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Professores da Udesc devem pedir renovação da gratificação  
de dedicação integral (GDI) até esta sexta

Reitor da Udesc preside debate sobre tendências na pós-pandemia
Na próxima quarta-feira, 25, o reitor da Udesc, Dil-

mar Baretta, presidirá um debate online sobre educa-
ção híbrida e as tendências no pós-pandemia. A discus-
são faz parte da programação do Seminário Desafios 
do Ensino Remoto Emergencial na Educação Superior, 
promovido pela Associação Brasileira dos Reitores das 

Universidades Estaduais e Municipais (Abruem). O ob-
jetivo do seminário é mostrar, por meio de discussões 
e troca de experiências, a unidade das universidades 
estaduais e municipais diante da pandemia. Baretta é 
o presidente da Câmara de Ensino a Distância/Universi-
dade Aberta do Brasil (UAB) da Abruem. [LEIA+]

Udesc faz evento online na próxima  
quarta para debater ensino híbrido

Na próxima quarta-feira, 25, a Udesc realizará o webinar “Ensino hí-
brido no ensino superior”, com transmissão pela plataforma Microsoft 
Teams. Acesse o link de transmissão. O evento é voltado inicialmente 
a gestores da Reitoria e dos centros de ensino, incluindo diretores-gerais 
e assistentes, chefes de departamentos, coordenadores de Pós-Gradua-
ção, de Pesquisa, de Extensão e de Estágios e representantes discentes 
e da Associação dos Professores da Udesc (Aprudesc). Não é necessária 
inscrição. Confira a programação completa. Estão previstas atividades 
pela manhã e à tarde, com a participação de gestores da universidade e 
dos centros de ensino e de especialistas convidados. A conferência de 
abertura, com o tema “Ensino Híbrido na Universidade”, será ministrada 
pelo professor José Manuel Moran (USP), que é pesquisador, conferen-
cista e orientador de projetos de transformação da educação, com o uso 
de metodologias ativas e modelos híbridos. Três docentes convidados 
de outras instituições apresentarão relatos de experiências exitosas no 
ensino híbrido. Para o pró-reitor de Ensino, Nério Amboni, “o evento re-
presenta uma excelente oportunidade para os participantes se familiari-
zarem e perceberem a importância de os cursos terem projetos pedagó-
gicos com currículos híbridos, flexíveis e inovadores”. [LEIA+]

Comissão estuda novo sistema acadêmico para graduação e pós
A Udesc formou uma comissão para estudar a 

possibilidade de realizar, em 2021, uma licitação de 
contratação de sistema acadêmico que abranja os 
ensinos de graduação e de pós-graduação e seja in-
tegrado com plataformas de áreas como pesquisa, 
extensão e estágios. Formado pelos cinco pró-reito-

res, o grupo tem prazo até dezembro para apresen-
tar uma proposta. Os integrantes estão consultando 
as direções dos centros e analisando experiências de 
outras instituições. A Secretaria de Tecnologia da In-
formação e Comunicação da Udesc (Setic) também 
participa dos estudos. [LEIA+]

https://bit.ly/Udesc-PedidoRenovacacaoGDI2020
https://bit.ly/Udesc-PedidoRenovacacaoGDI2020
https://www.udesc.br/noticia/reitor_da_udesc_coordenara_debate_sobre_educacao_hibrida_em_seminario_da_abruem
https://bit.ly/WebinarUdesc-EnsinoHibrido
https://www1.udesc.br/agencia/arquivos/25400/images/WebinarENSINOHIBRIDO.jpg
https://www.udesc.br/noticia/udesc_faz_webinar_na_proxima_quarta_para_debater_ensino_hibrido_na_universidade
https://bit.ly/Udesc-ComissaoNovoSistemaAcademico
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Aniversariantes de 19 de novembro
Abel André Candido Recco  - Udesc Joinville   

Antonio Heronaldo de Sousa - Udesc Joinville 
Leandro Correa Pykosz - Udesc Planalto Norte 

Luciane Mulazani dos Santos - Udesc Joinville   
Vitor Malaggi - Udesc Ceaf

Persistente e constante

Ela trabalha desde 2011 na Udesc Planalto Norte, em São 
Bento do Sul, mas sua história com a universidade teve 
início bem antes, em 2005, quando iniciou o curso de Tec-

nologia em Sistema de Informação na mesma unidade. Atual co-
ordenadora financeira do centro de ensino, Shirlei Stachin nos 
conta, neste bate papo, como sua relação com a universidade foi 
cheia de idas e vindas, até virar um relacionamento sério.

“Iniciei o curso de Tecnologia em Sistemas de Informação 
e tranquei matrícula por dois anos, enquanto cursava Tecno-
logia em Gestão de Recursos Humanos na UniCesumar. De-
pois, quando voltei para a graduação na Udesc, descobri que 
o curso estava em extinção e, por não conhecer as regras de 
ingresso, prestei vestibular novamente e iniciei, em 2010, o 
Bacharelado em Sistemas de Informação”, conta. Nesse perío-
do, Shirlei engravidou e precisou se afastar das aulas por um 
ano. Após o nascimento da filha, Sarah, em 2012, retomou o 
bacharelado, concluído em 2016.

Shirlei considera a universidade sua segunda casa e relata 
que trabalhou no Gabinete da Direção-Geral e na Direção de 
Administração, além de ter atuado em eventos da Direção de Ex-
tensão. “Por todos os setores que passei, aprendi muito e pude 

Aniversário: 13 de janeiro
Livro de cabeceira: Fahrenheit 451 (Ray Bradbury), O Velho e o Mar 
(Ernest Hemingway) e O Pequeno Príncipe (Antoine de Saint-Exupéry)  
Filme favorito: Trilogia O Senhor dos Anéis
Passeio inesquecível: Primeira vez que levei minha filha para ver o mar
Uma pessoa exemplar: Minha avó Teófila
Uma paixão: Minha família
É torcedor: Corinthians
Culinária: Massas e doces

Papo-rápido

Shirlei Stachin
Técnica da Udesc 

Planalto Norte

Perfil

Shirlei com o marido, 
Cleison, e a filha, Sarah

compreender melhor a rea-
lidade de cada local.” 

A abertura e a disposi-
ção de Shirlei para encarar 
desafios chama atenção. Como coordenadora de Finanças e 
Contas, ela busca ser “muito dedicada, atenta e organizada”. 
“Fiquei relutante no princípio em aceitar tamanha responsa-
bilidade e, para ter mais segurança nas atividades que exerço, 
voltei para a graduação e estou cursando Ciências Contábeis 
na Univille”, diz. Para ela, todas as experiências são boas opor-
tunidades para se reinventar. “Gosto de conhecer pessoas. 
Pela troca de experiências, conseguimos ampliar nossos ho-
rizontes e aprendizados.”

Natural de São Bento do Sul, Shirlei é casada com Cleison 
(mecânico automotivo), com quem tem uma filha, Sarah, com 
9 anos.  No tempo livre, ela gosta de ler ouvindo música, assistir 
a filmes e séries, jogar Pokémon GO com sua filha e fazer pas-
seios em família. “Adoro fazer passeios na natureza, acho muito 
importante o contato com o verde e com animais para equili-
brar e desconectar um pouco da tecnologia.” Natureza e música 
são paixões bastante cultivadas por Shirlei, que tenta transmitir 
esse entusiasmo para a filha. “Em casa, durante a quarentena, 
fizemos uma horta”, conta. A servidora relata que tenta ensinar 
à filha a importância de cuidar bem dos animais: “Temos uma 
cachorrinha, a Laila, e duas gatas, a Choco e a Hello”. 

Outro ensinamento importante que Shirlei busca transmitir 
à filha é a valorização da música, “uma forma de arte e uma 
prática cultural e humana. Por isso, começamos a ter aulas de 
musicalização, ela com violino e eu com piano. Tem sido muito 
enriquecedor”. Entre as diversas frases que coleciona, Shirlei 
cita uma de Friedrich Nietzsche que tem sido presente na sua 
vida: “Minha humanidade é uma contínua superação de mim 
mesmo. Mas tenho necessidade de solidão, quer dizer, recupe-
ração, retorno a mim, respiração de ar livre, leve, alegre.” (Texto 
e entrevista por Celia Penteado)
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Fique por dentro

Udesc é segunda instituição do País que mais estuda sistema Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Chamadas internas selecionam professores formadores para dois cursos EAD  da instituição

tem
Bibliotecas agilizam serviços sistema de autoatendimento

O Laboratório de Desenvolvimento e Controle Postural 
(Ladescop), da Udesc Cefid, lançou, pela Editora Udesc, e-
-books sobre desenvolvimento neuropsicomotor infantil 
para profissionais, familiares e cuidadores. [LEIA+]

A professora Vera Márcia Marques Santos (ao centro na 
foto, com os futuros diretores assistentes) foi eleita dire-
tora-geral da Udesc Cead para a Gestão 2021-2025, em 
votação online realizada em 13 de novembro. [LEIA+]

O professor Leonar-
do Secchi, da Udesc 
Esag, foi eleito presi-
dente da Sociedade 
Brasileira de Admi-
nistração Pública 
(SBAP). [LEIA+]

O Conselho Universitário (Consuni) aprovou a aquisição 
de um imóvel para a Udesc Alto Vale, em Ibirama. Com 
área total de quase mil m2, o imóvel deve ser adquirido 
por R$ 595 mil, com  recursos da próprio centro. [LEIA+]

u  A Udesc investiu quase R$ 1,2 mi-
lhão para instalar terminais de autoa-
tendimento nas 11 bibliotecas da insti-
tuição, além de estações de trabalho e 
leitores de inventário, que identificam 
as etiquetas coladas nos livros. Integra-
da ao sistema de gestão da biblioteca, 
o Pergamum, a tecnologia traz autono-
mia e agilidade ao usuário para empres-
tar e devolver livros. [LEIA+]

Campanha Novembro 
Azul da Udesc arrecada-
rá, até o dia 30, fraldas 
geriátricas para o Centro 
de Pesquisas Oncológi-
cas (Cepon), em Floria-
nópolis, e o Lar de Idosos 
de Chapecó. [LEIA+]

Assista aos vídeos do 38º Seminário de Extensão 
Universitária da Região Sul (Seurs) no YouTube. A 
Udesc participou com 15 apresentações de proje-
tos extensionistas de alunos e professores.

https://bit.ly/Udesc-PesquisasLavouraPecuaria
https://bit.ly/UdescCead-BolsasDocentesNov2020
https://bit.ly/UdescCefid-EbooksDesenvolvimentoInfantil
https://bit.ly/UdescCead-ResultadoEleicao2020
https://bit.ly/UdescEsag-SecchiPresidenteSBAP
https://bit.ly/UdescAltoVale-AprovacaoCompraImovel
https://bit.ly/BibliotecaUdesc-SistemadeAutoatendimento
https://bit.ly/Udesc-NovembroAzul2020
http://www.uel.br/proex/seurs/
http://www.uel.br/proex/seurs/
https://www.youtube.com/c/UELOficial/videos


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.

Institucionalização
Em 27 de outubro, durante a 4ª Semana Udesc Lixo 

Zero, agentes lixo zero de vários centros da instituição 
se reuniram virtualmente para uma conversa descon-
traída sobre o Projeto Udesc Lixo Zero, sobre as ações 
implementadas localmente, sobre seus impactos e so-
bre a experiência adquirida nesses últimos três anos. 
Boas histórias surgiram daqueles que voluntariamente 
se dedicam a um problema global. Parabéns! E, como 
sugestão de melhoria, propuseram verificar a necessi-
dade de reforçar sua institucionalização. Encontrar 
meios para que todos os setores, de forma processual e 

automática, atuem em prol do projeto. Decidiu-se por 
criar uma instrução normativa que norteie a contrata-
ção de serviços de exploração alimentar nas depen-
dências da Udesc que atendam às demandas lixo zero. 
São esses os serviços que mais geram resíduos de for-
ma concentrada e que, por serem mal geridos, acabam 
nos aterros sanitários. Em poucas semanas, a comissão 
trabalhou o material e encaminhou o processo ao Ga-
binete do Reitor. Recuse, reduza, reutilize e, se tudo der 
errado, recicle! Você também é parte do problema e de 
sua solução.

Baretta e o pró-reitor Márcio Metzner (Proplan) se reuniram em 10 de novembro com os secretários  
de Estado da Administração, Luiz Antônio Dacol, e da Fazenda, Paulo Eli, para tratar, dentre outros assuntos,  

do pagamento de progressões e promoções de técnicos e professores da Udesc.

Pró-reitora Letícia Sequinatto(PROPPG) e o coordenador de Pesquisa 
da Udesc, Francisco de Oliveira, participaram de live em parceria com a 
Fapesc sobre a seleção de projetos da universidade para o PAP 2020.

Baretta e o pró-reitor Mayco Nunes (Proex) receberam 
representantes da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP).

Coordenador de Extensão, Alfredo Balduíno, apresentou 
a revista interdisciplinar Cidadania em Ação, da Udesc, no 
1º Congresso de Extensão Universitária da Universidade 
Nacional Autónoma da Nicarágua. [LEIA+]

Baretta e o vice-reitor, Luiz Antonio Ferreira Coelho, participa-
ram de reunião com o procurador-geral do Estado, Luiz Dago-
berto Brião, e o chefe da Consultoria Jurídica da PGE, Loreno 
Weissheimer, sobre o ensino superior em SC.  

O reitor, Dilmar 
Baretta, gesto-

res da Reitoria e 
dos centros de 
ensino presti-
giaram outor-

gas de grau do 
Cesfi, CCT, Ceart 
e Cefid, realiza-

das na última 
quinzena. Veja 

o calendário 
e acesse os 
vídeos das 

transmissões 
no YouTube. 

http://www.udesc.br/sustentavel
https://bit.ly/Fapesc-VideoEditalUdescPAP
https://bit.ly/Fapesc-VideoEditalUdescPAP
https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/editais/pap
https://bit.ly/Udesc-RevistaCidadaniaemAcaoNicaragua
https://www.udesc.br/proreitoria/proex/eventoscalend%C3%A1rioinstitucionaldeeventos/outorgasdegrau
https://www.udesc.br/proreitoria/proex/eventoscalend%C3%A1rioinstitucionaldeeventos/outorgasdegrau
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmqW6ZlDb98Y88Y3iaBppPGmdxOeLya5B
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmqW6ZlDb98Y88Y3iaBppPGmdxOeLya5B
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmqW6ZlDb98Y88Y3iaBppPGmdxOeLya5B
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Nesta edição,  
Roberto mostra novo 

equipamento de 
plotagem e digitali-

zação e homenageia 
estagiários da 
universidade.

Canteiro de Obras
Videocoluna de Roberto Böell Vaz

Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Equilíbrio
Por Celia Penteado

Sonhos não envelhecem
Sabe quando bate aquela insegurança? Quando o pei-

to aperta e nós enxergamos o pior cenário? Pois aconte-
ce. Acordei de madrugada, não consegui mais dormir e, 
quando meu filho levantou, me encontrou lavando lou-
ça e com cara de poucos amigos. Ele perguntou “tá tudo 
bem?” e eu respondi “Não. Estou me sentindo velha e 
feia”. Ele disse: “Tenho um segredo para te contar. Faz uns 
15 anos que você acha isso!”. Não aguentei, e começa-
mos a rir juntos. Ele me conhece. Sabe que, quando es-
tou vulnerável, me sinto assim. Sei que é bobagem, mas 
é como se, à medida que o tempo passa, fosse deixar de 
ser útil ou importante para as pessoas. Como se, para ser 
querida, precisasse ser jovem e bonita. Tudo encanação. 
Mas, na hora do aperto, nos sentimos que nem criança e 
voltamos a ter cinco anos, não é?

Alguns dizem que mudanças são difíceis. Eu digo 
que elas são diferentes e desafiadoras. Alterar hábitos 
mentais que cultivamos durante décadas exigem cora-
gem, perseverança e tempo. Às vezes, cansa mesmo. E 
temos recaídas. Porém, com o tempo, nos levantamos 
mais rápido, nos tornamos mais fortes e vemos que é 
possível recomeçar. Eu, por exemplo, após perceber ati-
tudes repetitivas, comecei a me analisar e, entre outras 
coisas, passei a me relacionar com pessoas que não ti-
nham medo de me dizer a verdade. Agora, além de me 
cercar de pessoas assim, procuro ser uma delas.

Entendi que meu momento é agora. Procuro não 
adiar mais meus sonhos. Se não for possível que sejam 
realizados hoje, estabeleço um prazo. Na ocasião pla-
nejada, procuro fazer acontecer e, se não for possível, 
adapto o plano, mas não postergo. A vida é hoje. Não 
sei o que será amanhã. Então, a minha dica é: com o 
seu sonho em mente, alimente essa sementinha para 
que ela cresça e vire uma árvore forte, com raízes. Co-
mece por coisas pequenas. Desse modo, você ficará 
mais perto de tornar seus sonhos em realidade.

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

Cerca de 70 
pessoas 

participaram 
das atividades 

virtuais do 
Workshop de 

Avaliação 
Institucional, 

promovido 
pela Udesc na 
última quarta- 

feira, 18. 

Tecendo a vida, criando laços
Como usar literatura para conversar com as crianças? Co-

nexão, desenvolvimento emocional, social e cognitivo são 
efeitos da leitura nas crianças (nos adultos inclusive). Os 
povos originários, africanos e indígenas já sabiam do poder 
das histórias para tratar questões da vida, sejam conflitos, 
sejam momentos de mudança. Uma boa história nos forne-
ce ganchos para temas como o crescer, as perdas e, por que 
não, a colaboração nas tarefas domésticas. É importante 
que o adulto esteja disposto a fazer essa viagem com a 
criança, desbravando o universo da história e encontrando 
na metáfora as estrelas que vão iluminar a conversa. Deixar 
fluir e rir do que vier são boas pedidas também. O livro “O 
Pequeno Príncipe” é sensível, belo e até triste, se você 
olhar bem (alguma decepção faz parte da vida). Mas invisí-
vel aos olhos está aquilo que o coração percebe logo: tem-
po e dedicação são mesmo imprescindíveis para criar laços 
e construir relações. É importante ensinar às crianças esta 
artesania e que elas saibam tecer laços, apropriando-se do 
meio em que vivem, considerando os outros e a si mesmas. 
Veja que conversa afetuosa tivemos Francisco e eu a partir 
desse livro tão querido. Aproveite para assinar, ativar o sininho 
e compartilhar esse conteúdo, fazendo chegar o efeito literá-

rio a mais pessoas. Aproveite 
também que esse livro esta-
rá no Clube do Livro da Bi-
blioteca Universitária (BU) 
neste mês! Acesse também 
o site udesc.br/podcasts/
ditoefeito.

Clic Comunica

https://youtu.be/1iaWDl6aIiU
https://youtu.be/1iaWDl6aIiU
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/70_avBeyTx8
https://www.udesc.br/avalia%C3%A7%C3%A3oinstitucional/seminario/programa%C3%A7%C3%A3o
https://www.udesc.br/avalia%C3%A7%C3%A3oinstitucional/seminario/programa%C3%A7%C3%A3o
https://www.udesc.br/avalia%C3%A7%C3%A3oinstitucional/seminario/programa%C3%A7%C3%A3o
https://youtu.be/70_avBeyTx8
https://youtu.be/70_avBeyTx8
https://youtu.be/70_avBeyTx8
http://udesc.br/podcasts/ditoefeito
http://udesc.br/podcasts/ditoefeito

