
Conheça o Guia de Eventos da Udesc

Docentes podem submeter relatos para Livro de Ensino até 14 de junho

Udesc solicita ao governo exclusão de projeto que corta recursos

Segundo encontro sobre Diretrizes da Graduação ocorre na terça

Em reunião nesta quinta-feira, 16, a Udesc solici-
tou ao governo estadual que seja excluída do projeto 
de lei que corta 10% do seu orçamento. O projeto do 
Executivo aplica o mesmo percentual de redução nos 
orçamentos da Assembleia Legislativa, do Tribunal de 
Justiça, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. A 
reunião contou com o secretário estadual da Casa Civil, 
Douglas Borba, o vice-reitor da Udesc, Leandro Zvirtes, e 
o pró-reitor de Planejamento, Marcio Metzner. Também 
participaram o diretor-geral da Udesc Esag, Éverton Can-
cellier, e o vereador Pedro Silvestre, de Florianópolis.

Borba afirmou que o Governo do Estado deseja 
abrir um canal de relacionamento com a Udesc e está 
sensível à questão. Nos próximos dias, uma audiência 
será agendada com o governador. Zvirtes considerou 
o resultado da reunião positivo: “Vamos ficar atentos 
aos próximos encaminhamentos da votação da LDO na 
Alesc”, ressaltou. 

Mais de dez câmaras municipais em SC aprova-

ram moções contrárias ao projeto. O corte representa 
R$ 40 milhões a menos à Udesc, o que poderá impac-
tar na continuidade de pesquisas, auxílios estudantis, 
investimentos, contratos com fornecedores, entre 
outras contas. A maioria das moções de repúdio ou 
de apelo nos legislativos municipais foi aprovada por 
unanimidade. [LEIA+]

A Udesc lançou o Guia de Eventos, Cerimonial 
e Protocolo, com orientações e diretrizes para a re-
alização de eventos em toda a organização. Iniciada 
em novembro do ano passado, a elaboração do docu-
mento mobilizou cerca de 30 servidores, de todos os 
campi, e foi assessorada pelos consulto-
res externos Felipe Cintra e Nadia Garlet 
(Ifsc), com ampla experiência na área. 

Prevista na Política de Comunicação e no Pla-
no de Gestão 2016-2020 da Udesc, o guia orienta 
como planejar, organizar e promover eventos ali-
nhados à estratégia de comunicação da universida-
de. No site do guia, é possível acessar roteiros-base 

para diversos eventos e uma tabela de 
pronomes de tratamento, entre outras 
informações.  [LEIA+]
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Representantes da Udesc se reuniram com 
secretário estadual da Casa Civil nesta quinta

http://bit.ly/Udesc-LivroEnsinoGraduacao02
https://www.udesc.br/noticia/diretrizes_de_graduacao_serao_tema_de_novo_encontro_de_gestores_da_udesc_na_terca
https://www.udesc.br/noticia/udesc_solicita_ao_governo_de_sc_exclusao_da_universidade_em_projeto_de_corte_de_recursos
http://www.udesc.br/guiadeeventos
http://www.udesc.br/guiadeeventos
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/1765/politicadecomunicacao.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/plano_gestaoUdesc__1__0607383001481205237.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/plano_gestaoUdesc__1__0607383001481205237.pdf
http://udesc.br/guiadeeventos
http://bit.ly/Udesc-GuiaEventos
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/8935/Guia_de_Eventos_Udesc_1557844062237_8935.pdf


Aniversariantes de 16 de maio
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Antonio Marcos Arruda – Udesc Joinville
Ieda Frasson – Reitoria

Luana Ceretta De Souza – Udesc Ceart 

Marcelo De Souza – Udesc Ibirama
Micheli Cristina Thomas – Udesc Laguna

Thiane Pereira Poncetta Coliboro – Udesc Ibirama

Em julho deste ano, o atual coordenador de Gestão de 
Contratos da Udesc, Marcelo Darci, completará cinco 
anos “de casa”. Antes de ingressar na Udesc, esse admi-

nistrador de empresas trabalhava em uma concessionária de 
caminhões, onde permaneceu por 22 anos. A ideia de ingres-
sar na Udesc surgiu a partir do contato que tinha com servi-
dores da instituição. Sua esposa Ana Claudia Silva de Souza 
é servidora da universidade e trabalha na Coordenadoria de 
Recursos Humanos. 

“Os colegas da Ana transmitiam orgulho em pertencer 
à  Udesc e isso me estimulou e me deu ânimo para prestar o 
concurso”, disse Marcelo. Ao entrar na instituição, foi traba-
lhar na Coordenadoria de Licitações e Compras (CLC). 

“O setor me seduz por não ter uma rotina tão padro-
nizada, já que cada contrato ou processo tem particulari-
dades que trazem experiências importantes, tanto para a 

vida particular quanto profissional”, explicou. 
Uma das características mais marcantes de Mar-

celo é a de se entregar por completo ao trabalho. “No 
primeiro ano de serviço, já participei da comissão de 
licitações e fiz curso para pregoeiro. Em 2016, assumi 
a Coordenadoria de Gestão de Contratos, onde es-
tou até esse momento.”‘

Marcelo é manezinho da ilha e tem dois filhos 
com Ana Claudia: Lucas Eduardo, de 22 anos, e Vi-
nicius Gabriel, de 14 anos. Fora da Udesc, ele adora 
viajar com a família, mas, no dia a dia, o que mais fa-
zem é assistir séries de televisão. Atualmente “Suites”, 
“Billion” e “The Goodwife” são as prediletas. 

“Agora, quando planejamos uma viagem, fi-
camos muito tempo preparando e organizando a 
aventura. Esses momentos ficam sempre registra-
dos em nossa memória pois nos divertimos muito 

no antes e durante a viagem. Na mais recente, fo-
mos para Portugal”, destaca. 

Comprometido, dedicado e 
um amigo para todas as horas, 
Marcelo Darci acredita na refor-
ma através do exemplo. Para 
ele, “se quisermos fazer diferen-
ça para as pessoas, precisamos 
adotar uma conduta coerente 
e não simplesmente cobrar dos 
outros uma conduta que tería-
mos dificuldades de praticar”.

Aniversário: 14 de fevereiro,  
mesma data da minha esposa 
Livro de cabeceira: Gosto de ficção  
Já li quase todos do Dan Brow
Filmes favoritos: Star Wars (todos)  
O colecionador de ossos  
Um sonho de liberdade
Passeio inesquecível: Nossas viagens
Uma pessoa exemplar:  
Meu avô paterno, Seu Darcy
Uma paixão: Minha família
É torcedor: Avaí 
Culinária: Frutos do mar e churrasco

Papo-rápido
Marcelo com 
a esposa, Ana 
Claudia, e os 
filhos, Lucas  
e Vinicius

Perfil
Marcelo Darci

Técnico da Reitoria

Gestor dedicado aos 
contratos da Udesc



tem

u Mais seis gaivotas com intoxicação botulínica, resgata-
das em abril, foram estabilizadas pela equipe da Unidade 
de Estabilização da Fauna Marinha do Sul Catarinense, da 
Udesc Laguna. A unidade integra um projeto nacional, 
ligado à Petrobras, e conta com instalações inauguradas 
em 2017, na Praia do Gi. Primeiro do gênero na região, o 
espaço é usado para resgate, tratamento e reabilitação 
de aves, répteis e mamíferos marinhos, e conta com uma 
equipe multiprofissional. Desde a implantação do proje-
to, 208 aves foram encontradas com suspeita de intoxica-
ção e 113 foram estabilizadas com sucesso. [LEIA+]

Fique por dentro
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Unidade de Estabilização da 
Fauna Marinha do Sul Catarinense

Fibrose cística
u A professora Camila Santos 
Schivinski, da Udesc Cefid, é auto-
ra de um dos cinco capítulos e 
uma das organizadoras da Reco-
mendação Brasileira de Fisiote-
rapia na Fibrose Cística: um 
guia das boas práticas clínicas. 
A publicação é considerada um 
marco para a fisioterapia respira-
tória pediátrica no País. [LEIA+]

Professor no Everest
u O professor Pedro Castilho, da 
Udesc Laguna, fez uma expedi-
ção de escalada até os 6 mil me-
tros de altitude no Monte Eve-
rest. O docente já subiu as dez 
maiores montanhas do Brasil e o 
Monte Kilimanjaro, na África. 

u Udesc está entre 50 instituições 
que mais produziram ciência  
nos últimos cinco anos no Brasil

u Concurso de Fotografia da  
Udesc sobre direitos humanos  
tem inscrições até 27 de maio

u Avaliação dos cursos em 2019.1 
por docentes e alunos será de  
27 de maio a 16 de junho

u Professores da Udesc podem  
se inscrever para o Proeven  
até a próxima quinta

u Simpósio Internacional de 
Inovação em Educação Superior 
(Siies) é adiado para setembro

Comitê de ética
u Foram empossados nesta 
quinta -feira, 16, os novos inte-
grantes do Comitê de Ética e 
Pesquisa com Seres Humanos. 

Mais 16 tipos de documentos e processos passaram a tramitar somente em 
formato digital na Udesc a partir desta semana. Click aqui para ver a lista. 

Todos os servidores que ainda não têm acesso devem fazer cadastro no SGP-e.

Unidade funciona 
na Udesc Laguna

http://bit.ly/UdescLagunaRecuperaAves
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rebrafis/issue/view/1570/showToc
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rebrafis/issue/view/1570/showToc
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rebrafis/issue/view/1570/showToc
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rebrafis/issue/view/1570/showToc
http://bit.ly/GuiaFibroseCistica
http://bit.ly/PesquisaUdesc-CienciaBrasil
http://bit.ly/PesquisaUdesc-CienciaBrasil
http://bit.ly/PesquisaUdesc-CienciaBrasil
http://bit.ly/Udesc-ConcursoFoto2019
http://bit.ly/Udesc-ConcursoFoto2019
http://bit.ly/Udesc-ConcursoFoto2019
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/Cartaz_avaliacao_udesc_15580352489671_3011.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/Cartaz_avaliacao_udesc_15580352489671_3011.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/Cartaz_avaliacao_udesc_15580352489671_3011.pdf
http://bit.ly/Udesc-Proeven022019
http://bit.ly/Udesc-Proeven022019
http://bit.ly/Udesc-Proeven022019
http://siies2019.udesc.br/
http://siies2019.udesc.br/
http://siies2019.udesc.br/
https://www.udesc.br/comitedeeticaepesquisacomsereshumanos
https://www.udesc.br/comitedeeticaepesquisacomsereshumanos
http://bit.ly/UdescDigital_2019
http://bit.ly/UdescDigital_2019


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

Tá na agenda
21/05 2º Encontro de Diretrizes de Graduação da Udesc, no Plenarinho da Reitoria, em Florianópolis, às 9h

23/05 3º Fórum de Estágio da Udesc, no Plenarinho da Reitoria, em Florianópolis, às 13h30

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

sustentável
Por Gustavo Kogure

A comercialização de automóveis elétricos no Brasil 
ainda é pequena em relação aos países escandinavos. 
Entretanto, os índices de geração de energia de fontes 
renováveis são bastante positivos no País. Isso porque 
mais de 65% da matriz elétrica é composta por hidrelé-
tricas. Há também um crescente investimento em par-
ques eólicos e popularização do sistema fotovoltaico em 
empresas e casas residenciais. Também somos agracia-
dos com uma quantidade abundante de biomassa 

oriunda do agronegócio. Quando dentro de biodigesto-
res, ela pode gerar dois produtos valiosos: o biogás e o 
biofertilizante. Um verdadeiro ga nha-ganha. Existem 
poucos, mas bons exemplos desse aproveitamento no 
Brasil. Trata-se de mais uma demonstração de que sus-
tentabilidade vai muito além de ecologia. É uma questão 
de inteligência humana. Recuse, reduza, reutilize e, se 
tudo der errado, recicle! Você também é parte do proble-
ma 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

O vice-reitor, Leandro Zvirtes, o pró-reitor de Planejamento, 
Márcio Metzner, e demais gestores da Reitoria apresentaram à 
comunidade acadêmica, no dia 8, um panorama dos reflexos dos 
possíveis cortes de recursos à Udesc pelo Governo do Estado.

Entusiastas do Núcleo Extensionista Rondon da Udesc se-
guem com os preparativos para a Operação Gilmar de Almei-
da Gomes, que será realizada em julho, no Oeste Catarinense.

Zvirtes, o diretor-geral da Udesc Esag, Éverton Cancellier, 
e o vereador Pedro Silvestre se reuniram com o deputado 

estadual Sílvio Dreveck para abordar o projeto do Executivo 
que corta 10% do orçamento da universidade.

O Plenarinho da Reitoria lotou na reunião do Consuni da últi-
ma terça-feira, 14. Acesse no site as resoluções, o calendário e 
as pautas das reuniões, entre outras informações.

http://www.udesc.br/sustentavel
https://www.udesc.br/conselho/consuni


Biblioterapia

No livro “Vivências em Biblioterapia”, a 
psicóloga e psicanalista Cristiana Seixas 
aborda aspectos de relacionamento 
entre Psicanálise e Biblioterapia.  Não 
só a Psicanálise , mas outros campos de 
estudo como a Psicologia Analítica, a 
Gestalt Terapia, os especialistas do es-
tudo da psiquê como Freud, Jung, Hill-
man, Perls, aqueles que se ocupam da 
análise da linguagem e das imagens 
que o ser humano produz no ato de 
pensar, sentir, ser. Todos eles calçam 
a Biblioterapia que, em determinada 
dimensão, é uma interface de acesso 
ao universo interior de cada um. A 
leitura e a literatura operam processos 
de identificação, introjeção, projeção, 
introspecção e catarse, todos eles con-
ceitos da psicanálise,  “como se perso-
nagens ficcionais atuassem como um 
espelho no qual seria possível visuali-
zar nossos defeitos (reais ou imaginá-
rios)”. Confira mais no vídeo.

Dicas de leitura por Karin Vanelli
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A depressão não tem graça
Todos nós passamos por momentos difíceis e nos sentimos 

abalados, por exemplo, ao enfrentarmos a morte de alguém que-
rido, uma separação ou a perda de um emprego. Mas, quando o 
desânimo se instala por semanas, meses ou anos, e perdemos o 
interesse nas atividades que antes eram agradáveis, é preciso 
prestar atenção. 

Na depressão, a mente funciona em um ciclo vicioso e a pessoa 
sente vontade de desistir de tudo e de si mesma. É muito desgas-
tante e não há disposição para realizar tarefas básicas.

Mas a doença não surge da noite para o dia. Ela surge devagar e, 
muitas vezes, por causa de situações que não conseguimos digerir. 
Nem sempre quem está deprimido fica jogado em uma cama. Mui-
tas vezes essa pessoa trabalha, dá risada, faz piada. No entanto, ela 
enfrenta uma angústia difícil de suportar.

Medicações que ajudem a pessoa a ter mais disposição podem 
ser recomendáveis. Mas a cura psíquica se dá através do autoconhe-
cimento, que possibilita a descoberta de recursos internos para li-
dar com as próprias dificuldades.

Atividades físicas costumam ser indicadas, pois os exercícios libe-
ram endorfina, que ajudam na sensação de bem-estar. O apoio de 
familiares e amigos é fundamental para superar a doença. Deixe de 
lado comentários como “por que está se sentindo assim, se tem 
uma vida tão boa?”. Acolha e procure ouvir mais do que falar. 

Agora, a maior ajuda que se pode dar é, sem dúvida, encorajar 
a pessoa deprimida a procurar auxílio profissional. Fazer terapia 
com um psicólogo e talvez buscar o atendimento com um médi-
co psiquiatra.

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

Equilíbrio
Por Celia Penteado
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Alunos, professores e técnicos da Udesc participaram do 
dia nacional de protestos contra cortes de recursos fe-
derais e estaduais para a educação em diversas cidades, 

como Chapecó, Florianópolis, Joinville, Lages e Laguna. As 
manifestações foram lideradas por movimentos estudan-
tis e entidades de classe. [LEIA+]

Cliccomunica

Florianópolis Lages

Laguna Florianópolis Joinville

Lages

https://youtu.be/lP9-c0kpfiI
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
https://soundcloud.com/user-15954033
https://soundcloud.com/user-15954033
http://bit.ly/Udesc-ManifestacaoEducacao2019

