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Inscrições são abertas para workshop de liderança e comunicação
De 23 a 30 de outubro, servidores da Udesc po-

derão se inscrever para participar do workshop online 
Liderança e Comunicação no Mundo do Trabalho 
2020. São oferecidas 12 vagas, voltadas a gestores em 
cargos de liderança. O curso terá aulas 
pela internet às quintas-feiras, em 5, 
12, 19 e 26 de novembro, sempre das 
9h às 11h, com encerramento em 3 de 
dezembro. O workshop visa melhorar 
a qualidade da comunicação inter-
pessoal diante de conflitos, construir 
relacionamentos mais sustentáveis e 
orientar sobre ferramentas úteis para 

aprimorar o diálogo no ambiente profissional. Entre os 
tópicos, serão abordados: comunicação empática; habi-
lidades e técnicas de comunicação; e prática de escuta 
e autoempatia para clareza, capacitação e cuidado mú-

tuo na equipe de trabalho. As au-
las serão ministradas pela psicólo-
ga Fernanda Fabiana Ledra e pela 
professora Vera Lúcia Fortes Zeni, 
que atuam na Udesc Oeste. Orga-
nizado pela Coordenadoria de De-
senvolvimento Humano (CDH), o 
curso é uma ação do projeto Esco-
la de Gestores da Udesc. [LEIA+]

Participe da homenagem da 
Udesc para o Dia do Servidor

Até esta sexta-feira, 23, professores e técnicos da 
Reitoria e dos 12 centros de ensino podem enviar fotos 
para participar da homenagem planejada pela univer-
sidade para o Dia do Servidor, que é comemorado em 
28 de outubro. A ideia é reunir fotos/selfies de servido-
res trabalhando em home office ou nos seus postos de 
trabalho (para quem está atuando presencialmente), de 
preferência com o site da Udesc no monitor, para pro-
dução de um vídeo que será lançado nas redes sociais. 

As fotos devem ser enviadas para o e-mail cdh.
reitoria@udesc.br, identificando, no arquivo, o 
nome completo e a lotação (exemplo: Maristela_
Rampinelli_Reitoria). A iniciativa é da Coordenadoria 
de Desenvolvimento Humano (CDH) e da Secretaria 
de Comunicação (Secom). O objetivo é dar rosto aos 
servidores que, com determinação, estão fazendo 
o seu melhor para que a Udesc continue prestando 
seus serviços.

Cursos de graduação da Udesc conquistam conceito máximo  
na prova do Enade 2019. Clique aqui para ver o resultado.

https://www.udesc.br/cdh/qualificacaoecapacitacao/liderancaecomunicacaot3
https://www.udesc.br/cdh/qualificacaoecapacitacao/liderancaecomunicacaot3
http://bit.ly/Udesc-WorkshopLideranca2020
http://bit.ly/Udesc-ResultadoEnade2019
http://bit.ly/Udesc-ResultadoEnade2019
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Aniversariantes de 22 de outubro
Andréa Noeremberg Guimarães – Udesc Oeste   

Celia Penteado – Reitoria
Eliza Cristina dos Santos Vargas – Udesc Ceart 

Giovanni Lemos de Mello – Udesc Laguna 
Mario Ezequiel Augusto – Udesc Planalto Norte

Aniversário: 29 de janeiro
Livro de cabeceira:  
Fernão Capello Gaivota
Filme favorito: Comer, rezar e amar
Passeio inesquecível: Egito, em 2018
Uma pessoa exemplar: Minha mãe, Alice
Uma paixão: Samba 
Culinária: Italiana

Papo-rápido

Rose com a filha, Yasmin, 
e o marido, Udo
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Sem medo de se transformar

A técnica universitária Rosemari Forchetto é conhecida por muitos servidores da 
Udesc. Afinal, desde 2012, ela atua no setor de Recursos Humanos da Reitoria 
e, na sua rotina diária, tem contato com grande parte dos técnicos e professo-

res da instituição. O que poucos sabem é que Rosemari, mais conhecida como Rose, é 
formada em Artes Visuais pela Udesc Ceart e, antes de ingressar como funcionária efe-
tiva da universidade, atuou como bolsista na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PROPPG), em 2003. “No ano seguinte fiz o concurso e passei!”, conta.

Rose, que é servidora da Udesc desde 2005, trabalhou na PROPPG como técnica 
também e depois atuou pela Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest).  “Em 
fevereiro de 2012, fui convidada para trabalhar no setorial de RH da Reitoria, onde estou 
até os dias de hoje”. A servidora adora a atividade que exerce na Udesc e considera a 
instituição  “um ótimo lugar para se trabalhar”. “Muitas pessoas vestem a camisa para 
viabilizar o desenvolvimento de professores, técnicos e alunos”, destaca. 

Natural de Presidente Castello Branco, do Oeste de SC, Rose é mãe de Yasmim, de 
14 anos, e casada com Udo Carioni (autônomo) há três anos. O casal é proprietário de 
uma casa de samba chamada Ixtimadinho. “Com ambiente intimista, aconchegante 
e samba da melhor qualidade”, conta. A casa fica no Centro de Florianópolis 
e, de acordo com Rose, “o espaço é simples, mas a gente se diverte. Agora, 
na quarentena, estamos retomando os trabalhos devagar, com todas as 
normas de segurança estabelecidas. Normalmente, a casa funciona se-
gundas, quartas e sábados com muito samba e comida boa”.

Ela conta que se separou do primeiro marido há quatro anos e, 
nessa ocasião, participou do curso TJ Coaching da Udesc.  “O curso 
me impulsionou a fazer uma viagem ao Egito e foi um divisor de 
águas para me transformar na mulher que sou hoje.”

Para a servidora, tudo o que acontece na vida tem uma razão 
de ser. “É para ensinar alguma coisa e, o que parece ruim em um 
primeiro momento, pode ser ressignificado e transformado em 
aprendizagem.” E, para encerrar a entrevista, Rose lembra que 
“sem desafio, não há transformação. Mudar é bom. E, se der medo, 
vai com medo mesmo.” (Texto e entrevista por Celia Penteado)

Rosemari Forchetto
Técnica da Reitoria

Perfil



 

Fique por dentro

Até dezembro, a Udesc realizará uma 
série de cerimônias de outorgas de 
grau das turmas 2020.1. As formatu-
ras ocorrerão de maneira totalmente 
remota, com  transmissão ao vivo pelo 
YouTube e pelo site vc.udesc.br. [LEIA+]

O Programa de Pós-Graduação em Ad-
ministração Universitária da Ufsc abriu 
inscrição para estágio pós-doutoral, 
com ingresso em 2021. 

Um artigo produzido no Programa de 
Pós-Graduação Multicêntrico na área 
de Bioquímica e Biologia Molecular, da 
Udesc Lages, está entre as publicações 
científicas mais importantes de 2019 na 
área de Odontologia. [LEIA+]

A Udesc Vale realiza até a próxima 
semana uma série eventos online para 
compartilhamento de experiências 
no ensino não presencial. As apresen-
tações serão transmitidas pela plata-
forma Teams e são abertas a todos os 
professores da universidade. [LEIA+]

tem
Seminário de Iniciação Científica tem quase 600 vídeos
u  Foram divulgados no YouTube 589 vídeos com apre-
sentações da 30ª edição do Seminário de Iniciação Cien-
tífica (SIC). Neles, estudantes dos 12 centros de ensino 
apresentam resumos de iniciação científica, vinculados 
a projetos de pesquisa de professores. Os trabalhos 
abrangem todas as grandes áreas de conhecimento do 
CNPq. Neste ano, o SIC realiza todas as suas atividades 
pela internet em virtude das restrições impostas pela 
pandemia de Covid-19. As unidades farão seus eventos 
online entre 2 e 30 de novembro, que poderão incluir 
outras atividades, como semanas acadêmicas, ações de 
extensão e ciclos de palestras, entre outras. [LEIA+]

O evento online “Presenças 
de Murilo Scóz” apresenta-
rá produções acadêmicas 
e artísticas do professor, 
que faleceu em junho deste 
ano. A homenagem é do  
Núcleo de Estudos Semió-
ticos e Transdisciplinares 
(Nest), que Murilo coorde-
nou durante anos. [LEIA+]

Assista, no YouTube, ao 
documentário “Professor 
Aníbal”, que retrata a vida 
do docente Aníbal Nunes 
Pires (1915-1978). Como 
diretor da Faed, Pires foi 
um dos criadores do curso 
de Educação Artística, 
que posteriormente deu 
origem ao Ceart. [LEIA+]

A Udesc participará do 38º Seminário de Extensão Universi-
tária da Região Sul (Seurs) com 15 apresentações de projetos 
extensionistas. O evento ocorrerá entre 17 e 19 de novembro, 
com o tema “Extensão universitária: Caminhos para inovação 
e desenvolvimento social”. As inscrições para ouvintes ficarão 
abertas até 30 de outubro. [LEIA+]

Mestranda Lucimari 
Teixeira, que é dentista, 

investigou xilitol para 
fins odontológicos

Udesc arrecada fraldas geriátricas para Centro 
de Pesquisas Oncológicas (Cepon), em Florianó-
polis, e para Lar de Idosos de Chapecó. [LEIA+]

https://www.udesc.br/noticia/udesc_promovera_serie_de_cerimonias_virtuais_de_formatura_ate_dezembro
https://ppgau.ufsc.br/2020/07/13/processo-seletivo-estagio-pos-doutoral-2020/
https://ppgau.ufsc.br/2020/07/13/processo-seletivo-estagio-pos-doutoral-2020/
https://ppgau.ufsc.br/2020/07/13/processo-seletivo-estagio-pos-doutoral-2020/
https://ppgau.ufsc.br/2020/07/13/processo-seletivo-estagio-pos-doutoral-2020/
http://bit.ly/UdescLages-DissXilitolSaudeBucal
http://bit.ly/UdescAltoVale-EventoEnsinoRemoto
http://bit.ly/Udesc-VideosSIC30
http://bit.ly/UdescCeart-PresencasdeMuriloScoz
https://www.youtube.com/watch?v=DjVhyYIbj0w
http://bit.ly/Udesc-DocumentarioProfessorAnibal
http://uel.br/proex/seurs
http://uel.br/proex/seurs
http://bit.ly/Udesc-Seurs38
http://bit.ly/Udesc-OutubroRosa2020


Lançamento do CBSoft 2021 junto com o Reitor da Univille - Cidra

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

sustentável
Por Gustavo Kogure

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

Debate virtual
No próximo dia 27, membros da Comissão Udesc Lixo 

Zero e demais interessados se reunirão virtualmente para 
debater o projeto institucional. Será uma conversa des-
contraída, na qualteremos a oportunidade de avaliar as 
ações implementadas nos centros de ensino, apresentar 
novas ações, analisar aquilo que funcionou e buscar solu-
ções para problemas em comum. O projeto Udesc Lixo 
Zero iniciou em 2018 e muitas ações foram realizadas ao 

longo desse período. O encontro da próxima semana faz 
parte da 4° Semana Udesc Lixo Zero, que ocorre de 26 a 
30 outubro, seguindo o movimento nacional. 

Gostaria de ajudar? Leia sobre o projeto no nosso 
site e fale conosco. Para fazermos um mundo melhor, 
precisamos atuar hoje!  Recuse, reduza, reutilize e, se 
tudo der errado, recicle! Você também é parte do pro-
blema e da sua solução.

Uma pesquisa feita pela Abruem, sob liderança do reitor, Dilmar Baretta, analisa o cenário de  
44 universidades públicas diante dos efeitos da pandemia de Covid-19. Os resultados apresentam 

números sobre o enfrentamento da crise e elencam pontos positivos e negativos das ações adotadas.

Coelho, e o pró-reitor Márcio Metzner (Proplan) participaram de 
reunião do Conselho Curador da Udesc em 15 de outubro.

Assista à 
mensagem 
em vídeo 
gravada 
por Baretta 
em agrade-
cimento a 
professores, 
técnicos e 
estudantes 
pelos esfor-
ços frente 
aos desafios 
da pandemia 
de Covid-19.

O vice-reitor, Luiz Coelho, prestigiou o lançamento do Congresso Brasileiro de 
Soft ware (CBSoft) 2021, junto com o reitor da Univille, Alexandre Cidral. [LEIA+]

Baretta presidiu reunião 
do Plenário do Conse-
lho Universitário no 
dia 21 e o pró-reitor 
Nério Amboni (Proen) 
comandou reunião da 
Câmara de Ensino de 
Graduação (CEG) no dia 
16. Acesse os vídeos das 
reuniões em vc.udesc.br 
e no YouTube da Udesc 
as agendas e pautas 
no site www.udesc.br/
conselho/consuni.

O reitor, Dilmar Baretta, e a pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG) 
participaram de reunião na Universidade Federal de Santa Catarina 
(Ufsc) com o reitor, Ubaldo Balthazar, e a pró-reitora de Pós-Gradu-
ação, Cristiane Derani, sobre parcerias entre as instituições.  [LEIA+]

http://www.udesc.br/sustentavel
http://bit.ly/Udesc-PesquisaUniversidadesPandemia
http://bit.ly/Udesc-PesquisaUniversidadesPandemia
http://bit.ly/Udesc-PesquisaUniversidadesPandemia
http://bit.ly/UdescJoinville-CBSoft2021
http://bit.ly/UdescJoinville-CBSoft2021
http://bit.ly/UdescJoinville-CBSoft2021
http://bit.ly/Udesc-ParceriasUfsc2020
https://www.youtube.com/watch?v=5W08T5MF4ZY
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Nesta edição, 
Roberto mostra a 
situação atual do 

terreno que receberá 
o Novo Cefid após a 

demolição de 
estruturas no local.

Canteiro de Obras
Videocoluna de Roberto Böell Vaz

Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Equilíbrio
Por Celia Penteado

Quando menos é mais
Há algum tempo, escrevi uma coluna que falava 

sobre a importância de sabermos dar novos signifi-
cados para vivências dolorosas. O verbo para essa 
prática é o chamado “ressignificar”.

Para alterar o significado de algo, temos que 
olhar para aquela experiência de forma mais racio-
nal. Com distanciamento, para que ela não nos 
afete como antes. Ressignificar não é esquecer, 
mas é elaborar, digerir, sublimar. Acredito que a 
melhor forma de dar um novo sentido para  acon-
tecimentos sofridos é tentar olhar de outro modo 
para o que houve, aceitando o ocorrido e desape-
gando-se daquela história.

Decepções amorosas e problemas de saúde ou 
profissionais podem ser encarados de diversas for-
mas. É inegável que aprendemos com a dor e tam-
bém que somos os maiores responsáveis pelas es-
colhas que fazemos e o rumo que damos para a 
nossa própria vida. 

Ressiginificar é encontrar recursos internos para 
enxergar o que quer que seja de uma forma mais 
saudável para nós mesmos.

Você tem sugestões para a coluna? Escreva para 
celia.penteado@udesc.br. Ouça o podcast do pro-
grama pelo link udesc.br/podcasts/equilibrio. 
Confira também a playlist especial com músicas 
do programa Equilíbrio.

Brincando com Pablo Neruda
“Onde está o menino que fui,
Segue dentro de mim ou se foi?
Sabe que não o quis nunca
E que tampouco me queria?
Por que andamos tanto tempo crescendo para separar-nos?
Por que não morremos os dois
Quando minha infância morreu?
E se minha alma tombou
Por que permanece o esqueleto?”

No “Livro das Perguntas”, Pablo Neruda evoca a voz da 
criança que seguimos sendo, que nos habita e nos inquieta. 
Nos põe em estado brincante, curiosos sobre a vida, a morte, 
o que é possível ler no vôo da borboleta. Seria a morte uma 
cozinha da vida, na qual vamos acrescentando os vividos? A 
poesia em si é brincadeira cognitiva do adulto. Inibidas as 
brincadeiras infantis, carecemos da fantasia como espaço de 
expressão. A literatura é um desses lugares de fantasia e ela-
boração de si. De brincar com a razão e, assim, brincando, 
encontrar outros caminhos para si. Aqui, no vídeo, uma 
brincadeira imagética com seleção de poemas do livro. 
Aproveite para acionar o sininho do canal, receber semanal-
mente conteúdo poético literário e a gente seguir se nutrin-
do. Acesse também o site udesc.br/podcasts/ditoefeito.

O professor Alfredo Balduíno Santos, da Udesc Cead, realizou em 
9 de outubro, por videoconferência, as provas de doutoramento 
em Ciência da Educação, que desenvolveu pela Universidade do 
Minho, em Portugal. Sua pesquisa analisou como as instituições 
de ensino superior (IES) públicas vêm implementado as diretrizes 
da extensão universitária referentes à curricularização. Balduíno é 
o atual coordenador de Extensão da universidade. [LEIA+]

Clic Comunica

https://youtu.be/cjvGjeSY3sY
https://youtu.be/cjvGjeSY3sY
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/iQ33cBFT9RQ
http://udesc.br/podcasts/ditoefeito
https://youtu.be/iQ33cBFT9RQ
http://bit.ly/UdescCead-TeseCreditacaoExtensao

