
Momento de união pela Udesc

Saiu o resultado do segundo edital para espaços inovadores de ensino

Vacinação contra gripe para servidores prossegue até 24 de maio. Veja o cronograma

Até 23 de maio, estarão abertas as inscrições do Proeven, que dará 
ajuda financeira a professores que queiram apresentar trabalhos 
em congressos no exterior entre 1º de agosto e 31 de dezembro.

Cefid, Cead, Cesfi e Esag foram as quatro unidades 
selecionadas no segundo edital de Espaços Inovado-
res de Ensino da Udesc (Espine). Cada uma receberá, 
a partir deste mês, até R$ 300 mil para implantar os 
novos ambientes, que podem contar com recursos 

tecnológicos diferenciados e serão criados de acordo 
com as especifidades de cada centro de ensino. O pri-
meiro edital já havia contemplado outras quatro uni-
dades: CCT, CAV, Faed e Ceart. Todas deverão aplicar 
os recursos até o fim do ano. [LEIA+]

O Conselho Universitário da Udesc (Consuni) apro-
vou no fim de abril uma moção de repúdio contra o pro-
jeto do Governo do Estado que corta 10% dos recursos 
repassados via duodécimo à instituição. Confira a mo-
ção. Para o conselho, composto por professores, técnicos 
e alunos da universidade, a medida causará forte impacto 
negativo nas contas da Udesc, comprometendo o ensino 
superior público, gratuito e de qualidade. Com o corte de 
recursos, a Udesc perderia mais de R$ 40 milhões por ano.

Outras instituições, parlamentares e grupos políti-
cos de Santa Catarina também estão se manifestando 
publicamente contra a medida do Governo do Estado. 
As Câmaras de Vereadores das cidades onde a Udesc 
tem unidades, como Lages, Joinville, Pinhalzinho, La-

guna, São Bento do Sul e Chapecó, entre outras, já 
aprovaram moções de repúdio e protesto contra a me-
dida do Governo do Estado que afeta a Udesc.

A presidente da Comissão de Educação da Alesc, 
deputada Luciane Carminatti, já apresentou emenda 
ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
para evitar a redução do percentual de 2,49% da receita 
do Estado para a Udesc.

Gestores e professores da Udesc também têm 
sensibilizado deputados catarinenses sobre o corte de 
recursos que prejudica as atividades da universidade. 
Dezenas de parlamentares já foram visitados pelos do-
centes e a maioria indicou defender a Udesc e evitar a 
redução de recursos na educação.

Você também pode participar na 
defesa da Udesc! Fique por dentro dos 
argumentos em favor da universidade, 

utilize a capa do Facebook sobre o 
assunto e a máscara da campanha 

#OrgulhoDeSerUdesc
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Mobilização em defesa da universidade incluiu apoio 
de câmaras municipais e atenção de deputados

http://bit.ly/Udesc-Vacinacao2019
http://bit.ly/Udesc-Proeven022019
http://bit.ly/Udesc-Proeven022019
http://bit.ly/Udesc-Proeven022019
http://bit.ly/Udesc-ResultadoEspine02
http://secon.udesc.br/consuni/mocoes/MC001-2019-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/mocoes/MC001-2019-cni.pdf
http://bit.ly/ArgumentosUdesc


Papo-rápido

Aniversariantes de 2 de maio
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Um professor conciliador

Perfil
Mayco Morais Nunes

Professor da Udesc Cefid

Márcia Maria Pauleti Demathe – Udesc Joinville Matheus Mannes – Udesc Joinville 

Os que o conhecem, o consideram bem humo-
rado e comunicativo, já que o professor Mayco 
Morais Nunes adora trocar ideias, falar sobre 

assuntos cotidianos e projetos em geral. Formado em 
Fisioterapia pela Udesc Cefid, Nunes trabalha desde 
2001 na instituição catarinense. Começou como pro-
fessor substituto e, em 2002, ingressou como docente 
efetivo no mesmo curso em que se graduou.

Nunes conta que seu sentimento de gratidão à 
Udesc, que surgiu em 1996, quando ainda era acadê-
mico, perdura até hoje. “Sinto orgulho de ser egresso do 
curso de Fisioterapia no qual leciono há 18 anos.”

Entre as experiências vividas na instituição, a mais 
significativa foi a atuar como pró-reitor de Extensão, 
Cultura e Comunidade entre 2012 e 2016. “Conclui o 
mandato com a sensação de dever cumprido e a certe-
za de ter contribuído para o fortalecimento da Udesc”, 
afirma o docente. 

Entre as principais iniciativas do período, ele cita a 
implantação de subsídios na alimentação estudantil, a 
inauguração do restaurante da sede do Campus I e a con-

Mayco com a 
esposa, Cláudia, 
e a filha, Isabela

solidação do Núcleo Extensionista Rondon (NER), que se 
deram enquanto Nunes esteve à frente da Proex. 

Atualmente, o professor quer continuar evoluindo 
como extensionista, pesquisador e docente. Considera-
-se uma pessoa tranquila, mas defende com ardor as 
causas que julga importantes. “Consenso tem sido a mi-
nha palavra de ordem. Conversar é sempre melhor que 
discutir” , defende.

Na vida pessoal, Nunes gosta de passear com a famí-
lia. O professor é casado com a empresária Claudia Santos 
Nunes e tem uma filha, Isabela, de 16 anos. ”Adoro ir a bons 
restaurantes e ao cinema e viajar com a família”, revela.

Há três anos, o professor decidiu cuidar mais do seu 
corpo e passou a praticar atividades físicas regularmen-
te. “Corro e faço musculação de quatro a seis vezes por 
semana. Com isso, perdi 30 Kg e, desde então, tenho 
conseguido me manter nessa condição”, conta.

Para concluir a entrevista, Nunes conta que, como 
norte, evita a convivência com pessoas negativas e bus-
ca praticar o bem, tratando os outros como gostaria de 
ser tratado.

Aniversário: 17 de outubro
Livro de cabeceira: Estou lendo “A 
sutil arte de ligar o f*da-se”,  de 
Mark Manson (Não há um predileto)
Passeio inesquecível: Ver o pôr do sol 
ao som do Bolero de Ravel na Praia 
do Jacaré, em João Pessoa. 
Uma pessoa exemplar:  
Minha esposa, Claudia
Uma paixão: Fisioterapia
É torcedor: Figueirense



tem

u Formada por estudantes de Música e coordena-
da pelo professor João Titton, da Udesc Ceart, a Or-
questra Acadêmica fez uma apresentação surpresa 
no hall principal do Prédio da Reitoria no fim de tar-
de do dia 24. Atuando como programa de extensão, 
a orquestra tem, como um dos principais objetivos, 
a formação artística dos jovens instrumentistas e a 
de público no Estado, com repertórios que vão da 
música popular ao erudito.

Fique por dentro
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Orquestra Acadêmica

Em julho do ano passado,  a 15ª operação foi 
realizada em municípios do Médio Vale do Itajaí

Balneário Camboriú
u O professor José 
Carlos de Souza foi 
eleito diretor-geral 
da Udesc Balneário 
Camboriú, para a 
Gestão 2019-2023. O 
mandato iniciará em 
maio. [LEIA+]

Recepção aos novos técnicos universitários
u Doze técnicos que passaram 
a integrar o quadro efetivo da 
Udesc em cinco cidades partici-
param de um evento de recep-
ção e integração promovido pela 
Coordenadoria de Desenvolvi-
mento Humano (CDH) em 23 de 
abril, em Florianópolis. [LEIA+]

uUdesc consulta alunos e 
servidores sobre Política 
de Assuntos Estudantis

u Edital de pesquisa 
aplicada da Udesc aceita 
propostas até 17 de maio

u Programa NDE para 
qualificar graduação 
prorroga inscrições

Gestores debatem Diretrizes da Graduação
u Gestores das unidades e da Administração Central da Udesc participa-
ram em 29 de abril de um encontro sobre as diretrizes de graduação da 
universidade. Outros dois encontros sobre o tema estão previstos para 
ocorrer em 21 de maio e em 25 de junho. O objetivo é construir de forma 
um documento para orientar, instruir e indicar caminhos para o ensino 
superior na instituição. Assista ao Notícias Udesc sobre o evento.

Aprovada nova Política de Extensão Universitária
u Foi aprovada por unanimidade, nos três conselhos superiores da 
universidade (Consuni, Consad e Consepe), a nova Política de Extensão 
Universitária da instituição. O documento atualiza e unifica o regramen-
to para desburocratizar e incentivar a prática extensionista pela comu-
nidade acadêmica. Veja na notícia completa o que mudou.

Equipe de terceirizados que atua na manu-
tenção e segurança da sede do Campus I, em 
Florianópolis, participou em abril de uma 
capacitação sobre o tema lixo zero.

Evento sobre diretrizes da 
graduação ocorreu na Capital

FOTO: PEDRO CORREA

http://bit.ly/UdescBalneario-ResultadoEleicao2019
http://bit.ly/TecnicoUdesc-PosseAbr19
http://bit.ly/Udesc-PoliticaAssuntosEstudantis
http://bit.ly/Udesc-PoliticaAssuntosEstudantis
http://bit.ly/Udesc-PoliticaAssuntosEstudantis
http://bit.ly/Udesc-PesquisaAplicada2019-21
http://bit.ly/Udesc-PesquisaAplicada2019-21
http://bit.ly/Udesc-PesquisaAplicada2019-21
https://www.udesc.br/noticia/programa_da_udesc_para_qualificar_graduacao_prorroga_inscricoes_ate_31_de_maio
https://www.udesc.br/noticia/programa_da_udesc_para_qualificar_graduacao_prorroga_inscricoes_ate_31_de_maio
https://www.udesc.br/noticia/programa_da_udesc_para_qualificar_graduacao_prorroga_inscricoes_ate_31_de_maio
https://youtu.be/4jm81OhqG6w
http://bit.ly/ExtensaoUdesc-NovaPolitica


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

Tá na agenda
17/05 Abertura da Expo Tecnova, na Fiesc, em Florianópolis, às 14h

20/05 Abertura do Seminário Regional Sul da Associação Universidades em Rede (UniRede), às 10h30

28/05 Posse do diretor-geral da Udesc Balneário Camboriú, às 18h

Comunica

Cartilha digital

sustentável
Por Gustavo Kogure

A Udesc lançou uma nova cartilha digital, que 
apresenta o Projeto Udesc Lixo Zero de forma didáti-
ca e simples. O produto foi desenvolvido pelo Lab-
Design da Udesc Ceart, com orientação da Comissão 
Udesc Lixo Zero. Em 25 de março, a cartilha foi apre-
sentada a todos os funcionários terceirizados da Or-
benk na sede do Campus I, no Bairro Itacorubi, e a 
servidores da Reitoria, do Ceart, da Faed e da Esag, 
em um evento no Plenarinho. 

O documento está vinculado ao Programa Udesc Sus-
tentável e foi desenvolvido para que tanto o Instituto 
Lixo Zero como outras instituições possam utilizá-lo. 
Pouco a pouco, de forma institucional, a comissão vem 
agregando documentos e vídeos para facilitar a imple-
mentação do programa – por parte dos setores – em 
toda a Udesc. Acesse nosso site. Recuse, reduza, reutilize 
e, se tudo der errado, recicle! Você também é parte do 
problema 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.

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

Erádio Gonçal-
ves (ao centro) 
foi um dos 
vereadores 
que receberam 
representantes 
da Udesc nas vi-
sitas feitas pelo 
Estado em defe-
sa dos recursos 
da universidade.

No dia 29, a pró- 
reitora de Ensino, 
Soraia Tonon da Luz, 
e equipe realizaram 
encontro de gestores 
da universidade para 
debater as diretrizes 
da graduação. No dia 
24, foi promovido o 
primeiro encontro de 
secretários de gradua-
ção da instituição.

Evento Diretrizes 
da Graduação

Primeiro encontro de 
secretários de graduação

Equipe da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (Proex) participa de visitas 
a todas as unidades (na foto, em Laguna) para promover debates sobre a Política de 
Assuntos Estudantis. Veja o cronograma das reuniões e a minuta da proposta no site.

O professor José 
Ronaldo Faleiro (de 

vermelho), da Udesc 
Ceart, foi homena-
geado no Festival 

Nacional de Teatro de 
Chapecó. O evento 

foi prestigiado pelo 
coordenador de Cul-

tura da Udesc, Ivan 
Tonon (de branco).

http://www.udesc.br/sustentavel
https://youtu.be/4jm81OhqG6w
https://youtu.be/4jm81OhqG6w
http://bit.ly/Udesc-PoliticaAssuntosEstudantis
http://bit.ly/UdescCeart-HomenagemProfessorFaleiro
http://bit.ly/UdescCeart-HomenagemProfessorFaleiro
http://bit.ly/UdescCeart-HomenagemProfessorFaleiro
http://bit.ly/UdescCeart-HomenagemProfessorFaleiro


Fibromialgia 

Viver Bem

Dores fortes pelo corpo, por períodos prolongados e que não passam 
mesmo com remédios. Esses sinais podem indicar fibromialgia, uma do-
ença que ainda confunde as pessoas por causa dos sintomas diversos. 
Registrada na década de 70, a doença atinge mulheres na sua maio-
ria. Além das dores, engloba manifestações clínicas como fadiga, 
indisposição e distúrbios do sono. A doença é detectada somente 
pelo exame físico, que busca identificar pontos dolorosos no corpo. 
A atividade física é imprescindível no tratamento, que também pode 
incluir fisioterapia, acupuntura, terapia ocupacional, alongamento, 
analgésicos, relaxantes musculares e antidepressivos. Fonte: Ministério da Saúde.

Biblioterapia

Poetisa, cronista e dramaturga, 
Hilda Hist é intensa, mordaz, 
selvagem. Os elementos terra, 
água, ar e fogo estão muito 
presentes na sua escrita, operando 
estas forças da natureza, ora 
dura, árida, ora fugaz, etérea, 
frequentemente condutora 
de descarga elétrica, essa que 
sentimos ao ler sua densa poesia. 
No amor, o lirismo de Hilda parece 
buscar uma unidade plena com 
o outro, e nessa busca há o medo 
do perder-se. Há o misturar-se. É 
aqui que sua poesia pode cuidar 
e tratar o sujeito quando está 
prestes a mudar, tomar novos 
rumos. E experimenta o mesmo 
temor daquele que é arrebatado 
por paixão. Há que haver entrega 
no misturar-se. Há que preservar 
de si a essência. Há que fluir na 
dança da vida. 
Venha conhecer a poesia 
“Aquela” no vídeo.

Dicas de leitura por Karin Vanelli
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Será que somos bons ouvintes?
Pensamos que sabemos ouvir os outros, no entanto, saber ouvir de 

verdade não é tão simples assim. Às vezes, quando alguém nos conta 
alguma coisa, acabamos falando de alguma experiência parecida por 
qual já passamos. Outra falha para quem se dispõe a ouvir é rebater o 
que foi dito ou demonstrar um interesse superficial, falando frases fei-
tas, tipo “entendo, já passei por isso”.  Também não somos bons ouvin-
tes quando diminuímos a importância do ocorrido, dizendo “tem coisa 
pior”. E, por último, quando damos conselhos sem que nos peçam.

Agora, ajudamos a pessoa a buscar soluções quando fazemos per-
guntas que estimulam a reflexão. Por exemplo “o que você pensa so-
bre isso?” ou “o que você vai fazer?”. Ouvir para valer requer acolhimen-
to, atenção e paciência. Não julgue, apenas ouça. E lembre-se da regra 
básica: para ouvir o outro, é preciso fazer silêncio.

Você tem sugestões para esta coluna? Escreva para celia.pentea-
do@udesc.br. Ouça também o Programa Equilíbrio no Soundcloud.

Equilíbrio
Por Celia Penteado
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Os professores Eduardo Guilherme Gentil de Farias e David Valença Dan-
tas, da Udesc Laguna, embarcaram em abril com 13 alunos de Engenha-
ria de Pesca e Ciências Biológicas para uma experiência de cinco dias no 
Laboratório de Ensino Flutuante Ciências do Mar I (LEF I), navio destinado 
à pesquisa marinha na costa brasileira. Saiba mais na notícia completa.

Cliccomunica

David e Eduardo 
(nas pontas), com 
os estudantes

https://youtu.be/-mBLZOtn5Dg
https://youtu.be/-mBLZOtn5Dg
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
https://soundcloud.com/user-15954033
http://bit.ly/UdescLaguna-ExpedicaoLEF201901

