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GT das eleições em 
colegiados e conselhos 
inicia trabalhos na sexta

A Câmara de Ensino e Graduação (CEG), do Con-
selho Universitário (Consuni), aprovou no dia 28, por 
unanimidade, com ajustes, o ad referendum do reitor, 
Dilmar Baretta, na Resolução nº 032/2020, que autori-
zou a retomada das aulas em 60 cursos de graduação 
de forma não presencial desde 22 de junho. Conforme 
o rito regimental, a matéria seguirá para deliberação no 
Plenário do Consuni. A gravação da sessão da câmara 
está disponível no site vc.udesc.br. [LEIA+]

Câmara de Ensino aprova volta não presencial da graduação

O grupo de trabalho (GT) designado para discutir 
alternativas de eleições para representantes de do-
centes, técnicos e alunos em órgãos colegiados e co-
missões da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc) enquanto durar a pandemia terá sua primeira 
reunião nesta sexta-feira, 31. O grupo é formado por 
diretores-gerais, pró-reitores, coordenadores de ór-
gãos suplementares, Diretório Central dos Estudantes 
(DCE) e entidades sindicais.

Em um prazo de 30 dias, o grupo de trabalho estu-
dará maneiras de realizar eleições para membros nos 
conselhos e colegiados de centro e também no Conselho 
Universitário (Consuni), respeitando as normas do Estatu-
to da Udesc e do Regimento da Udesc. Após a finalização 
dos trabalhos, o relatório será apresentado ao Consuni.

Na reunião que decidiu pela criação do GT, realiza-
da na última semana, o reitor, Dilmar Baretta defendeu 
o cumprimento da legislação da Udesc e destacou a im-
possibilidade de prorrogar mandatos já vencidos, por não 
haver amparo legal.

O grupo já demonstrou convergência da necessida-
de de encontrar alternativas seguras e confiáveis para 
realizar eleições, além de contemplar professores, técni-
cos e alunos. Uma das saídas seria utilizar uma platafor-
ma online para eleições. Após o término dos 30 dias, o GT 
apresentará os resultados à Reitoria, que encaminhará ao 
Conselho Universitário (Consuni) para discussão e delibe-
ração, segundo rito processual.

CONFIRA OS MEMBROS DO GT
4Mayco Morais Nunes, como coordenador-geral
4Márcio Metzner, como coordenador-adjunto
4Marcos Vinicius Linhares, representante da Setic
4Maria Cristina Fonseca da Silva, diretora-geral do Ceart
4Everton de Lorenzi Cancelier, diretor-geral da Esag
4Julice Dias, diretora-geral da Faed
4Joris Pazin, diretor-geral do Cefid
4Lucimara da Cunha Santos, diretora-geral do Cead
4Marcos Fergutz, diretor-geral do CCT
4Clóvis Eliseu Gewehr, diretor-geral do CAV
4Alexandre Borges Fagundes, diretor-geral do Ceplan
4Silvana dos Santos Zanotelli, diretora-geral do CEO
4Jaison Ademir Sevegnani, diretor-geral do Ceavi
4Patrícia Sfair Sunye, diretora-geral do Ceres
4José Carlos de Souza, diretor-geral do Cesfi
4Rafael Rosa Hagemeyer, representante da Aprudesc
4Danilo Ledra, representante do Sintudesc
4Arthur Philipe Bechtel, representante do DCE
4Joanna Daudt Prieto Farias, representante do DCE
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Seu sonho era ser professora universitária e, quan-
do surgiu a chance de prestar o concurso para con-
correr à vaga na Udesc Alto Vale, a bióloga Maria 

Pilar Serbent não pensou duas vezes.  “Foram meses de es-
tudo que, felizmente, renderam frutos”, conta a docente. 
Natural de Córdoba, na Argentina, Pilar concluiu o en-
sino médio e a graduação no seu país de origem. “Fiz 
escola técnica em Química Industrial e me graduei em 
Biologia”, explica.

O mestrado e o doutorado em Engenharia Ambien-
tal foram feitos no Brasil e, há seis anos, Pilar é professora 
efetiva dos cursos de Engenharia Sanitária e Engenharia 
Civil da Udesc Alto Vale, na área de saneamento ambiental.  
Para ela, a Udesc é muito mais do que um local de traba-
lho. “É uma instituição que, em vários aspectos, transcen-
de a missão de promover o conhecimento”, diz a profes-
sora, que considera gratificante ter suporte institucional 

Aniversariantes de 30 de julho
Luiz Henrique Fiammenghi - Udesc Ceart 

Alba Regina Battisti de Souza - Udesc Faed 
Joyce Maria Povoas Araújo - Reitoria 

Camila Paes Moreira Vieira - Udesc Lages

Permanentemente inspirada

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

Papo-rápido

Comunica

para desempenhar atividades de ensino, extensão e pes-
quisa. Pilar tem verdadeira paixão pela docência e, para 
ela, os estudantes são o “motor das atividades” desenvol-
vidas na academia. Ela acrescenta que a docência é “uma 
via de mão dupla, pois nós também aprendemos muito 
com os estudantes. ”

Desde seus 16 anos, Pilar está engajada na defesa do 
meio ambiente. “Nessa época, participei de um encontro in-
ternacional, o Millennium Young People’s Congress, ocorrido 
no Havaí”, conta.  Em 2012, integrou o Comitê Catarinense 
para o evento Rio+20, realizado no Rio de Janeiro. Em 2019, 
participou do Congresso Brasileiro de Micologia em Manaus. 
“A exuberância e a energia da Amazonia são algo que não 
consigo traduzir em palavras.” Com o isolamento imposto 
pela pandemia, a professora tem aproveitado para se dedicar 
mais às suas plantas. “Tenho muitas!”, destaca.  Inquieta, Pilar 
não para. Ela curte cozinhar, pintar, costurar, ler e estudar. Re-
centemente, retomou as aulas remotas de Alemão. 

Completamente cativada pelo Brasil, Pilar conta que 
sua ligação com o país vem da infância. “Minha vó materna 
tinha a coleção completa das ‘Reinações de Narizinho’ (Los 
cuentos de Naricita), de Monteiro Lobato, e eu li todos os 
livros”, relata. Desde pequena, Pilar aspirava conhecer e, 
“quem sabe, morar no Brasil”. Hoje vivendo no País, a pro-
fessora adora contemplar os belos panoramas da região 
do Vale do Itajaí pelas janelas e sacada do seu apartamen-
to. “É um dos meus passatempos favoritos”, conclui.

Aniversário: 6 de novembro
Livro de cabeceira: Das leituras recentes, gostei muito do 
Palácio da Lua, de Paul Auster
Filme favorito: Big Fish (Tim Burton)
Passeio inesquecível: Central Park, em Nova York
Uma pessoa exemplar: Minha mãe 
Uma paixão: A vida
É torcedora: Argentina, principalmente nas copas do mundo 
Culinária: Se for para escolher só um, é milanesa com purê

Maria Pilar Serbent
Professora da Udesc Alto Vale

Perfil
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Fique por dentro

O professor Antônio Pazeto, apo-
sentado pela Udesc Faed, lançou 
o livro “Universidade Brasileira e 
Udesc - projeto, autonomia e ges-
tão”. O e-book pode ser acessado 
de forma gratuita. [LEIA+]

A Coordenadoria de Projetos e Ino-
vação (Cipi) inicia nesta sexta, 31, 
o Programa de Capacitação Inova 
Udesc. Serão dez encontros online 
até dezembro. A ação faz parte do 
projeto Escola de Gestores. [LEIA+]

Até 25 de outubro,  servidores e 
alunos poderão acessar gratui-
tamente o acervo da Biblioteca 
Digital Cengage, com mais de 1,1 
mil obras nacionais e internacio-
nais de diversas áreas. [LEIA+]

A professora Gabriela Mager, 
da Udesc Ceart, foi anuncia-
da como nova gerente de 
Tecnologia e Inovação da 
Fapesc. [LEIA+]

u  Professores da Udesc podem assistir aos vídeos e se inscrever para participar das ofi-
cinas “Ensino e avaliação remotos em tempos de pandemia: possibilidades de mediação 
pedagógica em ambientes online” na plataforma Moodle. As oficinas oferecem formação 
pedagógica sobre a utilização e a aplicação de recursos e métodos de avaliação disponíveis 
no Moodle, além de possibilidades para a ferramenta Microsoft Teams. Iniciadas no dia 22, 
as capacitações são ministradas pelas docentes Dafne Fonseca Alarcon e Gisele Maciel Pe-
reira, que atuam como designers instrucionais no Laboratório Multidisciplinar de Desenho 
e Produção de Material Didático para a EAD (Multi.Lab.EAD), com apoio dos técnicos Luiz Fa-
biano da Silva e Glenio Madruga. As turmas dão continuidade aos processos de capacitação 
docente organizados pela Reitoria em parceria com a Udesc Cead. [LEIA+]

Capacitação docente sobre avaliação remota

Plano SC-Saúde credencia Hospital da Unimed Grande Florianópolis para atendimento aos segurados

Quatro projetos de pesquisa da Udesc 
(três do CCT e um do CAV) receberam 
um total de quase R$ 1,4 milhão do 
Programa de Apoio a Núcleos Emer-
gentes (Pronem), da Fapesc. [LEIA+]

A universidade despediu-se 
nesta semana da técnica 
Hellen Camassola, aposen-
tada pela Udesc Ceart, que 
faleceu na segunda-feira, 
27, após lutar por anos con-
tra um câncer. Leia a nota.

Trecho da nova ciclovia da 
Avenida Madre Benvenuta 
homenageará o servidor da 
Udesc José Lentz Neto, que 
faleceu em 2012, no local.

FOTO: MARCELO CARDOSO

https://bit.ly/Udesc-LivroUniversidadeBrasileira
https://bit.ly/Udesc-InicioProgramaInova
https://bit.ly/Udesc-ProrrogacaoBibliotecaCengage
https://bit.ly/Udesc-GerenciaFapesc2020
https://bit.ly/Udesc-OficinasAvaliacaoRemota
http://scsaude.sea.sc.gov.br/comunicados/23-07-2020/
https://bit.ly/Udesc-NucleosEmergentes2019
https://bit.ly/UdescCeart-FalecimentoHellenCamassola


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.

Abundância e escassez
Imagino que a maioria conheça um pouco das histó-

rias do navegador Amyr Klink. Seu feito inicial ocorreu 
há 36 anos, quando concluiu a travessia a remo entre a 
África e o Brasil. Essa aventura lhe rendeu o livro “Cem 
dias entre céu e mar”. Aos 64 anos, diga-se de passagem, 
bem vividos, Amyr esbanja experiência naval e de vida. 
Em uma das suas entrevistas, Klink foi questionado so-
bre a crise hídrica que a região de São Paulo sofria à épo-
ca. Ele foi categórico ao afirmar que o problema não es-
tava na falta de chuvas, e, sim, nos maus hábitos de 
consumo. Que foi a abundância de recursos (no caso, 
água) que fomentou o desperdício ao longo do tempo. 
Nos barcos que constrói, as torneiras são acionadas por 
pedais de comando. Mãos livres e redução de consumo, 

eis o resultado: uma economia de quase 80%. Utilizar os 
recursos naturais de forma consciente, durante uma tra-
vessia oceânica, não se trata apenas de sustentabilidade: 
é sobrevivência. Temos, sim, a opção de tomar um ba-
nho quente mais prolongado, mas saibamos: uma hora 
a conta chega, e faltarão energia e água para as demais 
atividades. Se já respingou em você aquele pingo de 
consciência, deu para perceber o tamanho do desperdí-
cio e o quão forte é a Mãe Natureza, que suporta com 
resiliência esse brutal desequilíbrio. Experimente. Prati-
que a sustentabilidade e descubra que sua vida ficará 
mais simples e, consequentemente, mais fácil. Recuse, 
reduza, reutilize e, se tudo der errado, recicle! Você tam-
bém é parte do problema e de sua solução

O reitor, Dilmar Baretta, participou do lançamento online do 
Programa de Pesquisa Universal da Fapesc, que destina R$ 4 
milhões para até 200 projetos em SC. Pesquisadores da Udesc 
poderão se inscrever no edital até 23 de setembro. [LEIA+]

Baretta e o vice-reitor, Luiz Antonio Ferreira Coelho, 
se reuniram com o presidente da Fapesc, Fábio Zabot 
Holthausen, e o diretor de Ciências, Tecnologia e Inovação, 
Amauri Bogo, no dia 17. Na ocasião, foi anunciado o 
repasse da segunda parcela de recursos do PAP Externo 
para 119 grupos de pesquisa da universidade. [LEIA+]

O destaque obtido pela Udesc nos rankings internacionais 
da Times Higher Education (THE) ganhou reconhecimento 
da Assembleia Legislativa (Alesc), com uma moção de 
aplauso, proposta pelo deputado Mauro de Nadal, e o 
envio de um ofício parabenizando a instituição, requerido 
pelo deputado Laércio Schuter.

Baretta, o pró-reitor Mayco Nunes (Proex), o coordenador de 
Obras, Raimundo Nonato, e os diretores da Udesc Cefid Joris Pazin 
(geral) e Ismael Frantz (administrativo) fizeram uma reunião sobre 
a infraestrutura da unidade e o Projeto Novo Cefid. [LEIA+]

Três câmaras do Consuni tiveram reuniões nesta semana. 
O pró-reitor Nério Amboni comandou reunião da Câmara 
de Ensino de Graduação (CEG) no dia 28, que aprovou o 
retorno da graduação de forma não presencial. A pró-reitora 
Letícia Sequinatto conduziu reunião da Câmara de Pesquisa 
e Pós-Graduação (CPPG) no dia 29. E o pró-reitor Mayco 
Nunes presidiu reunião da Câmara de Extensão, Cultura e 
Comunidade (CECC) no dia 30.  As reuniões do Plenário e 
das câmaras podem ser vistas (ao vivo e gravações) pelo site 
vc.udesc.br, enquanto as agendas e pautas ficam disponíveis 
no site www.udesc.br/conselho/consuni.Bareta eo diretor-geral da Udesc Lages, Clóvis Eliseu Gewehr, 

reuniram-se durante visita do reitor à unidade nesta quinta, 30.

http://www.udesc.br/sustentavel
https://bit.ly/Udesc-ChamadaUniversalFapesc2020
https://bit.ly/Udesc-SegundaParcelaPAP201921
https://bit.ly/Udesc-ReuniaoNovoCefidJul2020
https://bit.ly/Udesc-ReferendoGraduacaoCEG
https://bit.ly/Udesc-ReferendoGraduacaoCEG
http://vc.udesc.br
http://www.udesc.br/conselho/consuni


Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Nesta edição, 
Roberto fala sobre 

a finalização da 
obra e a verifica-

ção do Projeto 
Preventivo Contra 

Incêndio (PPCI)  
do prédio da  
Udesc Faed.

Canteiro de Obras
Videocoluna de Roberto Böell Vaz
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Equilíbrio
Por Celia Penteado

De amigo a gente não se protege
Nesta coluna, quero falar sobre amizade. Ter com 

quem contar e ser o apoio de alguém faz toda a dife-
rença para gente percorrer nossa trajetória de vida. É 
neles que confiamos e é para eles que ligamos quando 
precisamos daquela opinião sincera.

O afeto é gratuito e recíproco. Um amigo guarda 
segredos, compreende as dúvidas e não julga. Pode 
ser que não falemos com eles com tanta frequência e, 
mesmo assim, quando conversamos com amigos, 
nos sentimos em casa. Eles são nossos espelhos, refe-
rências de nós mesmos.

Às vezes, eu penso que talvez a  amizade seja a forma 
mais perfeita do amor. Um amigo verdadeiro simples-
mente gosta de você e quer seu bem. Há aceitação mú-
tua. E ,talvez, acima de tudo, ele sabe escutar você e aco-
lher o que você expressa, sem atitudes de desaprovação. 

O maior encanto da amizade está na confiança de 
um no outro. Não há lugar para falsidade entre ami-
gos. Por isso, nunca se está só quando se tem amigos. 

Deixo vocês com a frase de Emerson: “Um amigo é 
uma pessoa com quem se pode pensar em voz alta”.

Você tem sugestões para a coluna? Escreva para ce-
lia.penteado@udesc.br. Ouça o podcast do progra-
ma pelo link udesc.br/podcasts/equilibrio. Confira 
também a playlist especial com músicas do progra-
ma Equilibrio.

Onde andará o nosso canto?
Profundo como Clarice Lispector, instigante como 

Rubem Fonseca, Caio Fernando Abreu é mesmo mui-
to numa só pessoa. No romance “Onde andará Dulce 
Veiga”, uma trama com fundo de investigação policial, 
fragmenta-se em múltiplos personagens marginaliza-
dos e marcados pela perda. Aquela perda que todos 
conhecemos cedo ou tarde na vida: a perda de si mes-
mo. Breve ou persistente, perda que então se encontra 
e volta a perder-se, e justamente desses encontros e 
desencontros, é que se vai construindo a estrutura que 
somos. Existencialista, a literatura de Caio F. é um fre-
quente encontro entre o ser e o nada. Social, dá voz aos 
não convencionais, aos que desejam fora da norma. 
Foi sujeito político, expondo sua homossexualidade e 
requerendo o direito de existir como é, em plena Dita-
dura. Neste romance intrigante do início ao fim, acom-
panhamos a busca por Dulce Veiga, pelo canto perdi-
do, pela identidade do sujeito em processo de assumir 
sua sexualidade, processo de ser inteiro! Conheça ou-
tras qualidades do livro e da obra de Caio F. aqui no 
vídeo :-). O próximo episódio do podcast Dito Efeito 
Literário vai trazer conversa sobre diversidade e iden-
tidade. Acompanhe! E, se ainda não se inscreveu no 
canal, faça esse gesto pela literatura. Acesse também 
o site udesc.br/podcasts/ditoefeito.

Servidores participam até agosto da oficina online 
“Liderança e comunicação no mundo do trabalho em 
2020”, promovida pela Coordenadoria do Desenvolvi-
mento Humano (CDH) como parte do projeto Escola 
de Gestores, da Gestão 2020-2024. A atividades tem 
encontros matinais, uma vez por semana, ministrados 
pela psicóloga Fernanda Fabiana Ledra e pela profes-
sora Vera Lúcia Fortes Zeni, ambas da Udesc Oeste.

Clic Comunica

https://youtu.be/pq97FrKjmTo
https://youtu.be/pq97FrKjmTo
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/YbyhTh_dMH4
https://youtu.be/YbyhTh_dMH4
http://udesc.br/podcasts/ditoefeito
https://youtu.be/YbyhTh_dMH4

