
Servidor: participe da operação do 
Núcleo Extensionista Rondon da Udesc

Assista ao vídeo #OrgulhoDeSerUdesc em 
homenagem aos 54 anos da universidade

Até a próxima quinta-feira, 6, servidores da 
Udesc poderão se inscrever para participar da Ope-
ração Gilmar de Almeida Gomes, do Núcleo Exten-
sionista Rondon (NER). A ação realizará atividades 
nas áreas de comunicação, cultura, direitos humanos 
e justiça, educação, meio ambiente, trabalho, saúde, 
tecnologia e produção, entre 10 e 20 de julho, em 
municípios selecionados da Associação de Municí-

pios do Oeste de Santa Catarina (Amosc). Realizada 
sob a coordenação da Pró-Reitoria de Extensão, Cul-
tura e Comunidade (Proex), em parceria com diver-
sas organizações, a operação presta homenagem ao 
professor e rondonista Gilmar de Almeida Gomes, da 
Udesc Oeste, falecido em fevereiro deste ano. Acesse 
o formulário de inscrição, disponível na página da 
Operação Gilmar Gomes. 
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Portal de Estágios começa a ser implantado
Cinco unidades da Udesc (CAV, CCT, Ceart, Cefid e Esag) começaram 

a utilizar o novo Portal de Estágio, desenvolvido para agilizar o trâmite de 
processos e consolidar um novo canal de relacionamento com a comuni-
dade acadêmica, organizações parceiras e sociedade em geral. Em junho, 
haverá uma agenda de capacitação online para servidores de todos os cen-
tros e da Reitoria. [LEIA+]

Docentes e alunos podem avaliar cursos de graduação até junho
Até 16 de junho, professores e estudantes da Udesc poderão parti-

cipar da avaliação dos cursos de graduação nas disciplinas deste semes-
tre. O procedimento é feito no Sistema de Gestão Acadêmica (Siga). Os 
resultados são divulgados pelas comissões setoriais de avaliação (CSAs) 
e as melhorias são de responsabilidade dos núcleos docentes estrutu-
rantes dos cursos (NDEs) e das direções de Ensino. [LEIA+]

Portal foi 
apresentado 
no 3º Fórum de 
Estágio da Udesc

https://youtu.be/h1_s0QBm0P0
https://youtu.be/h1_s0QBm0P0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKJ7yl1IOZkSpGEZSAFTveR6DuiDDZnsrUy_ZXL9ifu6VkcQ/viewform
https://www.udesc.br/nucleorondon/gilmargomes
https://www.udesc.br/nucleorondon/gilmargomes
https://youtu.be/h1_s0QBm0P0
http://bit.ly/EstagioUdesc-NovoPortal
http://bit.ly/AvaliacaoUdesc-Semestre201901


Aniversariantes de 30 de maio

Comunica

Beatriz Tatiane Jantsch – Reitoria
Esdras Pio Antunes da Luz – Udesc Ceart

Evandro Bittencourt – Udesc Joinville
Viviane Trindade Borges – Udesc Faed

Nesta sexta-feira, 31, José Carlos de Souza assumirá a direção-
geral do Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí (Cesfi), 
da Udesc em Balneário Camboriú. O professor sucederá Ma-

ria Ester Menegasso na administração da unidade.
O docente tem graduação em Ciências Contábeis e especializa-

ção em Gestão Estratégica de Empresas pelo Centro Universitário de 
Brusque (Unifebe), além de ser mestre em Ciências Con-
tábeis pela Universidade Regional de Blumenau (Furb).

Antes de entrar na Udesc, Souza atuava como 
consultor de empresas e era docente da Unifebe. Em 
fevereiro de 2009, passou a integrar o corpo docente 
do Departamento de Ciências Contábeis do Centro 
de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da 

Udesc em Ibirama. Apenas cinco meses depois, assumiu a direção de 
Administração desse centro, onde permaneceu por três anos. 

Nessa época, havia um número reduzido de técnicos adminis-
trativos na unidade. “Foi um grande desafio formar equipes, defi-
nir atribuições e implantar setores administrativos. Um período 
de muito aprendizado e evolução na minha carreira”, recorda.

Em 2012, foi convidado a assumir a Direção de Administra-
ção da Udesc Balneário Camboriú. De 2014 a 2015, respondeu 
pela Direção de Ensino e, de 2017 a 2019, ficou encarregado 
pela chefia do Departamento de Governança Pública. Em 24 
de abril, foi eleito diretor-geral da unidade, para a Gestão 
2019-2023. “Tenho muito orgulho de fazer parte da Udesc”, 
destaca o docente.

Desde 1988, Souza é casado com Cleide Regina e, com 
ela, tem dois filhos: André Leonardo (29 anos) e Ana Ca-

rolina (24 anos). O tempo livre é dedicado à família e aos 
amigos. O professor também adora trabalhar com madeira. 
“Montei uma pequena marcenaria nos fundos de minha re-
sidência. Sempre que posso, produzo peças utilizando ma-
deira de demolição.”

Além de produzir, Souza faz restaurações em móveis an-
tigos. No momento, está envolvido no reparo de um móvel 
que era da sua avó e tem cerca de 80 anos. Autodidata, o 
professor aprendeu sobre marcenaria “na internet mesmo”. 
Daí em diante, foi por tentativa e erro. Começou a trabalhar 
com madeira em 2014 e já atingiu o montante de 50 peças 
produzidas ou restauradas. 

Acima de tudo otimista, o novo diretor-geral da Udesc 
Balneário Camboriú acredita que, na vida, tudo tem seu lado 
positivo. “Passei por inúmeras situações difíceis. Em todas 
elas, aprendi algo que me ajudou a melhorar como pessoa, 
portanto sou feliz e grato por tudo que a vida me deu.” 

Papo-rápido

José com a esposa, 
Cleide (ao lado), e 

com a família no 
casamento da filha 

Ana Carolina (acima)

Perfil
José Carlos Souza

Professor da Udesc 
Balneário Camboriú

Experiência em 
gestão e restauração

Aniversário: 26 de fevereiro
Livro de cabeceira: Biografias (várias)
Filme favorito: Sociedade dos Poetas Mortos
Passeio inesquecível: Natal
Uma pessoa exemplar: Minha esposa
Uma paixão: Minha família 
É torcedor: Corinthians
Culinária: Italiana. Adoro cozinhar 
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Técnica assume CDH
u A administradora pública Ma-
ristela Denise Coelho assumiu a 
Coordenadoria de Desenvolvi-
mento Humano (CDH), da Udesc. 
Formada pela Udesc Esag e servi-
dora desde 2010, ela foi persona-
gem do Perfil do Comunica nº 79, 
em dezembro de 2015. [LEIA+]

u Diretrizes da 
graduação serão 
apresentadas para 
gestores da Udesc 
em 25 de junho

u Concurso de foto da 
Udesc sobre direitos 
humanos prorroga 
inscrição até as  
18h desta sexta

u Chapa Desenvolve 
Udesc é eleita para 
Diretório Central 
de Estudantes com 
53,1% dos votos

u Programa NDE - 
Valorização da 
Graduação da Udesc 
encerra inscrições 
nesta sexta

u Docentes podem 
submeter relatos 
para Livro de Ensino 
de Graduação da 
Udesc até junho

Inscrições abertas para professor  
formador de quatro cursos a distância
u Até 26 de junho, estarão abertas as inscrições na internet para a se-
leção de professores efetivos e substitutos da Udesc para atuar como 
professor formador nos cursos a distância da instituição, mantidos com 
recursos da Universidade Aberta do Brasil (UAB). As chamadas internas 
contemplam quatro graduações: Administração Pública, Licenciatura em 
Ciências Biológicas, Licenciatura em Informática e Pedagogia. [LEIA+]

Unidade funciona 
na Udesc Laguna

Mostra de Dança
u O programa de extensão Ritmo e Movimento, 
da Udesc Cefid, realizará a 16ª edição da Mostra 
de Dança em 26 de setembro. Escolas, academias, 
grupos e bailarinos catarinenses interessados em 
participar podem se inscrever até 7 de junho. A 
mostra não tem caráter competitivo e é gratuita 
para participantes e público. [LEIA+]

Palestras do Proeven
u O professor Gilmar Moraes San-
tos, da Udesc Cefid, fará uma palestra 
na próxima terça-feira, 3, sobre sua 
participação no Congresso Mundial 
de Fisioterapia, na Suíça.  A participa-
ção contou com auxílio do Programa 
de Auxílio à Participação em Eventos 
(Proeven), da Udesc. As apresenta-
ções vinculadas ao programa são 
gravadas e divulgadas no canal do 
YouTube criado pela PROPPG, que 
já conta com cinco vídeos. [LEIA+]
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http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/762/comunica79.pdf
http://bit.ly/UdescCDH2019
http://bit.ly/Udesc-DiretrizesGraduacao03
http://bit.ly/Udesc-DiretrizesGraduacao03
http://bit.ly/Udesc-DiretrizesGraduacao03
http://bit.ly/Udesc-DiretrizesGraduacao03
http://bit.ly/Udesc-DiretrizesGraduacao03
http://bit.ly/FotoUdesc-NovoPrazo2019
http://bit.ly/FotoUdesc-NovoPrazo2019
http://bit.ly/FotoUdesc-NovoPrazo2019
http://bit.ly/FotoUdesc-NovoPrazo2019
http://bit.ly/FotoUdesc-NovoPrazo2019
http://bit.ly/UdescDCE2019
http://bit.ly/UdescDCE2019
http://bit.ly/UdescDCE2019
http://bit.ly/UdescDCE2019
http://bit.ly/UdescDCE2019
http://bit.ly/GraduacaoUdesc-ProgramaNDE2019
http://bit.ly/GraduacaoUdesc-ProgramaNDE2019
http://bit.ly/GraduacaoUdesc-ProgramaNDE2019
http://bit.ly/GraduacaoUdesc-ProgramaNDE2019
http://bit.ly/GraduacaoUdesc-ProgramaNDE2019
http://bit.ly/Udesc-LivroEnsinoGraduacao02
http://bit.ly/Udesc-LivroEnsinoGraduacao02
http://bit.ly/Udesc-LivroEnsinoGraduacao02
http://bit.ly/Udesc-LivroEnsinoGraduacao02
http://bit.ly/Udesc-LivroEnsinoGraduacao02
http://bit.ly/UdescCead-EditaisJunho2019
http://bit.ly/MostraDancaUdesc-PrazoFinal2019
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw/videos?view_as=subscriber
http://bit.ly/UdescCefid-ProevenPalestraWCPT


Gestão em movimento

O Gestão em Movimento apresenta momentos 
importantes da universidade, representados pela 
sua equipe de gestão, por meio de fotos. O obje-
tivo 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
31/05 Posse do diretor-geral da Udesc Balneário Camboriú, às 17h30, na Câmara Municipal

13/06 64º Fórum Nacional de Reitores da Abruem, na Capes, em Brasília

 

A Udesc e a ONU

sustentável
Por Gustavo Kogure

A Assembleia Geral das Nações Unidas foi palco de 
uma celebração em 2015, quando 193 estados-mem-
bros adotaram os 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável para 2030 (ODS). Um compromisso unâni-
me para acabar com a pobreza, lutar contra a desigual-
dade e injustiça e combater as mudanças climáticas. 

No Brasil, neste ano, o projeto “Caminhão conhecen-
do os ODS” passará por três cidades: Joinville (06/07), 
Manaus (27/07) e Rio Claro (10/08). O caminhão é patro-
cinado pela empresa Whirlpool e, durante sua passagem 
por SC, receberá o apoio da Udesc Joinville, por meio do 

grupo PET de Engenharia Elétrica, que atuará em ativida-
des que representam alguns objetivos específicos do 
programa. Para os interessados, o Movimento Nacional 
ODS de Santa Catarina, do qual a Udesc é signatária, está 
auxiliando a organização do Fórum Brasil ODS, que ocor-
rerá em 28 e 29 de junho, em Florianópolis. 

Por trás de grandes instituições, sempre há guerrei-
ros que lutam por causas maiores. Parabéns, pro fessora 
Nadir Radoll Cordeiro! Recuse, reduza, reutilize e, se 
tudo der errado, recicle! Você também é parte do pro-
blema e da 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.

Pró-reitor de 
Extensão, Cultura e 
Comunidade, Fábio 
Napoleão, parti-
cipou de evento 
sobre a creditação 
da extensão na 
Universidade de 
Brasília (UNB).

Equipe da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), incluindo a pró-reitora Soraia Tonon da Luz e 
a coordenadora de Avaliação Institucional, Gesilani Honório, participou de reuniões na 
Udesc Lages, com o diretor de Ensino do centro, André Taller, equipe de estágio e chefes de 
departamento. Elas conheceram o local onde será montado o Espine da unidade, que terá 
equipamentos cuja necessidade foi levantada nas avaliações dos cursos feitas pelos alunos.

No 3º Fórum de Estágio, no dia 23, 
foi apresentado o novo portal que 
será implantado em todos os cen-
tros da universidade.

Pró-reitor de 
Extensão, Cultura e 
Comunidade, Fábio 
Napoleão, parti-
cipou de evento 
sobre a creditação 
da extensão na 
Universidade de 
Brasília (UNB).

O segundo encontro sobre as diretrizes da gra-
duação ocorreu no dia 21, com especialistas 
convidados. O evento final será em 25 de junho.

Comunica

Reunião no dia 23 com o reitor, Marcus Tomasi, o vice-reitor, Leandro 
Zvirtes, o deputado estadual João Amin e representantes de empre-
sas juniores fechou parceria para realizar concurso que beneficiará o 
Educandário Santa Catarina, de São José.

http://bit.ly/UdescBalneario-Posse2019
http://www.udesc.br/sustentavel
http://bit.ly/EstagioUdesc-NovoPortal
http://bit.ly/Udesc-DiretrizesGraduacao03


Biblioterapia

A leitura desenvolve habilidades e 
competências tais como a cognição, a 
afetividade e também a cidadania. A 
capacidade de nos situarmos no espaço 
social que ocupamos e pelo qual somos 
também afetados. Hoje o convite é 
para conhecermos Lima Barreto, autor 
carioca, negro, nascido logo após a 
abolição da escravidão, e que também 
viveu a transição para a República de 
Floriano Peixoto. Lima Barreto foi em ato 
a coragem, a resistência, a rebeldia e a 
denúncia da falsa promessa de inclusão 
social, igualdade e desenvolvimento 
que o processo civilizatório brasileiro 
promete desde os idos de 1915, data de 
“O Triste Fim de Policarpo Quaresma”, 
considerado o Dom Quixote brasileiro, 
sua obra mais conhecida. Clique no ví-
deo e saiba mais sobre essa obra que 
tem mais de um século e é mais atual 
do que nunca!

Dicas de leitura por Karin Vanelli

Autossabotagem
Você sabia que a autossabotagem é uma tentativa da própria 

mente para garantir o funcionamento “normal” da sua vida? O obje-
tivo principal é preservar as coisas do jeito que estão, evitando mu-
danças que gerem gasto de mais energia.

Para superar a autossabotagem, precisamos nos conscientizar de 
que ela nos impede de crescer. Esse funcionamento, ao invés de nos 
proteger, pode destruir nosso futuro. Alguns exemplos podem aju-
dar a enxergarmos nossa autossabotagem. Por exemplo, queremos 
emagrecer, mas deixamos a alimentação saudável e a academia 
para depois. Quer contornar isso? Recomece no dia seguinte, como 
se nada tivesse acontecido.

A autossabotagem acontece quando preferimos fazer as coisas 
sem avisar ninguém, pois, caso tudo dê errado, ninguém vai cobrar. 
Quer mudar? Espalhe sua meta por aí e deixe que as pessoas co-
brem. Você vai ficar irritado, mas essa é uma boa maneira de se obri-
gar a trabalhar. 

Se você perceber que está se autossabotando, reconheça o pro-
blema e assuma a responsabilidade que cada uma das nossas deci-
sões implica. Leva tempo para quebrar padrões de comportamen-
to, mas, com persistência, chegamos lá! Você tem sugestões para 
esta coluna? Escreva para celia.penteado@udesc.br. Ouça tam-
bém o Programa Equilíbrio no Soundcloud.

Equilíbrio
Por Celia Penteado
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Cliccomunica
Centenas de pessoas, entre gestores, professores, técnicos e alunos da Udesc, além de membros de entidades estu-
dantis e de classes, participaram da audiência pública na Assembleia Legislativa sobre as leis orçamentárias (LDO e 
LOA), realizada em 23 de maio. O reitor da Udesc, Marcus Tomasi, e quase todos os que se manifestaram defenderam 
o investimento de recursos na universidade. Também houve uma mostra de ações de ensino, pesquisa e extensão 
da Udesc e apresentações culturais, como a da Orquestra Acadêmica [LEIA+]

https://youtu.be/d2UXrYW4GDY
https://youtu.be/d2UXrYW4GDY
https://youtu.be/d2UXrYW4GDY
https://youtu.be/d2UXrYW4GDY
https://soundcloud.com/user-15954033
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
http://bit.ly/OrcamentoUdesc-AudienciaAlesc2019

