
A Secretaria dos Conselhos Superiores (Secon), da 
Udesc, publicou os editais para eleição de representantes 
dos técnicos e dos estudantes nas quatro novas câmaras 
temáticas do Conselho Universitário 
(Consuni). Para os técnicos, são pre-
vistas dez vagas nas seguintes câma-
ras: de Ensino de Graduação (CEG); 
de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG); 
de Extensão, Cultura e Comunidade 
(Cecc); e de Administração e Planeja-

mento (CAP). Poderão ser inscritas chapas com titular e 
suplente entre 5 e 7 de agosto. A votação está prevista 
para 4 de setembro, das 9h às 21h, em todas as unida-

des e na Reitoria da Udesc. Os eleitos 
terão seus mandatos contados a partir 
do dia da posse nas câmaras, que se-
rão instaladas no segundo semestre e 
substituirão os conselhos de Adminis-
tração (Consad) e de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (Consepe). [LEIA+]
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Professores podem incentivar ações para novo Parque das Profissões
Foi aberta uma chamada institucional para sele-

ção de propostas de oficinas e atividades interativas 
para o 2º Parque das Profissões da Udesc, em 22 
de agosto, em Florianópolis. Inédita, a iniciati-
va busca envolver a comunidade acadêmica na 
construção de uma programação que propicie 
aos visitantes, estudantes de ensino médio, a 

oportunidade de conhecerem e vivenciarem de forma 
mais prática um pouco das futuras profissões e o dia a 

dia dos cursos de graduação da Udesc. As pro-
postas devem ser apresentadas até 7 de julho 
por entidades estudantis reconhecidas institu-
cionalmente, tendo um professor da universi-
dade como responsável. [LEIA+]

Representantes técnicos nas câmaras serão eleitos em setembro

Novos rumos para a graduação
A Udesc definiu nove diretrizes (veja a lis-

ta abaixo) para orientar o ensino da graduação 
na instituição. Construídas coletivamente, com 
participação da comunidade acadêmica e con-
tribuição de consultores especialistas, as dire-
trizes foram apresentadas no terceiro e conclu-
sivo encontro de gestores da instituição sobre o 
assunto, nesta terça-feira, 25, em Florianópolis. 
Após finalizado, o documento será publicado 
na página da Pró-Reitoria de Ensino (Proen) e 
encaminhado para compor o Projeto Pedagó-
gico Institucional (PPI) da universidade, que é 
revisado por comissão específica. [LEIA+]

CONHEÇA AS DIRETRIZES DA GRADUAÇÃO DA UDESC
[1] Incentivo a inovações curriculares   [2] Formação pedagógica aos professores da Udesc  

[3] Institucionalizar a EAD na Udesc   [4] Elevação do número de matrícula e do índice de permanência 
[5] Estabelecimento de critérios de qualidade orientados para a excelência dos cursos de graduação  

[6] Fomento  e incentivo à graduação   [7] Adoção de créditos curriculares em extensão  
[8] Incentivo à internacionalização   [9] Relação da graduação com a pesquisa e a pós-graduação 

Gestores da área validaram 
documento em encontro nesta terça

http://bit.ly/Udesc-EditaisCamaras2019
http://bit.ly/ParqueProfissoesUdesc_Chamada2019
http://bit.ly/Udesc-DiretrizesGraduacao2019


Aniversariantes de 27 de junho
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Anamaria Fleig Mayer – Udesc Cefid
Daniela Becker – Udesc Joinville

Soraia Cristina Tonon da Luz – Udesc Cefid
Willian Tadeu Melcher Jankovski Leite – Udesc Esag

Muitas experiências marcam a trajetó-
ria de Ivete Maroso Krauzer na universi-
dade, mas o que a atual diretora de En-

sino de Graduação da Udesc Oeste mais valoriza 
na instituição é “a liberdade de expressão, como 
docente, em todas as instâncias que participa”.  
Doutora em Enfermagem, Ivete trabalha há nove anos 
na Udesc e, antes disso, atuou durante dez anos na 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó.

A docente considera o trabalho na Udesc muito esti-

Papo-rápido

Ivete com 
os netos 
Joaquim  
e Vicente

Uma trajetória de valorização da vida

Aniversário: 28 de janeiro 
Livro de cabeceira: Borboletas na janela 
Filme favorito: Amor além da vida 
Passeio inesquecível: Barcelona, na Espanha 
Uma pessoa exemplar: Minha mãe, Elsira 
Uma paixão: Meus netos 
É torcedora: Chapecoense e Grêmio 
Culinária: Italiana

Perfil
Ivete Maroso Krauzer

Professora da Udesc Oeste

mulante. “Trabalhar aqui é um desafio. O nosso centro é 
relativamente novo e exige dedicação. Contudo, é uma 
alegria ver o quanto crescemos em tão pouco tempo”. 
Segundo ela, os servidores da Udesc Oeste são muito fo-
cados: “A seriedade com que trabalham chama atenção”. 

Entre as atividades que coordena, Ivete destaca o 
programa “Valorizando a vida das pessoas da Udesc 
Oeste”. O projeto oferece reiki, floral e acupuntura, 
além de apoio psicológico, a alunos e servidores. 
“São ações que visam tornar a vida acadêmica mais 

agradável e saudável, além de auxiliar 
na permanência dos alunos na univer-
sidade”, destaca.

Fora da Udesc, ela adora ficar em 
casa conversando com a filha, encon-
trar os amigos e a família. Ivete é mãe 
de Victor, Emanoella e Roger (in memo-
riam). Nos últimos tempos, porém, o 
que ela mais gosta mesmo é de cuidar 
dos netos, Joaquim, de 7 anos, e Vicen-
te, 3. Eles moram em Brasília e, a cada 
dois meses, ela vai visitá-los. “Eles tam-
bém vêm ficar comigo nas férias esco-
lares”, acrescenta. 

Ivete também gosta muito de fa-
zer caminhadas e viajar. A aventura 
mais marcante foi feita à aldeia in-

dígena do Xingú, em Mato Grosso, com o avião da 
Fundação Nacional do Índio (Funai), para vacinar os 
índios contra febre amarela. “Vista de cima, a flores-
ta amazônica desperta um sentimento indescritível e 
dá a dimensão e complexidade do nosso País”, afirma.  
Alegre e, acima de tudo, resiliente, Ivete está sempre 
disposta a fazer o melhor que pode dentro das circus-
tâncias. Ela acredita que, nas nossas vidas, a mudança é 
inevitável. “Já tive muitas perdas e estou aqui, buscando 
ser melhor e superando as adversidades a cada dia.”



tem

Fique por dentro

u Nove docentes terão 
auxílio do Proeven para 
apresentar trabalhos no 
exterior em 2019.2

u Simpósio em setembro, 
na Capital, apresentará 
experiências de ensino e 
inovação internacionais

u Inscrições para tutores 
em três cursos a 
distância terminam 
entre sexta e quarta

Unidade funciona 
na Udesc Laguna

u Alunos concluintes de 18 cursos de graduação 
farão o Exame Nacional de Desempenho de Estu-
dantes (Enade) deste ano, que será aplicado em 24 
de novembro. A Pró-Reitoria de Ensino (Proen) e 
da Coordenadoria de Avaliação Institucional (Coai) 
promoveram um seminário sobre o assunto e lan-
çaram o site www.udesc.br/enade, com informa-
ções como cursos avaliados, fluxo de atividades do 
exame, Guia do Enade 2019 e série de videoaulas. 
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Jornada de inclusão ocorre nesta sexta
uNesta sexta, 28, a Udesc realiza a 2ª Jornada da Inclusão do Público-
-Alvo da Educação Especial e de Estudantes com Necessidades Educacio-
nais Específicas no Ensino Superior, em Florianópolis. Com o tema “Políti-
ca de inclusão no ensino superior: reflexões sobre as políticas de 
acessibilidade”, o evento será transmido pelo vc.udesc.br e o vídeo será 
publicado no site do Núcleo de Acessibilidade Educacional (NAE). [LEIA+]

Iniciativa busca fortalecer 
internacionalização da Udesc

Site e seminário ajudam a preparar 
alunos de 18 cursos para o Enade

Seminário Institucional do Enade reuniu diretores 
de Ensino de Graduação das unidades, chefes de 

departamento e membros do núcleos docentes 
estruturantes (NDE) dos cursos em 26 de junho

Palestra sobre infraestrutura física da Udesc
u A técnica Andréa Oriques Santos fará uma apresentação 
pública sobre a infraestrutura física da Udesc nesta sexta, 
28, às 16h30, no auditório do Centro de Artes (Ceart), em 
Florianópolis. A palestra é resultado da dissertação de mes-
trado da servidora no Programa de Pós-Graduação em Mé-
todos e Gestão em Avaliação da Ufsc. [LEIA+]

u A Coordenadoria de Desenvolvi-
mento Humano (CDH) promoveu nes-
ta quarta, 26, um evento de recepção 
e integração com 26 técnicos universi-
tários que passam a integrar o quadro 
efetivo da instituição. Foram recepcio-
nados 18 técnicos de suporte e sete 
de desenvolvimento. [LEIA+]

Recepção aos novos técnicos universitários

Técnicos de suporte: Carla Panho, Caroline da Rosa Dal Pra Werle, Danielle Karine Barbosa Fernandes, Diogenes 
Rigo Silva, Fernanda Spitzner, Iara Ghizzo de Souza, Juliana Kulpa Feijo, Karolini de Souza Rodrigues, Lucas Andre 
Terhorst Fontes, Leonardo Fernandes, Luize Kovaliczn Andrade, Marcel Botega de Souza, Melchiones Aparecida 
Berte Abido, Pedro Augusto Raulino, Poliana Ferreira Mota, Rafaella Schwyzer, Tatiane Valigura, Vanessa Saibo e 
Vanina Silva Sa Ferreira Kreling. Técnicos de desenvolvimento: Ana Paula Sehn, Daniela de Andrade Rosa, Glau-
co David Laicht, Daniele Lima Chaves Lopes, Diogo Vieira Cardoso, Claudinei Oscar Wisser, e Marcelo Marchesan.
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Estreia com casa cheia
u A estreia do espetáculo “O Grande Circo Místico” 
lotou o teatro do CIC nesta quarta, 26. Foram arre-
cadados 700kg de alimentos para doação. A orga-
nização foi da Coordenadoria de Cultura da Proex.

Musical tem as participações de três grupos da 
Udesc: BigBand, Madrigal e Orquestra Acadêmica

http://bit.ly/Udesc-ResultadoProeven022019
http://bit.ly/Udesc-ResultadoProeven022019
http://bit.ly/Udesc-ResultadoProeven022019
http://bit.ly/Udesc-ResultadoProeven022019
http://bit.ly/Udesc-ProgramacaoSiies2019
http://bit.ly/Udesc-ProgramacaoSiies2019
http://bit.ly/Udesc-ProgramacaoSiies2019
http://bit.ly/Udesc-ProgramacaoSiies2019
http://bit.ly/UdescCead-EditaisTutor2019
http://bit.ly/UdescCead-EditaisTutor2019
http://bit.ly/UdescCead-EditaisTutor2019
http://bit.ly/UdescCead-EditaisTutor2019
http://vc.udesc.br
http://bit.ly/Udesc_JornadaNAE_2019
http://bit.ly/Udesc-DissertacaoEstruturaFisica
http://bit.ly/UdescRecebeTecnicos2019


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

Tá na agenda
11 e 12/07  29º Congresso Catarinense sobre Gestão de Pessoas, no Centrosul, em Florianópolis

De 23/07 a 03/10 Outorgas de grau dos formandos 2019.1 da Udesc em 16 cidades catarinenses

 

Efeito multiplicador 3

sustentável
Por Gustavo Kogure

Aqui vai mais uma notícia de tantas já veiculadas so-
bre o efeito multiplicador dos servidores da Udesc, 
quando o assunto é sustentabilidade: o professor Ger-
mano Güttler, do Departamento de Agronomia do 
Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), emplacou 
outro grande feito: o presídio masculino de Lages ago-
ra é lixo orgânico zero. O local gera e composta diaria-
mente 200 quilos de resíduos orgânicos, que são utili-
zados na horta da instituição. As hortaliças e os 

temperos produzidos alimentam detentos e funcioná-
rios. O professor Güttler, que coordena o Programa Lixo 
Orgânico Zero da cidade, gerou o efeito multiplicador 
no presídio e agora auxilia o monitoramento da ação. 
Além dos benefícios ecológicos e econômicos à cidade, 
a atividade serve como terapia e fomenta as boas práti-
cas dos detentos. Quem planta colhe. Não é verdade? 
Recuse, reduza, reutilize e, se tudo der errado, recicle! 
Você também é parte do problema e da 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
Prestação de contas, transparência e a agenda 
dos representantes da gestão da Udesc

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.
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O Núcleo Extensionista Rondon da Udesc (na foto, em 
reunião em Coronel Freitas) segue com os preparativos 

para a Operação Gilmar Gomes, que será realizada 
entre 10 e 20 de julho, na Região Oeste do Estado.

Gestores da universidade, incluindo o reitor, Tomasi, e o diretor-
geral da Udesc Oeste, Dilmar Baretta, apresentaram o Observa-
tório de Educação Permanente  em Saúde de SC (ObservaEPS 
-SC) ao Governo do Estado em duas reuniões na última semana.

Pró-reitor de Cultura, Extensão 
e Comunidade, Fábio Napo-
leão, entregou o troféu à dele-
gação da Udesc Cefid, campeã 
do Jiudesc, em Blumenau. 

Terceiro e conclusivo encon-
tro sobre as diretrizes da 
graduação reuniu gestores 
da Reitoria e dos 12 centros 
de ensino nesta terça, 25.

Acompanhado de representantes da Udesc Esag, dentre eles o 
diretor-geral, Everton Cancellier, o reitor, Marcus Tomasi, assi-
nou um protocolo para reforço da cooperação na área de Admi-
nistração Pública com o Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas, de Lisboa.

https://www.udesc.br/proreitoria/proex/eventos/outorgasdegrau
http://www.udesc.br/sustentavel
https://www.udesc.br/nucleorondon/gilmargomes
http://bit.ly/UdescOeste-ObservatorioEducacaoSaude
http://bit.ly/Jiudesc2019Encerramento
http://bit.ly/Jiudesc2019Encerramento
http://bit.ly/Udesc-DiretrizesGraduacao2019
http://bit.ly/Udesc-DiretrizesGraduacao2019
http://bit.ly/Udesc-DiretrizesGraduacao2019


Biblioterapia

A biblioterapia acredita na leitura, em especial na 
literatura, como recurso de autocuidado. Há na 
Psicologia e na Psicanálise fundamentos que trazem 
as histórias, o universo simbólico do sujeito como 
matéria-prima do trabalho terapêutico. “Nossa 
vida psíquica é inteiramente ficcional: contamos 
histórias e somos as histórias que contamos. Mais 
que isso, somos a maneira como contamos nossa 
história”, afirma o analista junguiano Gustavo 
Barcellos. Esse sentido ficcional em tudo que é 
psicológico – e que ajudou Freud a “inventar” o 
gênero da história de caso – nunca abandona a 
terapia, mas se torna, nela mesma, um método. 

Implica nos aproximarmos de 
forma significativa das imagens 
internas que nos constituem; em 
curarmos nossas ficções, o modo 
como usamos as teorias de que 
dispomos para compreender 
nossas histórias. É o que sugere 
James Hillman no livro “Ficções 
que Curam”. A biblioterapia, 
nesse contexto, oferece, por meio 
da literatura, dos personagens e 

enredos, um farto conteúdo simbólico com o qual 
o sujeito vem a se conectar, identificar, projetar e, 
por fim, mobilizar seus próprios conteúdos para 
se trabalhar, autoconhecer e cuidar. Para criar a 
narrativa de si mesmo.

Dicas de leitura por Karin Vanelli

Acolha a ansiedade e deixe passar
A ansiedade surge quando “ansiamos” por algo e te-

mos medo que as coisas não aconteçam como quere-
mos. Nessa hora, não basta recomendar calma para quem 
está ansioso. Lutar contra só atrapalha. 

Então, quando a ansiedade aparecer, procure identifi-
car o sentimento. O fato de tomar consciência de que 
está ansioso já diminui a intensidade da inquietação. 
Aceite o sentimento e deixe passar, como uma nuvem 
que passa no céu...

Admitir que não temos controle sobre as pessoas e 
acontecimentos pode ser libertador. Focar na respiração, 
dar uma volta, observar o céu, fechar os olhos e procurar 
ouvir os sons ao redor são ações que nos ajudam a nos 
conectar ao momento presente. 

Nesses casos, vale a velha recomendação “aceita que 
dói menos”. Respire, acolha o sentimento e deixe passar. E 
coloque o foco em algo além de você, esse ato ajuda a 
dar um tempo de si mesmo. 

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

Equilíbrio
Por Celia Penteado
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Iniciativas da comunidade acadêmica que buscam me-
lhorar a qualidade de vida das pessoas pelo plantio de 
árvores, legumes, hortaliças e flores na sede do Cam-
pus I da Udesc, no Bairro Itacorubi, ganharam destaque 

nesta semana no site da universidade. Entre as ações, 
estão os projetos Aflora Udesc e Horta Urbana, o plan-
tio voluntário de árvores frutíferas e a criação de uma 
horta medicinal. [LEIA+]

Entre  espécies 
plantadas no campus, 
estão abacateiro, 
limoeiro e bananeira

Horta Urbana na 
Udesc Faed foi criada 
em 2018 pelo técnico 
Filipe Duarte Martins

https://soundcloud.com/user-15954033
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
http://bit.ly/Udesc-PlantasCampusI

