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Udesc lança plataforma Minha Biblioteca 
com oito mil obras e atualiza idUdesc

A Udesc lançou uma nova versão do sistema idUdesc, utilizado 
por professores, técnicos e estudantes, com melhorias de layout e re-
cursos oferecidos. Segundo a Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (Setic), o novo idUdesc foi feito “para funcionar como 
uma ferramenta de apoio para desenvolvimento de sistemas, por meio 
da padronização da tecnologia e de boas práticas utilizadas”. Um dos 
recursos da nova versão do sistema é a integração com a plataforma 
digital Minha Biblioteca, novo serviço de consulta e acesso a ebooks 
disponibilizado pela Udesc para servidores e acadêmicos. A adoção da 
ferramenta foi viabilizada com a Biblioteca Universitária (BU). Criada 
“para ser o melhor provedor de conteúdo universitário do Brasil e a me-
lhor solução digital de e-books para instituições de ensino superior”, a 
Minha Biblioteca dá acesso rápido, fácil e simultâneo a um acervo de 
títulos técnicos e científicos com mais de 15 selos editoriais e mais oito 
mil títulos de variadas áreas do conhecimento. [LEIA+]

Capacitação em finanças pessoais para servidores
Até esta sexta, 6, professores e técnicos da Udesc podem se inscrever para receber 

conteúdos semanais online de dicas para organização de finanças pessoais em 10, 17 e 24 
de novembro. A iniciativa é da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano (CDH), órgão 
vinculado à Pró-Reitoria de Administração (Proad). As orientações serão conduzidas pelas 
servidoras Bruna Regina Gonzaga  e Dinorá Baldo de Faveri. [LEIA+]

A partir da próxima segunda-feira, 9, a Udesc realiza uma série de atividades 
online para marcar a Semana do Livro e da Biblioteca 2020. Promovidos pela 
Biblioteca Universitária (BU), os eventos são voltados à comunidade acadêmica 
e abertos ao público. A programação inclui uma live sobre a atividade de um 
“bookstagram”, uma capacitação sobre revisão sistemática e uma conversa com 
“book influencers” sobre o incentivo da leitura nas redes. [LEIA+]

BU fará atividades online a partir de segunda

Docentes da Udesc devem pedir renovação da GDI até dia 20
Os professores da Udesc deverão solicitar a reno-

vação de gratificação de dedicação integral (GDI) até 
20 de novembro, pelo Sistema de Gratificação de De-
dicação Integral (SGDI), no site sgdi.sistemas.udesc.
br. Já novos pedidos podem ser realizados pelos do-
centes da universidade a qualquer tempo. 

A solicitação da renovação ou de novo pedido 
do benefício pode ser feita com poucos cliques. Para 
acessar o SGDI, basta inserir o mesmo login (CPF) e a 
mesma senha do idUdesc e do Office 365. Além disso, 
o sistema informa os professores por e-mail sobre a 
situação do requerimento. [LEIA+]

Assista ao tutorial de 
acesso ao IdUdesc

https://id.udesc.br
https://www.udesc.br/noticia/udesc_lanca_plataforma_minha_biblioteca_com_oito_mil_obras_e_atualiza_idudesc
http://bit.ly/Udesc-CursoFinancasPessoais2020
http://bit.ly/Udesc-SemanaLivroBiblioteca2020
http://sgdi.sistemas.udesc.br/
http://sgdi.sistemas.udesc.br/
http://bit.ly/Udesc-RenovacacaoGDI2020
https://www.youtube.com/watch?v=bRxMWxVauEo&feature=youtu.be


INDIQUE ENTREVISTADOS PARA O PERFIL DO COMUNICA PELO E-MAIL COMUNICACAO@UDESC.BR
Aniversariantes de 5 de novembro

Ivana Manenti Capistrano Correa – Udesc Lages
José Cristani – Udesc Lages

Luiz Antonio Ferreira Coelho – Udesc Joinville
Maria Aparecida Clemêncio – Udesc Ceart

Ruben Machota – Udesc Alto Vale 
Sergio Henrique Pezzin – Udesc Joinville 

Ricardo Di Giacomo Donha – Reitoria

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

Gratidão e comprometimento

Aassistente administrativa da Direção de Ensino da 
Udesc Laguna, Liliane da Rosa Bittencourt Nesi, é 
discreta e modesta. Por isso, só aceitou participar da 

sessão “Perfil” quando a convidamos pela segunda vez. An-
tes mesmo de ingressar na Udesc, em 2005, quando atuava 
como advogada na sua cidade natal, Tubarão, ela tinha admi-
ração pela instituição. “Planejava morar em Joinville e, quan-
do soube do concurso, fiquei interessada, prestei e passei.”

No início, Liliane trabalhou secretariando o Conselho de 
Centro e a Direção de Administração da Udesc Joinville. A 
universidade passava por mudanças na ocasião. “Nessa épo-
ca, foram elaborados o novo regimento e o novo estatuto da 
Udesc e foi gratificante acompanhar o processo.” Depois, Li-
liane passou pelo Setor de Compras e Licitações 
e lembra com carinho da execução da obra do 
Restaurante da Udesc Joinville.

Desde 2011, Liliane trabalha na Udesc Lagu-
na. Atuou nas secretarias da Direção Geral e do 
Conselho de Centro e, em 2016, após retornar 
de licença-maternidade, atuou no  setor finan-
ceiro e, em seguida, na direção de 
Extensão. “Pude conhecer a realida-
de enfrentada por alguns dos nos-
sos alunos, o que me fez repensar e 
mudar conceitos e atitudes. Foi um 
período especial, de crescimento e 
evolução”, conta a técnica. 

Em 2019, Liliane passou a pres-
tar assistência à Direção de Ensi-
no e foi designada para exercer 
a chefia do Setor de Patrimônio 
da Udesc Laguna, atividade que 
exerce até hoje. “Muitos aconteci-

mentos marcaram minha vida na Udesc. Em todos os se-
tores que passei, aprendi muito. Fiz amizades verdadeiras, 
que levarei sempre no coração.”

Liliane é persistente, comprometida e uma mãe super de-
dicada. Ela é casada com o empresário Hudson Borges Nesi 
e o casal tem dois filhos, Enzo, 10 anos e Breno, 5. “Costumo 
passar meu tempo livre em família, em uma casa que temos 
no Canto da Lagoa, em Laguna”, conta.

Nas horas vagas, a técnica também aprecia ler e, para 
manter a saúde, pratica treino funcional três vezes por se-
mana. E, como aprecia viver em paz, Liliane carrega na sua 
memória uma frase do livro “O mundo de Sofia” para refletir 
quando há momentos de discussão e impasse, seja na vida 

pessoal ou profissional.
“Talvez a verdade seja uma questão de pon-

to de vista e a mentira um ser mutável como à 
larva da borboleta, que, com o tempo, torna-se 
aceitável, ficando a critério de cada um escolher 
a sua verdade... a mais agradável”. (Texto e en-
trevista por Celia Penteado)

Aniversário: 14 de setembro
Livro de cabeceira: O Mundo de Sofia (Jostein 
Gaarder) e Os Irmãos Karamazov (Dostoiévski)
Filme: La La Land
Passeio: Ilhas Cayman 
Pessoa exemplar: Meu pai, José Corrêa Bittencourt 
Paixão: Meus filhos
Culinária: Risotos

Papo-rápido

Liliane da Rosa 
Bittencourt Nesi

Técnica da Udesc Laguna

Perfil

Liliane com o marido, Hudson, 
e os filhos, Enzo e Breno



 

Fique por dentro

Centros da Udesc fazem eventos virtuais em novembro pelo 30º Seminário de Iniciação Científica

Chamadas internas selecionam professores formadores para quatro cursos EAD  da instituição

A campanha “Cuidando de quem cui-
da”, coordenada pela Udesc Cefid, pro-
duziu neste ano cerca de 8,7 mil equi-
pamentos diversos para contribuir no 
combate à pandemia na Grande Flo-
rianópolis. A ação foi liderada pelo De-
partamento de Fisioterapia e contou 
com a participação de diversas organi-
zações e profissionais, incluindo o cur-
so de Design da Udesc Ceart. [LEIA+] 

tem
Udesc e Fapesc investem R$ 4,6 milhões 
em grupos de pesquisa da universidade 
u  A edição deste ano do Programa de Apoio à Pesquisa (PAP), realizado em parce-
ria pela Udesc e pela Fapesc, destinará R$ 4,6 milhões para projetos dos grupos de 
pesquisa da universidade. Desse montante, R$ 3,6 milhões são recursos da própria 
Udesc e R$ 1 milhão é contrapartida da Fapesc. A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Gra-
duação, Letícia Sequinatto, destacou a ampliação em praticamente 20% dos recur-
sos nesta edição do programa. Outra diferença do novo PAP é que o programa está 
constituído por dois editais distintos com o mesmo objeto, sendo um da Udesc e o 
outro da Fapesc. As inscrições ocorrerão em duas etapas. Na primeira, os líderes dos 
grupos de pesquisa certificados pela universidade deverão se inscrever até 16 de 
novembro, pelo Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos (SGP-e), no edital PAP 
Udesc, que fará a estratificação dos grupos. Após o resultado dessa etapa, os líde-
res dos grupos poderão submeter, entre 1º e 31 de março de 2021, propostas de 
pesquisa para o edital da Fapesc, por meio da Plataforma CTI. [LEIA+]

A professora Isabela 
Gasparini, da Udesc 
Joinville, coordenou o 
19° Simpósio Brasileiro 
sobre Fatores Humanos 
em Sistemas Computa-
cionais (IHC 2020), prin-
cipal evento científico da 
área no País, realizado 
em outubro. [LEIA+]

Quatro projetos da Udesc (do CAV, CCT, Cead e Faed) foram con-
templados com valor global de quase R$ 144 mil em edital da Fa-
pesc que fomenta a promoção de eventos científicos, tecnológi-
cos e de inovação entre março e agosto de 2021. [LEIA+]

A Editora Universitária lançou um catálogo em 
homenagem ao artista e professor da Udesc 
Ceart Dimas Ricardo Rosa (1954-2015). O livro 
registra esculturas e pinturas que fizeram par-
te de uma mostra realizada em 2017, no Mu-
seu da Escola Catarinense (Mesc). [LEIA+]

A Biblioteca Universitária (BU) já publicou 
mais de 50 vídeos no seu canal no YouTu-
be, o Bibliotube, com tutoriais de orienta-
ções para pesquisas, trabalhos acadêmi-
cos, dissertações, monografias, artigos, 
teses, entre outros assuntos. [LEIA+]

A revista interdisciplinar Cidadania em 
Ação, da Udesc, está aberta a submissões 
de manuscritos de todas as áreas do conhe-
cimento que trabalham com ações e pro-
gramas de extensão. [LEIA+]

https://bit.ly/Udesc-ProgramacaoSIC30
https://www.udesc.br/cead/uab/editais/formador
http://bit.ly/UdescCefid-OitoMilEquipamentosCovid19
http://bit.ly/Udesc-EditalPAP2020
http://bit.ly/UdescJoinville-IHC2020
http://bit.ly/Udesc-ResultadoProeventosFapesc2021
http://bit.ly/Udesc-CatalogoDimasRicardoRosa
http://bit.ly/Udesc-CanalBibliotube
https://www.udesc.br/noticia/revista_interdisciplinar_de_extensao_e_cultura_da_udesc_aceita_submissoes


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.

Destaque internacional
Escrevi inúmeros casos de sucesso do Método Lages 

de Compostagem, idealizado pelo professor Germano 
Güttler, da Udesc Lages. Desta vez, o alcance ultrapas-
sou as fronteiras brasileiras. A edição de outubro da re-
vista norte-americana BioCyclo, autoridade mundial 
em reciclagem de orgânicos, colocou o método em 
destaque. O artigo foi motivado por um vídeo desen-
volvido pelo Instituto Lixo Zero Brasil e pela Juventude 
Lixo Zero Brasil, vídeo que viralizou nas redes sociais. 
Ele ensina as pessoas a fazerem um vaso compostor ca-
seiro utilizando uma garrafa pet de 5 litros com o méto-
do do nosso professor. 

Estima-se que 50% dos resíduos gerados no Brasil se-
jam orgânicos, a um custo anual de dezenas de bilhões 
de reais aos contribuintes. Outras dezenas de bilhões es-
tariam em forma de matéria-prima reciclável. Além dis-
so, a compostagem fomenta a horta orgânica nos bair-
ros, melhorando a qualidade alimentar e a saúde mental 
da população. A compostagem soluciona, a um só tem-
po, problemas ambientais, sociais e econômicos. Eins-
tein dizia que insanidade é fazer as mesmas coisas e al-
mejar resultados diferentes. Vamos compostar? Recuse, 
reduza, reutilize e, se tudo der errado, recicle! Você tam-
bém é parte do problema e da sua solução.

A Comissão Central de Monitoramento (CCM) da Udesc reforçou as orientações sobre a necessidade 
da adoção das medidas de segurança e higiene contidas na segunda edição do Guia de Prevenção e 

Controle da Covid-19, em virtude do recente aumento do número de casos da doença no Estado.

O reitor, Dilmar Baretta, e demais gestores da instituição foram al-
guns dos servidores que participaram, com fotos, da homenagem 
em vídeo feita pela Udesc no Dia do Servidor Público. Assista.

Baretta gravou um 
vídeo de recepção 

aos calouros da 
Udesc. Assista.

Pró-reitor Mayco 
Nunes (Proex) pres-

tigiou lançamento 
do novo site do 

projeto Reabilitação 
Multidisciplinar em 

Amputados (Ramp), 
da Udesc Cefid, que 

oferece telefisiotera-
pia e conteúdos para 

pacientes e profis-
sionais. [LEIA+]

Baretta e o pró- 
reitor Mayco Nunes 
(Proex)prestigia-
ram as formaturas 
virtuais da Udesc 
Oeste e da Udesc 
Ceart, transmitidas 
pelo vc.udesc.br e 
pelo YouTube.  Ao 
todo, 14 outorgas 
de grau ocorrerão 
até dezembro. Veja 
o calendário.

http://www.udesc.br/sustentavel
http://bit.ly/Udesc-OrientacoesComissaoCovid19
http://bit.ly/Udesc-OrientacoesComissaoCovid19
http://bit.ly/Udesc-OrientacoesComissaoCovid19
https://youtu.be/M6o3Cyfut9A
https://youtu.be/cibNz7aZih0
https://youtu.be/cibNz7aZih0
http://bit.ly/UdescCefid-NovoSiteReabilitacaoAmputados
https://www.udesc.br/proreitoria/proex/eventoscalend%C3%A1rioinstitucionaldeeventos/outorgasdegrau
https://www.udesc.br/proreitoria/proex/eventoscalend%C3%A1rioinstitucionaldeeventos/outorgasdegrau
https://youtu.be/M6o3Cyfut9A
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Nesta edição, Roberto 
visita o prédio da 
Udesc Faed para 

mostrar como é feito 
um teste hidrostático 
(de carga de pressão 

nos hidrantes).

Canteiro de Obras
Videocoluna de Roberto Böell Vaz

Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Equilíbrio
Por Celia Penteado

O bom e o mau
Recentemente, assisti a uma palestra online da neu-

rologista Claudia Feitosa. Curiosamente, ela fa la va a 
respeito de equilíbrio emocional e também sobre 
como é impossível vivermos em estado per ma nente 
de felicidade. É como se, por exemplo, vivêssemos 
eternamente frustrados. Ou seja, é im possível conser-
var um único sentimento em nós. Inevitavelmente, 
pas sa mos por situações distintas, e os sentimentos 
vão surgindo e se sobrepondo uns aos outros. 

Ninguém está livre de sentir dor, e muitas cir-
cuns tâncias nos colocam à prova. Não existe calor 
sem frio ou branco sem preto. Isso também diz res-
peito às pessoas. Geralmente, elas não são apenas 
boas ou más e agem de acordo com a situação que 
se apresenta. Podemos ser pessoas ativas, mas, às 
vezes, a preguiça toma conta de nós. Somos capa-
zes de amar e odiar ao mesmo tempo (e a mesma 
pessoa).  Sem os contrastes, não poderíamos avaliar 
as coisas. O bom não existe sem o mau. O verdadei-
ro não existe sem o falso. 

Então, quando se sentir desconfortável, chatea-
do ou sozinho, lembre-se de como isso é importan-
te para ter referências e,  quem sabe, valorizar ainda 
mais o conforto, a alegria e as boas com  panhias em 
um momento posterior. Para viver com serenidade,  
é bom termos uma dose de aceitação e, assim, com-
preendermos que, na nossa trajetória,  nem tudo 
vai correr sempre bem. Nem tudo é redondinho. 
Mas as alternâncias fazem parte da caminhada, e 
está tudo certo. 

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

O Método Lages de Compostagem (MLC), 
desenvolvido pelo professor Germano Güttler, da Udesc Lages, ganhou 
destaque na revista norte-americana BioCycle, autoridade mundial em 
reciclagem de orgânicos. Escrito pela especialista ambiental Ana Carva-
lho, o artigo foi motivado pela repercussão de um vídeo postado nas 
redes sociais que ensina as pessoas a fazerem, em casa, um vaso com-
postor para reciclar o próprio lixo orgânico. [LEIA+]

Clic Comunica

Como se faz o humano? 
Iniciativas de humanização vêm sendo empreendidas jun-

to à medicina, às empresas, em espaços onde nós habitamos 
e onde é requerido que haja empatia, capacidade de conexão 
emocional, a fim de avançarmos na resolução de problemas 
coletivos, da ordem da cultura e da civilização em que esta-
mos imersos. Durante a pandemia, es tudos têm reforçado o 
apontamento que a ONU já fez, elencando as habilidades es-
senciais “soft skills”, imprescindíveis para o futuro, este cá está. 
Em que as relações são hiper mediadas por tecnologia e é pre-
ciso criar novos modos de estar no mundo. A principal habili-
dade é a consciência emocional. Em Ciência da Informação 
temos a competência emocional, capacidade do sujeito bus-
car e consumir informação para manter seu equilíbrio emo-
cional. Talvez isso tudo diga o mesmo que Aristóteles com a 
manutenção da nossa dimensão poética e Foucault, em a “Es-
crita de Si”, com o termo autocuidado. Foucault entende a vida 
como uma prática, que implica tomar consciência dos movi-
mentos da alma, como se movem meus pensamentos, meus 
interesses, meus afetos. O que me afeta? O novo episódio do 
podcast elenca uma série destas práticas de si e aproxima Li-
teratura, Artes, Psicanálise e autocuidado, tendo as participa-

ções da especialista em Biblio-
terapia Carla Souza e da artista 
visual Ana Sabiá, pesquisadora 
do Grupo Articulações Poéti-
cas, aqui da Udesc Ceart. Aces-
se também o site udesc.br/
podcasts/ditoefeito.

https://youtu.be/qrhzf0TpB7I
https://youtu.be/qrhzf0TpB7I
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/mwkfxJzg7u8
https://www.youtube.com/watch?v=XhDaM-i-79A&feature=emb_logo
http://bit.ly/UdescLages-ArtigoCompostagemEUA
https://www.youtube.com/watch?v=XhDaM-i-79A&feature=emb_logo
https://youtu.be/mwkfxJzg7u8
https://youtu.be/mwkfxJzg7u8
http://udesc.br/podcasts/ditoefeito
http://udesc.br/podcasts/ditoefeito

