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Udesc com processos 100% digitais

Udesc lança                                                                     na próxima quinta
Está chegando a hora! Na próxima quinta-feira, 14, 

às 19h, a Udesc fará o lançamento oficial da Pluriversi-
dade - a Universidade que transcende, no Auditório da 
Fiesc, em Florianópolis. Gratuita e aberta ao público, a 

solenidade contará com uma palestra com Michael Oli-
veira, do podcast Líder HD. Informe-se sobre o evento 
e os projetos da iniciativa no site udesc.br/pluriversi-
dade. [LEIA+].

A partir de abril, todos os processos administra-
tivos da Udesc (veja lista abaixo) tramitarão exclusi-
vamente em formato digital, por meio do Sistema de 
Gestão de Protocolo Eletrônico (SGP-e). A mudança 
mobiliza professores e técnicos da Reitoria e dos cen-
tros de ensino, que participam desde o início do ano 
de uma série de ações para aderir ao projeto Governo 
Sem Papel. Na universidade, o trabalho é coordenado 

por equipes das pró-reitorias de Planejamento (Pro-
plan) e Administração (Proad). 

As atividades incluem reuniões e oficinas para ca-
pacitação com professores e técnicos de todas as uni-
dades (veja cronograma abaixo). Todos os servidores 
da universidade devem fazer cadastro no sistema para 
realizar a abertura e a tramitação de processos digitais. 
Veja abaixo como se informar! [LEIA+]

Mudança já foi adotada pela Reitoria e é facultativa para todos os centros de ensino a partir deste mês

FIQUE ATENTO ÀS MUDANÇAS

Documentos e processos que 
tramitarão exclusivamente em 
formato digital pelo SGP-e:

4Comunicação interna
4Ofícios
4Processos de compras (IL, DL, OS, AF, 

Licitação e não aplicável)
4Editais internos
4Instruções normativas
4Convênios
4Progressão docente
4Progressão de técnicos
4Afastamentos
4Relatório de afastamentos
4Remoção
4Autorização e solicitação de hora extra

Central de Ajuda do SGP-e, com 
vídeos explicativos sobre como ocor-
rerá a mudança, como trabalhar com 
processos digitais e os passos para 
conversão dos processos físicos.

Treinamento online do Gover-
no do Estado, toda sexta-feira, 
das 13h30 às 18h30. Após as 
sessões, vídeos permanecem dis-
poníveis no canal do YouTube.

Treinamento de processo 
digital na Reitoria

Principais benefícios:
aeconomia de papel aeconomia de tempo de trabalho 
amaior agilidade  amaior transparência 

Agenda de capacitações da Udesc 
Cesfi: 12/03 Ceart: 21/03
CEO: 13 e 14/03 CAV: 26/03 
Faed: 18/03 Ceavi: 02/04
CCT: 19/03 Ceplan: 04/04

https://www.udesc.br/pluriversidade
https://www.udesc.br/pluriversidade
http://bit.ly/UdescPluriversidade
http://bit.ly/UdescGovernoSemPapel
https://sgpe.sea.sc.gov.br/sgpe/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQuVpMmkaSpddczyiLFlEKP6AzXbWuTo5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQuVpMmkaSpddczyiLFlEKP6AzXbWuTo5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQuVpMmkaSpddczyiLFlEKP6AzXbWuTo5


Aniversariantes de 7 de março
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Lucia Marengo – Reitoria Sandra Mara Marin – Udesc Oeste Gisele Neves Liandro – Udesc Joinville
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o Aniversário: 6 de agosto

Livro de cabeceira: Bíblia
Filme favorito: A Cabana
Passeio inesquecível: Orlando
Uma pessoa exemplar: Minha mãe (Gerda Hack)
Uma paixão: Minha esposa, Ana Lúcia, e meus filhos
É torcedor: Grêmio
Culinária: Churrasco

Um homem de fé e de boa vontade

Antes de ingressar na Udesc, o atual coordenador 
geral da Universidade Aberta do Brasil (UAB) na 
Udesc, professor Luciano Emilio Hack, trabalha-

va em uma empresa de desenvolvimento de softwares.
Formado em Ciências da Computação pela Universi-
dade Federal de Santa Catarina (Ufsc), Hack entrou na 
Udesc em 1994, como técnico de desenvolvimento, no 
início da informatização da universidade estadual. “A 
Udesc representava um grande desafio para mim como 
profissional da área”, declarou.

Hack, que se tornou professor em 2003, gosta muito 
de trabalhar na Udesc e já atuou na Reitoria (como coor-
denador de Informática e pró-reitor de Ensino) e em três 
centros de ensino: na Udesc Faed (como professor), na 
Udesc Oeste (como professor, diretor de Ensino e diretor-
-geral) e na Udesc Cead, onde trabalha atualmente.

Prestativo, Hack gosta de ajudar os colegas. Em 
2004, foi transferido para a Udesc Oeste para auxiliar na 
implantação do centro, onde executou as mais variadas 
atividades. “Durante oito anos, trabalhei na implantação 
e consolidação da unidade. Foi um período intenso e de 
atividades variadas, pois os recursos humanos e mate-
riais inicialmente eram escassos, mas sempre procurei 

dar o meu melhor ali também”, lembra.
Com o passar dos anos, as condições foram melho-

rando. “Mesmo com as dificuldades normais de uma 
implantação, a decisão da Udesc em ir para o Oeste Ca-
tarinense, na minha opinião, foi muito acertada, pois é 
uma região que merece o ensino superior na qualidade 
que oferecemos”, afirma.

Fora da Udesc, o catarinense natural de Joaçaba 
gosta mesmo é de estar com a família. O professor é ca-
sado com a assistente social Ana Lúcia, com quem tem 
dois filhos: Benjamim, de 17 anos, e Samuel, de 13. 

Religioso, Hack também se dedica bastante às ati-
vidades da igreja que frequenta e conta que sua fé foi 
essencial em 2011, quando Samuel, então com 5 anos, 
foi diagnosticado com leucemia. “Foi bastante difícil para 
a minha família. Um versículo bíblico que me acompa-
nhou durante esse período: “Elevo os meus olhos para os 
montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem 
do Senhor que fez o céu e a terra. Salmos 121:1-2. Hoje 
graças ao bom Deus, meu filho está bem”, agradece.

Recentemente, os quatro viajaram juntos a Orlan-
do, nos Estados Unidos, passeio planejado para come-
morar a recuperação da saúde do filho mais novo.

Perfil
Luciano Emilio Hack

Professor da Udesc Cead



tem

u Até 27 de maio, estarão abertas as inscrições para o 7º Concurso de Foto-
grafia da Udesc. Neste ano, o tema será “70 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos”, com um total de R$ 16 mil em prêmios. Serão R$ 4 mil para 
o primeiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro, além 
de 10 menções honrosas no valor de R$ 700. As fotografias premiadas farão 
parte de uma exposição itinerante, que percorrerá os 12 centros de ensino da 
Udesc, entre outros locais. Acesse udesc.br/concursodefotografia. [LEIA+]

Concurso de fotografia da Udesc aborda  
70 anos da declaração dos direitos humanos

Fique por dentro

Recursos para graduação
u A Udesc lançou a terceira edição do Programa 
NDE - Valorização da Graduação, que destinará re-
cursos para o desenvolvimento de projetos pelos 
núcleos docentes estruturantes (NDEs) dos cursos 
de graduação em 2019. Os projetos devem ser en-
viados até 30 de abril para a Pró-Reitoria de Ensino 
(Proen). Serão destinados R$ 12 mil para os NDEs dos 
cursos que participarão do Enade deste ano e R$ 6 
mil aos demais.  [LEIA+]

Setic sob novo comando
u O técnico universitário Marcos 
Vinicius Linhares assumiu o cargo 
de secretário de Tecnologia de In-
formação e Comunicação da Udesc, 
no lugar de Jairo Wensing, que pas-
sou a atuar no Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-SC). 

Semana da Mulher na Udesc
u Unidades da Udesc realizam a partir desta quinta-
-feira, 7, diversas atividades relacionadas ao 8 de mar-
ço, Dia Internacional da Mulher. Entre os centros de en-
sino com programação, estão Faed, Cefid, Esag e CAV.

Parceria internacional de pesquisa
u Pesquisadores da Udesc Esag e das universidade de 
Bologna (Itália), Concordia e York (ambas no Canadá) 
estão desenvolvendo um estudo sobre a formação da 
consciência cívica. Um dos objetivos é desenvolver ferra-
mentas tecnológicas para promover o engajamento dos 
cidadãos em questões sociais. [LEIA+]

Comunica

Imposto de renda
u Servidores da Udesc que receberam va-
lores a título de diárias em 2018 já podem 
emitir seus comprovantes de rendimentos 
por meio deste link. Os valores deverão ser 
acrescidos no Imposto de Renda deste ano. 
Mais informações podem ser obtidas pelo 
e-mail ccon.reitoria@udesc.br.

Novos técnicos universitários
u Foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 6, a no-
meação de 18 novos técnicos universitários de suporte, re-
sultado do concurso público realizado no ano passado. Dos 
novos servidores, nove serão lotados nos cinco centros de Flo-
rianópolis e na Reitoria, dois em Balneário Camboriú, enquan-
to que Joinville, Lages, Ibirama, São Bento do Sul, Chapecó e 
Pinhalzinho receberão um técnico cada. Os servidores tem 30 
dias para tomar posse, período em que será defida, também, a 
lotação de cada um. [LEIA+]

Catálogo de Extensão da Udesc
u Até o próximo 
dia 15, a Pró-Rei-
toria de Extensão, 
Cultura e Comuni-
dade (Proex) estará 
recebendo informa-
ções para elabora-
ção do Catálogo de 
Extensão da Udesc, 
produzido anual-
mente desde 2016. 
Coordenadores 
de programas e projetos podem enviar dados 
sobre suas ações pelo formulário na internet. 
Mais informações podem ser obtidas pelo e-
-mail proex.reitoria@udesc.br.

https://www.udesc.br/concursodefotografia
http://bit.ly/ConcursoFotografiaUdesc2019
http://bit.ly/UdescNDE2019
https://www.udesc.br/noticia/marco_feminista_tera_programacao_especial_alusiva_ao_dia_internacional_da_mulher_na_udesc_faed
https://www.udesc.br/cefid/noticia/semana_da_mulher_da_udesc_cefid_promove_atividades_a_partir_desta_sexta
https://www.udesc.br/noticia/semana_da_mulher_tera_debates_sobre_genero_e_empreendedorismo_na_udesc
https://www.udesc.br/noticia/udesc_lages_promove_palestra_e_bate-papo_com_docentes_no_dia_internacional_da_mulher
http://bit.ly/UdescParticipact-ItaliaCanada
http://www.transparencia.sc.gov.br/comprovantesrendimentos
http://bit.ly/NovosTecnicosUdesc2019
http://www1.udesc.br/?idFormulario=444


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 Florianópolis, São Bento do Sul 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

Comunica

Encontro nacional do lixo zero

sustentável
Por Gustavo Kogure

O projeto Udesc Lixo Zero será apresentado neste 
sábado, 9, no 1° Encontro Nacional de Embaixadores 
do Instituto Lixo Zero, no Sesc Cacupé, em Florianó-
polis. O encontro reunirá cerca de 150 pessoas de di-
versas partes do Brasil que visam assimilar boas práti-
cas da temática do lixo zero. Apesar de o projeto 
institucional encontrar muitas barreiras para sua total 

implementação, seu formato atual tem chamado 
atenção por apresentar um “produto pronto”  de um 
tema recente e que pode ser implementado por qual-
quer outra instituição, seja pública ou seja privada. 
Pare de reclamar, seja você um agente de boas práti-
cas. Recuse, reduza, reutilize e, se tudo der errado, re-
cicle! 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.

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

O vice-reitor, Leandro Zvirtes, visitou a Udesc Balneário Camboriú, onde 
participou de reuniões e visitou as instalações da unidade, acompanhado 
da diretora-geral, Maria Ester Menegasso, demais diretores e servidores.

O reitor, Marcus Tomasi, participou do 7º 
Seminário de Internacionalização Univer-
sitária, promovido pela Organização dos 
Estados Americanos (OEA), em Washing-
ton, nos EUA. Tomasi compôs a primeira 
mesa-redonda do evento, com reitores de 
outras universidades do Brasil. Na con-
versa, as instituições brasileiras apresen-
taram um panorama da pós-graduação, 
pesquisa, inserção regional e cooperação 
internacional no País.   O secretário de 
Cooperação Interinstitucional e Interna-
cional da Udesc, Amauri Bogo, também 
participou do evento.

A pró-reitoria de Ensino, Soraia Tonon da 
Luz, participou da formatura da Udesc Ce-
fid na última semana, com a equipe diretiva 
do centro. O calendário de formaturas se-
gue com mais eventos até o dia 23.

http://www.udesc.br/sustentavel
http://www.oas.org/pt/
http://www.oas.org/pt/
http://www.oas.org/pt/
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2392/Calend_rio_outorgas_grau_atualizado_em_06_02_19_15499899088259_2392.pdf


Reconciliações
Relações humanas não são fáceis. Às vezes, nos 

desentendemos com pessoas queridas e nos 
afastamos de quem nos magoou.

Mesmo sentindo falta da pessoa, nem sem-
pre nos sentimos em condição de esquecer a 
mágoa causada. Cabe a cada um verificar se 
pode e quer uma reaproximação, já que a re-
conciliação não é obrigatória.

Se for importante para você, procure essa pes-
soa para uma conversa franca. Tente enxergar a si-
tuação através dos olhos dela. Mesmo que não 
seja possível consertar as coisas, faça o seu melhor.

Lembre-se, porém, que os critérios são indivi-
duais. A dor não passa por decreto e pode ser que 
essa pessoa não queira mais falar com você. Inde-
pendentemente de haver ou não a reconciliação, 
os desentendimentos também ensinam.

A coragem em lidar com os confrontos tam-
bém pode promover oportunidades de nos co-
nhecermos melhor.

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

Equilíbrio
Por Celia Penteado

EXPEDIENTE  Produção: Secretaria de Comunicação da Udesc 
(Secom) | Secretário de Comunicação: Luiz Eduardo Schmitt | Con-
tato: 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

O risco das soluções mágicas

Viver Bem

O tempo passou, a ciência avançou e pesquisas mos-
traram que muitas curas e tratamentos “mágicos”, na re-
alidade, não existem. Mesmo assim, há pessoas que se 
aproveitam da necessidade dos outros – e essa realidade 
não mudou, apesar de estarmos em 2019.

Atualmente, a oferta é vasta: há quem ofereça soluções 
para perder peso, para cuidar da pele e até para substituir va-
cinas, só para citar algumas. A diferença no século 21, no en-
tanto, é que essa mensagem sem base científica é propaga-
da e amplificada pela internet. É assim que o ciclo se forma, 
os membros do grupo – seja qual for o procedimento, a ideia 
ou a cura de que estão falando – se reforçam mutuamente.

E apesar de verem o tempo passar e que não está fun-
cionando, a maioria está convencida de que, antes de se 
sentir melhor, sua condição vai piorar. Assim, as pessoas 
acabam inseridas em um círculo em que todos estão con-
vencidos de que aquilo é verdade e replicam ideias que 
não têm base científica. 
Fonte: G1
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Biblioterapia

“Tá todo mundo mal: o livro das crises”. Uma verdadeira 
catarse de crises comuns (família, aparência, relaciona-
mentos, trabalho) ditas de um jeito incomum, divertido, 
jovem e leve como a autora: Jout Jout (sim, a youtuber 
e também jornalista). O livro te desloca da tensão para a 
leveza.  [ASSISTA AO VÍDEO]

Cerca de 40 professores e técnicos da Udesc Oeste par-
ticiparam no último dia 22 de um evento de formação 
continuada, realizado em Chapecó. Com o tema “O lugar 
de força do professor”, a palestra foi ministrada pelo pro-
fessor Leo Costa, diretor do Instituto Alegria. Os partici-

pantes das dinâmicas aprenderam estratégias de como 
se portar em sala diante de estudantes com problemas 
de aprendizagem, além de melhorar o desempenho de 
todos a partir da compreensão sistêmica. O evento teve 
parceria com o Instituto Clínico do Conhecimento (IOD).

Cliccomunica

Dicas de leitura por Karin Vanelli

FOTO: IOD

www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
https://www.facebook.com/bibliotecacesfi/videos/396136781199421/

