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Professores e técnicos que queiram receber, pelo Whatsapp, infor-
mações de seus centros ou da Reitoria podem se cadastrar por meio 
do formulário online. É preciso informar nome, número de telefone 
e a qual público pertence. Também é preciso cadastrar o número da 
Udesc – (48) 98801-5666 – na agenda de contatos do seu celular. A 
divulgação é feita por lista de transmissão, com envio individual de 
mensagens a cada usuário, garantindo a privacidade do números 
dos telefones. O conteúdo é filtrado conforme interesses dos pú-
blicos, e a produção e o envio das informações são realizados pela 
Secretaria de Comunicação (Secom). Além dos servidores dos 12 
centros de ensino e da Reitoria, o serviço é oferecido a estudantes, 
egressos e comunidade externa. [LEIA+]

A primeira edição do Edital Campus de Cultura da Udesc con-
templará 27 ações para o desenvolvimento artístico-cultural. As ini-
ciativas são de servidores da Reitoria e de oito unidades de ensino, 
em seis cidades. As iniciativas contempladas receberão recursos fi-
nanceiros e bolsas de extensão cultural para o desenvolvimento das 
atividades até novembro de 2020. [LEIA+]

Servidor, receba 
informações do seu 
centro no Whatsapp

Edital Campus da Cultura contempla  
27 ações de servidores em seis cidades

A Coordenadoria de Projetos e Inovação da 
Udesc (Cipi) lançou nesta quinta-feira, 28, dois 
editais – do Inventor e da Prospecção Tecnoló-
gica – para incentivar a inovação tecnológica 
na universidade. Além disso, a universidade foi 
contemplada com quase R$ 100 mil na Chamada 
Pública nº 14/2019 da Fapesc, dentro do Progra-
ma de Apoio à Implantação e Consolidação de 
Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs). [LEIA+]

Mais recursos para 
inovação tecnológica

http://bit.ly/WhatsAppUdescNoticias
http://bit.ly/Udesc-NoticiasWhatsApp
https://www.udesc.br/proreitoria/proex/cultura/editalcampusdecultura
http://bit.ly/Udesc-CampusCulturaAcao
http://bit.ly/Udesc-EditaisCipi2019


Aniversariantes de 28 de novembro
Ana Claudia Vieira Martins – Udesc Cefid

Cristiane Pellizzaro Batalha – Udesc Lages
Estela Maris Camargo Bernardelli – Udesc Lages

Mario Cesar Nascimento – Udesc Cefid

Paulo Roberto dos Santos Prates – Udesc Cead
Rodrigo Diego Piva – Udesc Ibirama

Trajano da Silveira Junior – Udesc Ceart
Viviane Preichardt Duek – Udesc Cefid

 Tocando sempre em frente

Marcel com a 
esposa, Elaine
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Aniversário: 24 de dezembro
Livro de cabeceira: Os segredos da mente 
milionária, de T. Harv Eker
Filme favorito: À procura da felicidade
Passeio inesquecível: Cataratas do Iguaçu
Uma pessoa exemplar: Minha mãe 
Uma paixão: Deus
É torcedor: Chapecoense 
Culinária: Japonesa

Papo-rápido

Muita gente conhece seu trabalho frente à ex-
tensão da Udesc Oeste, mas só os mais próxi-
mos sabem que ele adora tocar violão e viola 

caipira nas horas vagas. Nascido em Jales, no interior de 
São Paulo, o professor Marcel Manente Boiago é um ho-
mem de hábitos simples. 

Desde 2011, quando passou a fazer parte do corpo 
docente da instituição catarinense, Boiago dá aulas nos 
cursos de graduação em Zootecnia e também nos mes-
trados em Zootecnia e em Ciência e Tecnologia de Ali-
mentos. Atualmente, ele é diretor de Extensão da Udesc 

Oeste, mas o docente também atuou como chefe do 
Departamento de Zootecnia e diretor geral pró-tempore. 

Boiago desenvolve projetos de pesquisa na área de 
nutrição animal, qualidade de carnes e ovos. No entan-
to, é na coordenação dos projetos de extensão que ele 
se sente mais gratificado. De acordo com o docente, por 
meio da extensão, a Udesc leva ao pequeno produtor 
rural a possibilidade de desenvolver atividades ligadas 
à avicultura que auxiliam na renda familiar da pequena 
propriedade rural. Para ele, “não há prazer maior do que 
contribuir dessa forma, isso é algo que só a extensão 
universitária nos proporciona”. 

O docente tem orgulho em pertencer à Udesc e 
sente-se motivado por ter seu trabalho reconhecido 
por colegas e discentes. “Fui homenageado várias ve-
zes pelos alunos como patrono, paraninfo e nome de 
turma. Esse reconhecimento é essencial e nos motiva a 
tocar em frente.” 

Boiago é casado com Elaine, que é bióloga, e, fora 
da Udesc, gosta de tocar sua viola e passar o tempo 
com a esposa, familiares e amigos. O professor partici-
pa, inclusive, no coral da igreja que frequenta. Calmo, 
perseverante e focado, Boiago também aprecia ler e 
viajar. Recentemente esteve em Foz do Iguaçu (PR), 
onde conheceu as famosas Cataratas. “Uma obra-prima 
da natureza”, na sua opinião. 

Perfil
Marcel Manente Boiago

Professor da Udesc Oeste



Fique por dentro
Desenvolvimento regional
u Em 2020, a Udesc lançará o primeiro edital do Progra-
ma de Apoio à Pesquisa Induzida (Papi), que incentivará 
projetos que utilizem abordagens inovadoras para redu-
zir desequilíbrios regionais e solucionar problemas em 
SC. Os temas e as demandas a serem contemplados serão 
definidos em parceria com secretarias de Estado. [LEIA+]

Inscrição para atuar como fiscal e ala em concurso do IMA pode ser feita até 4 de dezembro

O Ceavi passou a se chamar Udesc Alto 
Vale, em substituição à Udesc Ibirama. A 
mudança foi solicitada pela comunidade 
acadêmica para aproximar mais o centro 
dos municípios da região. [LEIA+]

O Laboratório de Relações de Gênero e 
Família (LabGef), da Udesc Faed, promove 
atividades até dezembro para marcar 
campanha internacional pelo fim da 
violência contra as mulheres. [LEIA+]

O professor Lourival José Martins 
Filho, da Udesc Faed, foi eleito 
presidente da Associação Brasilei-
ra de Alfabetização (Abalf) para a 
Gestão 2020-2022. [LEIA+]

Em 4 de dezembro, a Udesc Lages 
realizará o Natal Solidário, com 
apresentação do Coral da 
Orquestra Sinfônica de Lages e 
ações beneficentes. [LEIA+] 

Servidores, terceirizados e alunos da Udesc 
Cefid visitaram uma associação de recicla-
dores em Florianópolis. A equipe de 
Serviços Gerais, que lida com resíduos na 
unidade, participou da experiência. [LEIA+]

A Udesc Planalto Norte, em São Bento do 
Sul, ofertará o curso de Especialização 
em Gestão para Inovação Tecnológica em 
2020. As inscrições serão de 2 de 
dezembro a 17 de fevereiro. [LEIA+]

tem
u Já conferiu a galeria de fo-
tos do Jisudesc deste ano? A 
15ª edição dos jogos ocorreu 
de 8 a 10 de novembro, em Flo-
rianópolis, e o registro oficial 
do evento foi feito pelo técnico 
Jonas Pôrto, da Udesc Joinville. 
São mais de mil imagens de di-
versas modalidades esportivas 
e momentos de confraterniza-
ção. Acesse a galeria de fotos.

Jogos de Integração dos Servidores
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Udesc lança nova página e prepara resolução sobre creditação da extensão universitária

http://bit.ly/2pHhc4b
http://bit.ly/Udesc-FiscalIMA2019
http://bit.ly/UdescAltoVale-NovaMarca
http://bit.ly/UdescFaed-NenhumaaMenos2019
http://bit.ly/UdescFaed-LourivalPresidenteAbalf
http://bit.ly/UdescLages-NatalSolidario2019
http://bit.ly/Udesc-Aresp-2019
http://bit.ly/UdescPlanalto-EditalInovacaoTecnologica
http://bit.ly/Fotos-Jisudesc2019
http://bit.ly/Fotos-Jisudesc2019
http://bit.ly/Fotos-Jisudesc2019
http://bit.ly/Udesc-SiteCreditacaoExtensao


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

sustentável
Por Gustavo Kogure

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.

Comunica

Lixeiras em todos os cantos
Algumas vezes somos questionados dos porquês de um 

dos objetivos do projeto Udesc Lixo Zero ser a eliminação 
de lixeiras isoladas no Campus. Será que isso reduz a gera-
ção de resíduos? A resposta é “não”. A eliminação delas está 
vinculada à criação de ilhas de residuários, em locais pré-
definidos, para permitir a separação na fonte, princípio bá-
sico do processo de destinação ambientalmente correto. 

Na prática, uma lixeira isolada, mesmo que destinada 
aos recicláveis, recebe todo tipo de material. Considero 
que hoje há um excesso delas, resquício de um passado 

em que o lixo era atirado ao chão. Felizmente, vencemos 
essa etapa. Nossos desafios são outros. Àqueles que ainda 
acham que é necessário tê-las em todos os canto, saibam 
que a gigantesca cidade de Tóquio, um exemplo de lim-
peza, não possui lixeiras nas ruas. Eles entendem que o 
cidadão é responsável por aquilo que gera. 

Einstein considerava insanidade fazer as mesmas coisas 
e esperar resultados diferentes. Vamos nos permitir!? Re-
cuse, 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.

O reitor, Marcus Tomasi, e o coordenador da UAB na Udesc, Luciano Hack, 
conversaram com alunos do curso de Administração Pública a Distância 
do polo de apoio presencial de Pouso Redondo. Os professores Arnaldo 
de Lima e Ivoneti Ramos, da Udesc Esag, participaram do encontro.

Pró-reitorias de Ensino (Proen) e Extensão, Cultura e Comunidade (Proex) 
lideram reuniões com diretores de Extensão das unidades para elaborar 
resolução que normatizará a creditação da extensão na universidade.

Tomasi reuniu-se com o senador Jorginho Melo 
em busca de apoio para demandas da Udesc.

Tomasi prestigiou a inauguração da obra de refor-
ma e ampliação do Hospital de Clínica Veterinária 
(HCV), da Udesc Lages, em 20 de novembro.

Tomasi recebeu gestores de universidades parceiras, 
dentre eles o reitor da Universidade Técnica Particu-
lar de Loja (Utpl), do Equador, Santiago Acosta.

http://www.udesc.br/sustentavel
http://bit.ly/UdescLages-InauguracaoObraHCV


Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Equilíbrio
Por Celia Penteado

Canteiro de obras
Videocoluna do Roberto Böell Vaz
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No “Giro pelas obras 
da Udesc” desta edição, 
Roberto Böell apresenta a 
Coordenadoria de Enge-
nharia, Projetos e Obras 
(Cepo), que fica no Bairro 
Itacorubi, em Florianópolis.

Servidores assistiram a uma palestra nesta 
quarta-feira, 27, com a nutricionista Miche-
le De Carli, sobre como uma alimentação 
saudável pode reduzir o risco de câncer e 
contribuir em todas as etapas da terapia 
oncológica. Iniciativa da Coordenadoria 
de Desenvolvimento Humano (CDH), o 
evento teve transmissão pela internet.
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Nascido em novembro de 1861, na então Desterro, hoje 
Florianópolis, Cruz e Sousa é filho de negros (recém) li-
bertos, tendo recebido educação e letramento graças ao 
senhorio ao qual seus pais estavam relacionados (sabe-se 
lá a que preço). Uma história que se repete por aqui, já que 
o mesmo foi preciso para que tivéssemos Lima Barreto, 
também negro, dentro da literatura Brasileira. E Machado 
de Assis, e por aí vai. Que bom que os temos! Foi naquela 
época uma espécie 
primitiva de “cota”. 
Um assistencialismo 
que não é necessa-
riamente o melhor 
recurso, mas tão im-
portante no proces-
so de inclusão. Es-
tamos em processo 
de equidade, aperfeiçoando gestos, discursos e políticas. 
Nesse contexto, considerando também a celebração do 
Mês da Consciência Negra, te convido a conhecer a poética 
simbólica de Cruz e Sousa, uma expressão sofisticada, taci-
turna e intensa, de uma existência marcada pela dualidade 
da matéria versus o imaterial, o branco e o preto, o céu e 
o inferno, a condição humana e o desejo de transcender a 
ela com a arte. Tem poesia no vídeo! Venha ver.

Família disfuncional
Há uma crença de que, só porque alguém é “da 

família”, essa pessoa não possa prejudicar os outros 
membros do grupo. Infelizmente, muitos proble-
mas emocionais surgem dentro de casa. Somos to-
dos humanos, com limitações e dificuldades. Exis-
tem alguns sinais que ajudam a perceber se a família 
é disfuncional. Em ambientes assim, há um distan-
ciamento emocional entre as pessoas. Não há co-
municação, pois os integrantes não se sentem con-
fortáveis expressando o que sentem ou pensam.

Na família disfuncional, muitas vezes um dos 
pais é autoritário e o resto da família é subjuga-
do. Há muitas críticas e até abuso, mas os mem-
bros já consideram isso normal. Pode haver tam-
bém comportamentos extremos como ausência 
ou superproteção dos pais. Qualquer um desses 
modos de agir costuma ser nocivo e gera insegu-
rança nos filhos. 

Se você pertence a uma família disfuncional, pre-
serve-se. Mantenha um distanciamento saudável. 
Em alguns casos, vale a pena buscar acompanha-
mento psicológico para obter um olhar imparcial 
nessa dinâmica e, assim, construir novas possibilida-
des de relacionamento em família. É possível se re-
cuperar das situações mais complicadas e se trans-
formar em um adulto maduro emocionalmente.

Você tem sugestões para a coluna? Escreva 
para celia.penteado@udesc.br. Ouça o progra-
ma Equilíbrio: todos os dias, às 15h, na Rádio 
Udesc FM Joinville (91,9); terça, às 8h, e quarta, às 
13h, na Rádio Udesc FM Florianópolis (100,1) e na 
Rádio Udesc FM Lages (106,9).

www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
https://www.youtube.com/watch?v=Rtl2d-SnAOI
https://www.youtube.com/watch?v=Rtl2d-SnAOI
https://youtu.be/9NMGTIHVqQY
https://www.youtube.com/watch?v=Rtl2d-SnAOI
https://youtu.be/9NMGTIHVqQY

