. [LEIA+]

Cliccomunica
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www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
http://bit.ly/PiqueniqueLiterario02

