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Balanço de ações contra pandemia
e novo selo marcam aniversário

Plataforma Teams facilita comunicação no teletrabalho

A Udesc completou 55 anos de fundação nesta quarta-feira, 
20. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o aniversário ga-
nha um significado ainda mais marcante para a universidade, 
que busca se reinventar em diversas atividades de ensino, pes-
quisa e extensão, além de contribuir no combate aos efeitos 
da Covid-19, com dezenas de ações realizadas por professores, 
técnicos e alunos. O aniversário dos 55 anos da Udesc também 
coincide com os primeiros 30 dias da nova gestão da Reitoria, li-
derada pelo reitor, Dilmar Baretta, e pelo vice-reitor, Luiz 
Antonio Ferreira Coelho.

Para marcar a data, a instituição preparou o documen-
to “Udesc em Ação”, que é voltado à comunidade acadê-
mica e à comunidade externa e traz um resumo das princi-
pais ações neste período de pademia, com o objetivo de prestar 
contas à sociedade. No documento, é possível conferir como a 
universidade está agindo em frentes como apoio a órgãos de 
saúde, fabricação de equipamentos de proteção individual 
(EPIs) e prestação de serviços à comunidade. 

A universidade também lançou um selo comemora-
tivo dos 55 anos, elaborado pelo Laboratório de Design 
(LabDesign), do Centro de Artes (Ceart). [LEIA+]

Servidores da Udesc podem utilizar gratuitamente a ferramenta 
Microsoft Teams para suas atividades a distância durante a pandemia. 
A plataforma unificada de comunicação e colaboração pode ser usada 
em reuniões, seminários, defesas de dissertação e tese, palestras e web-
conferências, entre outras necessidades. Os recursos da ferramenta per-
mitem, por exemplo, armazenar e compartilhar documentos e apresenta-
ções, além de possibilitar gravações. O chat do Teams também pode ser 
utilizado para troca instantânea de mensagens, de forma semelhante ao 
WhatsApp. Para tanto, basta o servidor fazer o login no site, com seus da-
dos do IdUdesc, ou baixar o aplicativo no seu dispositivo. Na ferramenta, 
é possível pesquisar o contato de todos os servidores da instituição.

Confira a publicação “Udesc em Ação”, 
com um resumo das atividades da 
universidade contra a pandemia

Assista à mensagem 
em vídeo do reitor, 

Dilmar Baretta

Comunidade 
da Udesc tem 
acesso gratuito 
à ferramenta

https://bit.ly/UdescEmAcaoCovid19
https://bit.ly/UdescEmAcaoCovid19
https://bit.ly/Udesc-55Anos
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/free
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/free
https://bit.ly/UdescEmAcaoCovid19
https://youtu.be/K088os0LD6I


Aniversariantes de 21 de maio
Anderson Barbosa de Moura – Udesc Lages

Cláudio Henrique Willemann – Udesc Laguna
Clovis Dobner – Udesc Joinville 

Fábio Pugliesi – Udesc Esag
Lucinda Rosária de Carvalho Lapolli – Udesc Ceart

 Ricardo Brandt – Udesc Ceart

Uma mulher forte

A proatividade e energia desta enfermeira chamam atenção por 
onde quer que ela passe. Kelli Ribeiro Folmann trabalha há 
quase dez anos na Udesc e, mesmo na quarentena, continua 

em plena atividade. “Por e-mail ou celular, permaneço tirando dúvidas 
de alunos e professores em relação à pandemia, além de informações 
rotineiras sobre questões relacionadas à saúde.”

Além de prestar apoio à comunidade acadêmica, a técnica em Enfermagem segue de-
sempenhando as atividades administrativas e burocráticas que fazem parte da sua rotina 
de trabalho, como prestar esclarecimentos sobre seguro de vida dos alunos, pedidos ma-
terial de consumo para licitação, entre outras. Logo que entrou na universidade, Kelli foi 
designada a trabalhar no Hospital Veterinário da Udesc Lages. “Esse trabalho despertou 
a paixão que tenho por animais, principalmente os abandonados”, conta a enfermeira.

A servidora gosta muito de trabalhar na universidade e destaca que a satisfação 
ainda é maior quando está envolvida em grupos de doações de sangue, 
campanhas preventivas, além dos atendimentos de Enferma-
gem. Há algum tempo, foi procurada pelo Hemosc para loca-
lizar um aluno da Udesc, doador de medula compatível com 
a de um paciente. “Nessa ocasião, o aluno já era formado há 
dez anos. Mas consegui localizar o egresso, e esse gesto con-
tribuiu para salvar uma vida”, relata, emocionada. 

Kelli é casada com o técnico em Radiologia Mateus e 
tem uma filha de 8 anos, Bárbara. Fred, um simpático ca-
chorro de 13 anos, também faz parte da família. A técnica 
em Enfermagem é simpatizante da causa animal: “Ajudo 
sempre que possível e já encaminhei vários animais 
para castrações e adoção.”

A força, a dedicação e o comprometimento da 
servidora ficam ainda mais evidentes quando ela conta 
que é atleta de crossfit. “Treino de cinco a seis vezes por 
semana. É o meu vício. Já participei de algumas corridas 
de obstáculos na mata, muito desafiadoras. A sensação 
de finalizar uma prova é muito prazerosa.”

Comunica

Aniversário: 15 de outubro
Livro de cabeceira: Como evitar preocupações e começar a 
viver, de Dale Carnegie
Filme Favorito: Como estrelas na Terra
Passeio inesquecível: Buenos Aires
Uma pessoa exemplar:  Minha mãe 
Uma paixão: Minha família e os cães
É torcedora: Internacional de Lages e Grêmio de Porto Alegre
Culinária: Batata frita com muito bacon e queijo

Papo-rápido

INDIQUE ENTREVISTADOS PARA O PERFIL DO COMUNICA PELO E-MAIL COMUNICACAO@UDESC.BR

Ao lado, Kelli no treino; 
abaixo, com o marido, 
Mateus, e a filha, Bárbara

Kelli Ribeiro Folmann
Técnica da Udesc Lages

Perfil



tem

Fique por dentro

u Criado em 2009, o Grupo Coordenado em Gestão de 
Riscos e Desastres (Ceped) é responsável pela execução da 
política de gestão de riscos para emergências e desas-
tres da instituição. O grupo tem conselheiros em todos 
os campi da universidade, que participam de reuniões, 
oficinas, treinamentos e eventos, além de realizar e 
estimular ações de GDR nas suas regiões. Durante a 
pandemia, uma das ações do Ceped é a articulação de 
recursos para ações de combate ao novo coronavírus. 
Quatro iniciativas (do Ceart, Ceavi, CCT e Esag) foram 
contempladas com valores de R$ 12 mil a R$ 40 mil, 
viabilizados junto ao Escritório de Assistência a Desas-
tres Estrangeiros dos Estados Unidos (Ofda), da Agên-
cia dos EUA para o Desenvolvimento Internacional 
(Usaid), para aprimorar suas atividades. Membros do 
grupo também têm participado de conferências on-
line sobre a pandemia, com parceiros do Brasil e de 
outros países. O Ceped é coordenado desde o ano pas-
sado pelo professor Felipe Gontijo, que substituiu no 
cargo o professor Marino Luiz Eyerkaufer. [LEIA+]

Grupo Coordenado em Gestão de Riscos e Desastres (Ceped)

PROTEÇÃO AO SERVIDOR
Confira o depoimento da profes-
sora Kátia Adamy, da Udesc Oeste, 
sobre a experiência da universida-
de em estratégias para combate à 
pandemia. O vídeo foi feito para o 
Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Cinquenta cursos de mestrado e doutorado retomarão aulas não presenciais na segunda

Membros 
do Ceped 
em evento 
nacional

UDESC NO COMBATE À PANDEMIA
Confira algumas das ações realizadas pela co-
munidade acadêmica que ganharam destaque 
nas últimas semanas:
4o mapeamento de casos de Covid-19 pelo Labo-
ratório de Geoprocessamento (GeoLab) e eventos 
online dos projetos Arquivos da Quarentena e Ge-
oconversando na Quarta, todos da Udesc Faed; 
4a rede de suporte a idosos do Grupo de Estu-
dos da Terceira Idade (Geti); a entrega de mais 
doações na Vila Aparecida; o debate online sobre 
queimaduras; e a participação de pesquisadores 
em estudos internacionais sobre a percepção da 
Covid-19 e a prática de exercícios físicos, todos 
pela Udesc Cefid;
4a criação do Grupo Terapêutico Online Atos e 
Afetos, pela Udesc Oeste;
4o vídeo sobre isolamento contingencial feito por 
professor e o apoio a um banco comunitário que 
ajuda famílias de baixa renda, pela Udesc Esag;
4o artigo sobre a importância do exercício físico no 
período de pandemia, feito por professor, e o curso 
online sobre jogos digitais, pela Udesc Joinville;
4os eventos online do grupo de estudos Estúdio 
de Pintura Apotheke, da Udesc Ceart;
4o pré-vestibular online e o concurso de ideias 
e propostas de projetos emergenciais da Udesc 
Laguna, que já divulgou resultado. 

Guia traz instruções para 
servidores sobre controle e 
prevenção da Covid-19 

Udesc integra rede nacional 
que compartilha dados  
sobre pós-graduação

https://bit.ly/Udesc-RecursosCepedCovid19
https://youtu.be/0hk0iouvC74
https://youtu.be/0hk0iouvC74
https://bit.ly/Udesc-AulasPosCovid19
https://bit.ly/UdescFaed-MapaCovid19SC
https://bit.ly/UdescFaed-MuseusCovid19
https://www.udesc.br/noticia/udesc_faed_promove_evento_sobre_virus_na_humanidade_e_distribuicao_do_coronavirus_em_santa_catarina
https://www.udesc.br/noticia/udesc_faed_promove_evento_sobre_virus_na_humanidade_e_distribuicao_do_coronavirus_em_santa_catarina
https://bit.ly/UdescCefid-AcoesGetiCovid19
https://bit.ly/UdescCefid-VilaAparecidaPandemia
https://bit.ly/UdescCefid-VilaAparecidaPandemia
https://bit.ly/UdescCefid-DebateQueimadurasCovid19
https://bit.ly/UdescCefid-DebateQueimadurasCovid19
https://bit.ly/UdescCefid-PercepcaoCovid19
https://bit.ly/UdescCefid-PercepcaoCovid19
https://www.udesc.br/noticia/udesc_participa_de_pesquisa_sobre_pratica_de_exercicios_antes_e_durante_pandemia
https://bit.ly/UdescOeste-AtosAfetosQuarentena
https://bit.ly/UdescOeste-AtosAfetosQuarentena
https://bit.ly/UdescEsag-IsolamentoContigencialCovid19
https://bit.ly/UdescEsag-BancoComunitarioCovid19
https://bit.ly/UdescJoinville-ExercicioQuarentena
https://bit.ly/UdescJoinville-JogosFuncoesExecutivas
https://bit.ly/UdescJoinville-JogosFuncoesExecutivas
https://bit.ly/UdescCeart-ApothekeCovid19
https://bit.ly/UdescCeart-ApothekeCovid19
https://www.udesc.br/noticia/udesc_laguna_inicia_primeira_turma_online_do_pre-vestibular_devido_ao_novo_coronavirus
https://bit.ly/UdescLaguna-ConcursoCovid19
https://bit.ly/UdescLaguna-ConcursoCovid19
https://bit.ly/Udesc-InstrucoesCovid19
https://bit.ly/Udesc-InstrucoesCovid19
https://bit.ly/Udesc-InstrucoesCovid19
https://bit.ly/Udesc-RedeIES
https://bit.ly/Udesc-RedeIES
https://bit.ly/Udesc-RedeIES
https://youtu.be/0hk0iouvC74


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

sustentável
Por Gustavo Kogure

Comunica

Envie sugestões para gustavo.kogu re@udesc.br. Acesse www.udesc.br/sustentavel.

E a boa influência continua
O professor Germano Güttler, do Departamento de 

Agronomia da Udesc Lages, continua sendo um impor-
tante influenciador com seu extraordinário Método Lages 
de Compostagem. No início do mês, Güttler participou de 
uma importante reunião virtual com a direção do Serviço 
de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) e outras cen-
tenas de pessoas interessadas no tema. O SLU é uma au-
tarquia do governo local, cuja finalidade é manejar os re-
síduos e realizar a limpeza urbana da cidade. 

A praticidade e a facilidade de implementação do Mé-

todo Lages de Compostagem chamaram a atenção da 
autarquia, que pretende implementá-lo como projetos-
pilotos em escolas e condomínios residenciais e depois 
expandi-lo a toda cidade. Após a reunião, Gutler mos-
trou-se bastante otimista, já que os resíduos orgânicos 
representam uma grande fatia do todo. Significa que a 
capital do País está adotando uma prática criada pela 
Udesc. Isso não é demais? Parabéns! Recuse, reduza, reu-
tilize e, se tudo der errado, recicle! Você também é parte 
do problema e de sua solução.

O reitor, Dilmar Baretta, 
comandou cerimônias de 
outorga de grau por meio 
virtual de três unidades, 
junto aos diretores-gerais 
José Carlos de Souza 
(Cesfi), Patrícia Sfair 
Sunye (Ceres) e Alexan-
dre Borges Fagundes 
(Ceplan).  As cerimônias 
concluíram o calendário 
de formaturas dos for-
mandos 2019.2. [LEIA+]

Baretta prestigiou as semanas acadêmicas 
dos cursos de Zootecnia e de Enfermagem 
da Udesc Oeste, realizadas de forma online.

Instrução normativa define medidas para contenção 
de despesas devido aos impactos da Covid-19

Udesc dará auxílio de inclusão digital na pandemia  
a aluno de pós-graduação com dificuldade financeira

O curso online sobre o novo coronavírus, voltado a servidores e 
alunos  da universidade, fechou inscrições para sua segunda turma; e 
uma terceira edição será oferecida para terceirizados da instituição.

Pró-reitora de 
Administração, 
Marilha 
dos Santos, 
comandou 
sessão da 
Câmara de 
Administração 
e Planejamento 
(CAP) no dia 18.

O Plenário do Conselho 
Universitário (Consuni) e as 
quatro câmaras que o integram 
fizeram suas reuniões de maio 
por videoconferência. As 
gravações podem conferidas 
na íntegra no site vc.udesc.br e 
os resumos no site. Uma nova 
sessão do Plenário do Consuni 
ocorre nesta quinta-feira, 21.

http://www.udesc.br/sustentavel
https://bit.ly/Udesc-FormaturasVirtuaisCovid19
https://bit.ly/Udesc-ContencaoDespesasCovid19
https://bit.ly/Udesc-ContencaoDespesasCovid19
https://bit.ly/Udesc-AuxilioDigitalPos
https://bit.ly/Udesc-AuxilioDigitalPos
http://vc.udesc.br 
https://www.udesc.br/comunicacao/conselhosuperiores


Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Nesta edição, 
Roberto fala sobre 

questões burocráti-
cas relacionadas às 

obras da universida-
de e a conclusão de 

edificação em 
Balneário Camboriú.

Canteiro de Obras
Videocoluna de Roberto Böell Vaz

Paraquedas coloridos para enfrentar a quarentena!  
O Ailton Krenack nos levou, com o livro “Idéias para 
adiar o fim do mundo”, para o lugar onde somos ca-
pazes de criar paraquedas coloridos para enfrentar 
o fim do mundo. Eu chamei para uma conversa sen-
sível, profunda e também cheia de levezas, a psicó-
loga Raquel Pimentel, doutora em psicologia so-
cial, e gravamos um podcast cheio desses 
pa raquedas! Falamos sobre o que, afinal de contas, 
perdemos e que nos coloca tão desorganizados 
neste cenário de profundas mudanças sociais. Bus-
camos juntas apreender aspectos importantes que 
nos impactam, como a necessidade de reconhecer 
as perdas, conectar-se com o corpo, dar lugar para 
o sentir, a importância da arte, da ficção e da escrita 
para fortalecer a subjetividade e perceber nascer as 

potencial idades 
deste vivido. E, cla-
ro, trouxemos mui-
tas idéias, serviços, 
livros, comporta-
mentos e novos 
olhares que po-
dem ajudar você 

nessa travessia. Lá na descrição do episódio, foram 
colocadas as referências, e você pode acessar o 
conteúdo por várias vias, incluindo o canal do Dito 
Efeito Literário no YouTube. Aproveite e se inscre-
va! Clique no sininho para ser avisado sempre que 
tiver novidade. A literatura agradece : )
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Equilíbrio
Por Celia Penteado

O que te faz feliz?
Outro dia, ouvi uma palestra da filósofa e professora 

Lúcia Helena Galvão, da Escola Nova Acrópole, no YouTu-
be. Ela propôs um exercício interessante para quem que 
se conhecer e ter uma vida mais satisfatória. A prática é 
simples e deve ser feita todas as noites, antes de dormir. 
Ao se deitar, feche os olhos e procure repassar o dia em 
sua mente, observando os momentos que te deixaram 
mais satisfeito. Mesmo durante o isolamento social, é 
possível praticar esse exercício. 

Para dar certo, temos que ser honestos conosco mes-
mo. O resultado pode surpreender. Nem sempre gosta-
mos tanto daquilo que acreditávamos gostar. Por outro 
lado, podemos nos sentir felizes com atividades modes-
tas. E por que não?

Eu não tinha ideia do quanto deixar minha casa mais 
gostosa é gratificante para mim. Não falo de fazer compras 
ou de investir em móveis e objetos de decoração. Falo de 
mexer com plantas, arriscar-se fazendo um trabalho manu-
al, brincando com coisas que já tenho em casa, mudando 
um objeto de lugar, pintando um móvel, uma parede. 

Essas ações são terapêuticas e verdadeiros presentes 
para mim, além de deixar o ambiente mais agradável 
para meu próprio usufruto. Então, fica a dica: quer se co-
nhecer mais e melhor? Repasse seu dia antes de dormir. 
Veja o que gosta e o que não gosta de fazer. E invista no 
que faz você feliz!

Você tem sugestões para a coluna? Escreva para celia.
penteado@udesc.br. Ouça o programa Equilíbrio pelo 
Spotify.

Em maio, o campus da Udesc no Bairro Itacorubi 
sediou uma etapa da vacinação contra a gripe para 
a população de Florianópolis, atendendo mais de 
700 pessoas. Vale lembrar que, no caso dos servido-
res, a rede pública oferece a vacina para professores 
e a Asudesc, para seus associados.

Clic Comunica

https://anchor.fm/ditoefeito/episodes/EP-5---Idias-para-Adiar-o-Fim-do-Mundo-e-a-criao-de-Paraquedas-Coloridos--Com-a-psi--Raquel-Pimentel-ee8966/a-a27vj8a
https://youtu.be/OK02a5mAs4k
https://youtu.be/OK02a5mAs4k
https://anchor.fm/ditoefeito/episodes/EP-5---Idias-para-Adiar-o-Fim-do-Mundo-e-a-criao-de-Paraquedas-Coloridos--Com-a-psi--Raquel-Pimentel-ee8966/a-a27vj8a
https://youtu.be/DrDHHVC7pug
https://youtu.be/DrDHHVC7pug
http://bit.ly/UdescEquilibrio

