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Pluriversifique-se!

Salário dos professores substitutos

Docentes da Udesc podem submeter relatos para segundo  
volume do Livro de Ensino de Graduação [LEIA+]

Em 14 de março, às 19h, a Udesc fará o lançamento oficial 
da Pluriversidade - a Universidade que transcende, no Auditório 

da Fiesc, em Florianópolis. Gratuita e aberta ao 
público, a solenidade contará com uma palestra 
com Michael Oliveira, do podcast Líder HD. O 
evento tem inscrições pela internet. 

A Pluriversidade foi idealizada com a finali-
dade de tornar a Udesc, cada vez mais, uma uni-
versidade “dinâmica e para uma vida inteira (Life 
Long Learning), que busque continuamente re-

novar e criar novas habilidades (Continuous Reskilling). 
A proposta é fortalecer a cultura de uma universidade dis-

ruptiva e informal com atividades, cursos, integrações e par-
cerias que contribuam para um mundo melhor. Acesse o site 
udesc.br/pluriversidade e leia a notícia.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conse-
pe), da Udesc, rejeitou nesta terça-feira, 19, por 23 votos 
contrários a 15 favoráveis, proposta de revisão do valor 
recebido por professores substitutos na universidade. 
Na regra atual, para cada hora aula dada, o professor 
substituto recebe outra uma hora para preparar a aula. 

A intenção da proposta era modificar esse tempo 
para preparação de cada hora aula para meia hora. O 
vencimento bruto do professor substituto (Mestre) da 
Udesc é de R$ 7.784,19. Com a proposta, o salário dos 

substitutos na Udesc iria para R$ 5.838,11. Com isso, 
abriria-se margem para contratação de mais efetivos e 
técnicos, além de reajustes salariais.

A regra valeria apenas para novos editais e contra-
tos, assegurando desta forma que os professores já con-
tratados recebam os mesmos valores que já vinham re-
cebendo. Mesmo rejeitada no Consepe, a proposta ainda 
será analisada pelo Conselho de Administração (Consad) 
e pelo Conselho Univer-
sitário (Consuni).

Conheça os quatro macroprojetos:
Produção de sementes | Semear | Cultivar | Florescer

“Convidamos a comunidade acadêmica e todos os interessados 
em conhecer as oportunidades da Pluriversidade, para que 
participem das ações que visam fortalecer uma universidade de 
todos, para todos, com gente que faz acontecer” 
Professora Lidia Picinin, coordenadora do Pluriversidade

https://www.udesc.br/noticia/professores_da_udesc_podem_submeter_relatos_para_segundo_livro_de_ensino_de_graduacao
https://www.udesc.br/noticia/professores_da_udesc_podem_submeter_relatos_para_segundo_livro_de_ensino_de_graduacao
https://www.udesc.br/pluriversidade/inscricao
https://www.udesc.br/pluriversidade
http://bit.ly/UdescPluriversidade
https://www.udesc.br/pluriversidade
https://www.udesc.br/pluriversidade/semear
https://www.udesc.br/pluriversidade/cultivar
http://www.udesc.br/pluriversidade/florescer
https://youtu.be/LvQ5mMPEBUA
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Cintia Terezinha Rosa – Reitoria
Debora Marta Pacheco Gebert – Udesc Lages

Leticia Cassetari Saidy - Reitoria
Mirian Simão – Udesc Balneário Camboriú

Paulo Henrique De Faria Bastos - Reitoria
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Aniversário: 9 de maio
Livro de cabeceira: Kindle que ganhei ano passado de 
meus alunos. Gosto de biografias.
Filme favorito: São vários.
Passeio inesquecível: Velejar ao lado de uma baleia Franca.

Uma pessoa exemplar: Minha avó materna Ilsa, por sua 
integridade, força e amor.
Uma paixão: Design
É torcedora: Torço pelo bem, pela paz e pela ética.
Culinária: A nossa do litoral! Adoro comida manezinha. 

Educando a si e aos outros

Se apaixonar pela sala de aula nunca tinha pas-
sado pela cabeça de Gabriela Mager, professora 
do curso de Design da Udesc Ceart. Era o que ela 

pensava. Dias atrás, enquanto arrumava a casa, encon-
trou uma carta com seus sonhos escrita aos oito anos 
de idade. Mesmo entrando na vida acadêmica de sur-
presa, lá atrás, ainda quando criança, ela já se mostra-
va entusiasmada em virar professora. Os livros sempre 
andaram junto de si e a vontade de estudar também. E 
ela acredita que ser docente é isso: conseguir educar os 
outros e a si mesmo em sua trajetória. 

Em 1996, Mager conquistou seu diploma em De-
sign Gráfico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
em São Paulo, onde morava na época. Trabalhando por 
cinco anos na área do design e da comunicação, passou 
por grandes corporações, como o Grupo RBS, e também 
atuou como freelancer de personal branding. Em 2000, 
de volta a Santa Catarina, durante sua especialização em 
Design de Móveis na Udesc, surgiu a oportunidade 
de trabalhar como docente na universidade. Assim, 
seguiu por um ano como professora substituta na 
instituição antes de ser efetivada. 

Foi no curso superior em Design que Mager en-
controu sua segunda casa. Vendo cada dia como um 
presente, ela entende que devemos aproveitar ao 
máximo todas as oportunidades para que possa-
mos crescer e evoluir. Em sua vida acadêmica não 
é diferente. Frequentadora de museus e apaixonada 
por história, ela sempre procura trazer para suas au-
las os aprendizados que ganha em culturas diferentes, 
seja de cidades próximas ou países distantes.

Em 2016, Gabriela foi uma das representantes da 
Udesc na Semana de Design de Dubai, nos Emirados 
Árabes. Apenas 50 universidades do mundo foram convi-
dadas a expor seus projetos acadêmicos no evento. Nes-
sa viagem, não só aprendeu sobre design, mas também 
teve uma aula sobre respeito. Em seu olhar, a virtude 
perante as diversidades se mostrou mais comum no país 
árabe do que no Brasil. Com uma visão equivocada sobre 
o Oriente Médio, Mager conta que a experiência abriu 

seus olhos e esclareceu seus mais diversos pontos de 
vista. “A academia geralmente enxerga os países de pri-
meiro mundo como referência, mas na verdade o design 
acontece onde temos menos recursos”, explica Gabriela. 

A professora entende que encontramos soluções 
diferentes em culturas diferentes. Por isso, não esquece 
o impacto que cada uma das viagens fez. Dubai rom-
peu preconceitos. Eslovênia mostrou como ter respeito 
e cuidado com a natureza. Viena abriu seus horizontes 
sobre arte e cultura. E com seu marido, uma rota de car-
ro em Toscana marcou seu casamento. Viajar, além de 
hobby, é sua paixão e a forma que encontrou de manter 
seu equilíbrio. (Texto: Maya Soares)

Perfil
Gabriela Mager

Professora da Udesc Ceart



Fique por dentro

tem

Inscrições para o TJ Gaia
u Até o dia 28, servidoras (ativas 
e inativas), alunas e egressas da 
Udesc podem se inscrever para o 
TJ Gaia, do Programa de Coaching 
da Udesc. São ofertadas 15 vagas 
e os encontros ocorrerão de mar-
ço a junho, em período integral, 
aos sábados, no Bairro Itacorubi, 
em Florianópolis.  [LEIA+]

Treinamento em Lages 
u Professores da Udesc Lages participa-
ram neste mês de um treinamento sobre 
as funcionalidades do Office 365. Utiliza-
da pela universidade desde 2017, graças 
a uma parceria com a Microsoft, a pla-
taforma inclui conta de e-mail persona-
lizada, espaço para armazenamento de 
arquivos em nuvem e diversos softwares.

u A Pró-Reitoria de Ensino (Proen) dis-
ponibilizou cinco novas videoaulas no 
Canal de Ensino da instituição, volta-
das a docentes, técnicos e estudantes, 
com uma síntese das mesas de discus-
sões apresentadas no Fórum de Pró-
-Reitores de Graduação da Região Sul 
(ForgradSul). Realizado em 2018 pela 
Udesc, o evento debateu os desafios 
do ensino superior e a qualificação dos 
cursos de graduação. Atualmente, o ca-
nal conta com 13 videoaulas. [LEIA+]

Canal de Ensino reúne videoaulas para servidores e estudantes
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Duas chapas concorrem à eleição para Direção Geral da Udesc Ibirama em 20 de março

Udesc regulamenta afastamento de professor como visitante sênior e júnior no exterior

Aperfeiçoamento em inglês para docentes e doutorandos
u Professores e doutorandos da Udesc poderão participar de um curso de 
aperfeiçoamento na Língua Inglesa que será realizado no Plenarinho, em 
Florianópolis, de março a dezembro. Os participantes deverão ser indica-
dos pelos centros de ensino à PROPPG até o dia 27.

Testes gratuitos de HIV  
e outras doenças
u Em 25 e 26 de fevereiro, das 11h 
às 19h, o Grupo de Apoio à Preven-
ção da Aids (Gapa/SC) fará testes 
rápidos e gratuitos para detecção 
de quatro doenças (HIV, sífilis e he-
patites B e C) na sede do Campus I, 
em Florianópolis. [LEIA+]

Exposição no Mesc
u Até o dia 28, o Museu da Escola 
Catarinense (Mesc), da Udesc tem 
exposição “a caminho; estava aqui 
ontem”. A mostra é resultado do 
trabalho de conclusão de Barbara 
Baron no curso de Artes Visuais da 
Udesc Ceart. [LEIA+]

https://www.udesc.br/noticia/inscricoes_para_novas_turmas_do_programa_de_coaching_da_udesc_iniciam_em_fevereiro
https://www.udesc.br/sistemas/office365
https://www.udesc.br/canaldeensino
http://bit.ly/UdescVideoaulas2019
https://www.udesc.br/noticia/duas_candidaturas_concorrem_a_eleicao_para_direcao_geral_da_udesc_ibirama_em_20_de_marco
http://bit.ly/AfastamentoVisitante
https://www.udesc.br/esag/noticia/udesc_realiza_teste_gratuito_de_hiv_e_outras_doencas_em_florianopolis
https://www.udesc.br/noticia/museu_da_udesc_promove_exposicao_com_imagens_de_videocassetes_a_partir_de_sexta


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
Até 23/03 Cerimônias de outorga de grau em Joinville, Florianópolis, São Bento do Sul, Chapecó e Laguna

14/03  Lançamento do Pluriversidade - A Universidade que transcende, na Fiesc, às 18h

18/03  Homenagem aos aposentados da Udesc, no Museu da Escola Catarinense (Mesc), às 18h
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Udesc Lixo Zero & prefeituras

sustentável
Por Gustavo Kogure

A Embaixada da Nova Zelândia aprovou custeio de 
R$ 50 mil para construção de Residuário Modelo Udesc 
Lixo Zero a ser construído nos fundos do Centro de Ci-
ências Humanas e da Educação (Faed), onde hoje são 
depositados todos os resíduos gerados do Campus I. A 
proposta é que o novo local seja educativo e fomente 

boas práticas voltadas ao Lixo Zero na Udesc e comuni-
dade. Contará com recolhimento e armazenamento de 
água da chuva, ventilação cruzada, iluminação natural, 
geração fotovoltaica e composteira cercada por telas. 
Recuse, reduza, reutilize e, se tudo der errado, recicle! 
Você também é parte do problema.

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

Gestores da Reitoria e dos 12 centros de ensino participaram no 
início de fevereiro do Workshop Nova Udesc, em Florianópolis. A 
iniciativa reuniu professores e técnicos para debater o futuro da 
universidade e pactuar diretrizes para inovação no ensino superior. 
Assista ao Notícias Udesc sobre o evento.

Até 23 de março, Tomasi, Zvirtes e os pró-rei-
tores participam das cerimônias de outorga 
de grau da universidade. Na foto, o pró-reitor 
de Pesquisa e Pós-Graduação, Antonio Var-
gas, prestigia formatura da Udesc Ceart.

O reitor, Marcus 
Tomasi, o vice-

-reitor, Lean-
dro Zvirtes, e 

pró-reitores 
realizaram 

nesta semana 
visitas a par-

lamentares na 
Assembleia Le-

gislativa (Alesc) 
para repassar 

informações so-
bre o salário de 

professores e 
técnicos da ins-
tituição. Os en-
contros foram 

motivados por 
reportagens em 

um veículo de 
comunicação 

que levantaram 
“supersalários” 

de servidores 
da instituição.

FOTO: LAÍS MOSER

http://www.udesc.br/sustentavel
http://bit.ly/DebatesNovaUdesc
https://youtu.be/qvqRgIiefzU
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2392/Calend_rio_outorgas_grau_atualizado_em_06_02_19_15499899088259_2392.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2392/Calend_rio_outorgas_grau_atualizado_em_06_02_19_15499899088259_2392.pdf
http://bit.ly/RealidadeSalarialUdesc
http://bit.ly/RealidadeSalarialUdesc


Flexibilidade para conviver bem
Quem acredita que o mundo gira ao seu redor não 

costuma se relacionar bem com os outros. Para ter 
um bom convívio com as pessoas, é importante ser 
empático e flexível, fazer concessões e se esforçar 
pelo bem comum.

Por outro lado, flexibilidade não é sinônimo de pas-
sividade. Fazer por querer é diferente de ceder por 
obrigação. Comportamentos impostos geram emo-
ções conflitantes. Porém, quando fazemos algo com 
boa vontade, aproveitamos o momento. 

Quem faz por obrigação, costumar exigir a contra-
partida do outro e uma das maiores fontes de desgas-
te nos relacionamentos são as cobranças. Todos somos 
livres e respeito é fundamental.

A busca pelo equilíbrio é a melhor alternativa para 
as relações. O ideal é levar em consideração o outro, 
mas não se anular, não se acomodar e não se afastar 
de si mesmo. 

A dica é agir com bom senso, lembrando sempre 
que o bem-estar dos outros é tão importante quanto o 
nosso. Você tem sugestões para esta coluna? Escreva 
para celia.penteado@udesc.br. 

Equilíbrio
Por Celia Penteado
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Como combater a osteoporose?

Viver Bem

Uma doença silenciosa que traz consequências sé-
rias. Esta é a osteoporose. Uma pesquisa do National 
Osteoporosis Society apontou que cortar o leite sem 
necessidade pode aumentar os casos da doença.

Todo mundo deve buscar uma dieta rica em cál-
cio, principalmente quem tem fatores de risco para 
um quadro de osteoporose. As especialistas lem-
bram que dois terços do cálcio vem do leite, por isso 
é importante consumir.

Vale lembrar que o leite tem muitas apresentações: 
queijo, iogurte, inserido em algumas receitas, na vita-
mina. Três porções por dia bastam.

E quanto mais longe do sedentarismo, mais longe 
da osteoporose e de outros problemas de saúde. Mas 
nem todos os exercícios são indicados. Compressão 
abdominal e torções do tronco podem aumentar o 
risco de fraturas nas vértebras.

Uma boa opção é a dança, por movimentar várias 
partes do corpo, sem carga, e desenvolver o equilíbrio, 
essencial para evitar quedas. Exercícios de impacto 
também são indicados.
Fonte: G1
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Biblioterapia
“Ninguém é capaz de ser feliz se não administrar sua so-
lidão” - Leandro Karnal, em “O Dilema do Porco Espinho”. 
O livro trata do conflito entre o desejo de pertencimento, 
e a dificuldade de pertencer a um grupo e se relacionar.

Dica de literatura que cuida 
do Ser, por Karin Vanelli

No início de fevereiro, a Udesc recepcionou 38 professores que passaram a integrar o quadro efetivo da universidade. 
Com dois dias de atividades, o evento foi promovido pela Coordenadoria de Desenvolvimento Humano (CDH), no 
Plenarinho da Reitoria, em Florianópolis. Também houve recepções aos novos docentes nos centros de ensino. [LEIA+]
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www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
https://www.facebook.com/watch/?v=1991303424271606
https://www.facebook.com/watch/?v=1991303424271606
https://www.facebook.com/watch/?v=1991303424271606
https://www.facebook.com/watch/?v=1991303424271606
http://bit.ly/NovosProfessoresUdesc2019

