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Eventos virtuais marcam dez anos do 
Núcleo Extensionista Rondon da Udesc

Nesta sexta-feira, 4, a Udesc inicia uma série de 
eventos online para marcar o aniversário de dez anos 
do Núcleo Extensionista Rondon (NER). Ao todo, a 
programação inclui 15 oficinas, quatro rodas 
de conversa e lives, entre outras ações, 
até 11 de dezembro. Gratuitas e 
abertas ao público, as ativi-
dades serão realizadas pela 
plataforma Zoom e, para as 
oficinas, é preciso inscre-
ver-se pela internet.

O NER Udesc é uma 
das principais ações de 
extensão da universida-
de. Suas operações pos-
sibilitam o intercâmbio 
dos acadêmicos e ser-
vidores e a inserção da 
universidade em diferentes 
áreas de conhecimento e em 
diversos cenários de Santa 
Catarina, na busca do desenvol-
vimento regional.

A iniciativa visa promover “a interdis-
ciplinaridade, a interação entre a universidade e a 
sociedade e a qualidade e o impacto das ações de 
extensão no âmbito da Udesc, reforçando a missão 
da universidade diante da realidade social”.

Plano para qualificação de técnicos no próximo ano é divulgado
A Udesc publicou o Plano Institucional de Qua-

lificação Técnica (PIQT) para o próximo ano, com di-
retrizes, metas e demandas de capacitação do corpo 
técnico da universidade. O documento é elaborado 
anualmente pela Pró-Reitoria de Administração (Pro-
ad), a partir de informações dos centros de ensino e da 

própria Reitoria, aprovadas nas devidas instâncias. Atu-
almente, a Udesc conta com 10 técnicos afastados para 
qualificação (sete para mestrado e três para doutorado). 
Para 2021, manifestaram intenção de afastamento para 
qualificação 29 técnicos, sendo 18 para mestrado e 11 
para doutorado. Acesse o PIQT Udesc 2021.

A comemoração marca os dez anos desde a primeira 
atividade do núcleo, a Operação Contestado,   realizada 
no Meio-Oeste catarinense. Nas operações, são realiza-

das atividades nas oito áreas da extensão universitária: 
educação; saúde; meio ambiente; direitos humanos 

e justiça; cultura; comunicação; trabalho; e 
tecnologia e produção. [LEIA+]

Confira números do NER Udesc na 
primeira década:

416 grandes operações 
realizadas (veja o histórico)

4Cerca de 12 mil atividades 
promovidas

43,1 mil extensionistas 
envolvidos

4385 mil pessoas contempladas em 
quase 200 municípios, sendo 176 de 

Santa Catarina, seis do Paraná, cinco 
de Goiás, dois no Distrito Federal e um da 

Argentina. Veja o histórico de operações.

No site do NER Udesc, é possível ver vídeos,  
imagens, depoimentos, estatísticas e  
outras informações sobre o núcleo.

https://www.udesc.br/nucleorondon/10anosner_udesc/eventos
https://us02web.zoom.us/j/8307005524
https://forms.gle/DQwmnhf6NmypcpEw6
https://forms.gle/DQwmnhf6NmypcpEw6
https://www.udesc.br/cdh/qualificacaoecapacitacao/tecnicouniversitario
https://www.udesc.br/cdh/qualificacaoecapacitacao/tecnicouniversitario
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/13144/PIQT_2021_assinado_Pr__Reitora_16068475312924_13144.pdf
https://bit.ly/Udesc-ProgramacaoNER10anos
https://www.udesc.br/nucleorondon/opera%C3%A7%C3%B5es
https://www.udesc.br/nucleorondon
https://www.udesc.br/nucleorondon
https://www.udesc.br/nucleorondon


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

Agindo com o coração

Amanda Pereira é professora da Udesc Lages desde 
2015, mas sua carreira como docente começou há 
mais tempo. Antes da instituição catarinense, ela tra-

balhou em outras cinco universidades, incluindo a federal do 
Paraná, onde se graduou.  Ela conta que, após se formar, atuou 
por muitos anos como veterinária, na área de clínica médica 
de cães e gatos. “O ingresso na Udesc foi a realização de um 
sonho, mais precisamente de um projeto de vida, pois, desde a 
graduação meu objetivo era ser docente e pesquisadora.”

Na Udesc, conseguiu unir suas áreas de formação acadê-
mica, pois é médica veterinária e farmacologista. “Como pro-
fessora de graduação, ministro disciplinas de Farmacologia 
Geral e Farmacodinâmica para o curso de Medicina Veteri-
nária.” Intensa e dinâmica, Amanda está envolvida com inú-
meras atividades. Atualmente é coordenadora local do curso 
multicêntrico de pós-graduação em Bioquímica e Biologia 
Molecular, no qual ministra disciplinas. Corajosa, ela não se 
acovarda diante de novas oportunidades. Pertence à equipe 
consultiva do Estado pela Sociedade Brasileira pelo Progres-

Amanda Leite 
Bastos Pereira

Professora da  
Udesc Lages

Perfil

Amanda com a 
filha, Marina

Aniversário: 31 de agosto
Livro de cabeceira: Obras de Rubem Fonseca e “Mulheres 
que correm com os lobos”, de Clarissa Pinkola Estés 
Filme favorito: “E o vento levou...”
Passeio inesquecível: Buenos Aires
Uma pessoa exemplar: Meus pais, por tudo o que se 
doaram para realizar meus sonhos e dos meus irmãos. 
Como exemplo de pessoa pública, cito a ex-presidente 
Dilma Rousseff, pela firmeza de ideais e coragem.

Papo-rápido

so da Ciência (SBPC), além de 
integrar as sociedades brasi-
leiras de Bioquímica (SBBq) e 
de Farmacologia e Terapêuti-
ca Experimental (Sbfte). 

Amanda também coordena o Grupos de Estudos Veteriná-
rios em Oncologia (Gevon) e participa do projeto de extensão 
Ciência para Todos, que desenvolve projetos em escolas de en-
sino fundamental e médio de Lages. “Sou muito apaixonada 
pelos projetos de extensão, os resultados são imediatos e os 
acadêmicos sentem muito a responsabilidade do contato com 
a comunidade.” A última função adicionada a essa extensa lis-
ta de atividades é a de embaixadora do Movimento Parent in 
Science, formado por cientistas para discutir a maternidade e a 
paternidade dentro do universo da ciência do Brasil. 

Amanda tem uma filha, Marina, com 4 anos, e gosta de 
passar seu tempo livre com a família e pessoas queridas. 
Também curte atividades que a coloquem perto da natureza, 
além de ler e de fazer artesanatos em crochê e macramê. A 

docente adora viajar, mas, de acordo com ela, a melhor 
das viagens foi o período de cinco meses passados na Ale-
manha, durante o doutorado. “Foi uma aventura grande, 
pois fui sozinha, sem falar o idioma local, conhecendo 
uma cultura diferente e indo a trabalho. A experiência foi 
enriquecedora e recomendo a quem puder. Sou muito 
grata à oportunidade que tive.”

Há dois anos, Amanda pratica pole dance. “Meu de-
sempenho é aquém do desejado, mas tenho aceitado, 
cada vez mais, que cada um tem o seu tempo para apren-
der, e o importante é não desistir!”, diz. Ela demonstra uma 
sinceridade fora do comum. Explica que não consegue 
disfarçar quando algo não está bem, assume ser bastante 
autocrítica e considera-se estudiosa e esforçada. 

Para concluir a entrevista, a professora cita a frase do 
padre alemão José Kentenich que, de acordo com Aman-
da, diz muito sobre sua própria dedicação, trajetória de 
vida pessoal e profissional. “Eu me coloco inteiramente ao 
vosso dispor, com tudo o que sou e o que tenho: com o 
que sei e o que não sei, com todas as minhas capacidades 
e incapacidades, mas acima de tudo com o meu coração.”  
(Texto e entrevista por Celia Penteado)
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Fique por dentro

Udesc tem seis chamadas internas e externas com bolsas para atuar em cursos EAD

tem

Mais de cem transmissões de sessões do Consuni, de ou-
tros conselhos e de câmaras realizadas a partir de 2016, 
além de vídeos do Proeven, foram incorporadas ao Canal 
da Udesc no YouTube. A migração visa facilitar o acesso 
do conteúdo por todos os públicos. Ao todo, o canal da 
universidade tem quase 600 vídeos e 13 playlists. [LEIA+]

A Comissão de Ações Afirmativas e Diversidades da 
Udesc lançou a primeira edição do seu informativo. Uma 
das novidades é a formação de grupos de trabalho para 
dar seguimento aos seus objetivos. Acesse o boletim.

A terceira turma do workshop Liderança e Comu-
nicação no Mundo do Trabalho em 2020 encerrou 
atividades nesta semana. Ministrado pelas servi-
doras Fernanda Fabiana Ledra e Vera Lucia Fortes 
Zeni, da Udesc Oeste, a oficina teve participação 
de 12 docentes e técnicos em cargos de liderança. 

Vera e Fernanda 
(ao lado) e 
Gisele (acima) 
organizaram 
workshop

Tour virtual pela  
Udesc Joinville
u  A Udesc Joinville lançou no site um passeio virtu-
al que contempla 13 pontos do centro, incluindo am-
bientes dos cursos, laboratórios, projetos e ações de 
extensão da unidade. Para possibilitar a sequência de 
imagens, foram registradas mais de 150 fotos em cerca 
de 42 mil m2 de área. O projeto foi viabilizado por uma 
parceria com a Verus Tours Virtuais, formada pelos estu-
dantes do centro de ensino, e com a Atrium Engenharia 
Júnior, empresa júnior da Udesc Joinville. [LEIA+]

Novo bloco da Udesc 
Balneário Camboriú 
será nomeado em 
homenagem ao enge-
nheiro Luiz Marcelo 
Batista da Silva, servi-
dor falecido em agosto 
deste ano que foi res-
ponsável pelo projeto 
do prédio. [LEIA+]

Já está disponível na Pluri Virtual a agenda 
de atividades gratuitas de dezembro que se-
rão feitas pela Pluriversidade Udesc, dentre 
elas a PluriFest 2020. [LEIA+]

Membros 
da comissão 

em reunião

https://bit.ly/UdescCead-EditaisInternosExternos2020
https://bit.ly/Udesc-NovosVideosCatalogoYouTube
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/8706/Boletim_informativo___Dezembro__2020__n__1_16069507665328_8706.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/8706/Boletim_informativo___Dezembro__2020__n__1_16069507665328_8706.pdf
https://kuula.co/share/collection/7Pd5s?fs=1&vr=1&zoom=1&autorotate=0.12&thumbs=3&inst=pt&info=1&logo=1&logosize=149
https://kuula.co/share/collection/7Pd5s?fs=1&vr=1&zoom=1&autorotate=0.12&thumbs=3&inst=pt&info=1&logo=1&logosize=149
https://bit.ly/UdescJoinville-TourVirtual
https://bit.ly/UdescBalneario-HomenagemLuizMarceloSilva
http://www.sympla.com.br/pluriversidade
http://www.sympla.com.br/plurifest-2020-trilha-tamo-junto---a-uniao-traz-a-forca__1054940
https://bit.ly/PluriUdesc-Encerramento2020


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.

Pensamento coletivo
As sociedades com alto índice de desenvolvimento hu-

mano possuem algo em comum: senso de coletividade 
desenvolvido. Consequentemente, tendem a eleger seus 
representantes políticos dentro desse padrão. Geral-
mente, são sociedades cujas dificuldades básicas foram 
vencidas, o que lhes permite focar ainda mais no bem-
-estar alheio. Políticas públicas são lançadas e executa-
das por todos, afinal, a média acompanha o raciocínio 
social. Coincidentemente, tendem a ser sociedades 
onde facilmente se desenvolvem cidades sustentáveis e 
inteligentes. Empresas de compartilhamento de bens 

móveis prosperam com baixa taxa de furtos e vandalis-
mo Equi pamentos públicos a serviço da sociedade são 
preservados. Canteiros permanecem limpos. Pequenas 
ações da sociedade civil são comuns. Poderia citar aqui 
países ricos que não se enquadram nessa situação, mas, 
de fato, são poucos. Ao passo que uma infinidade de 
bons projetos e ações governamentais em países subde-
senvolvidos ganharam outro desfecho e beneficiaram pe-
quenos grupos. Ser coletivista é bom para você, é bom para 
todos! Recuse, reduza, reutilize e, se tudo der errado, reci-
cle! Você também é parte do problema e da sua solução.

O reitor, Dilmar Baretta, presidiu debate sobre educação híbrida 
e tendências no pós-pandemia no seminário promovido pela 
Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem). Assista à gravação do evento no YouTube.

Baretta, o vice-reitor, Luiz Coelho, a pró-reitora Marilha dos 
Santos (Proad) e o pró-reitor Márcio Metzner (Proplan) parti-
ciparam de reunião online com representantes de entidades 
representativas de professores e técnicos da universidade.

Baretta, os pró-reitores Nério Amboni (Proen) e Letícia Sequinatto (PROPPG) e diretores dos centros de ensino prestigiaram as forma-
turas da Faed, do Ceavi e da Esag, realizadas na última quinzena. Confira o calendário de outorgas de grau deste semestre.

Gestores da Reitoria e dos centros de ensino participaram do 
webinar “Ensino híbrido no ensino superior”, realizado pela uni-
versidade em 25 de novembro. Assista à gravação no YouTube.

Nova instrução normativa disciplina usufruto de férias por professores e técnicos da Udesc

http://www.udesc.br/sustentavel
http://www.abruem.org.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=396&Itemid=490
https://www.udesc.br/proreitoria/proex/eventoscalend%C3%A1rioinstitucionaldeeventos/outorgasdegrau
https://youtu.be/fZQZnCcEEzw
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_014_2020____F_rias_16069457348536_11004.pdf
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Nesta edição, 
Roberto fala sobre a 

reforma que será 
feita na recepção da 

Clínica Escola de 
Fisioterapia da 

Udesc Cefid.

Canteiro de Obras
Videocoluna de Roberto Böell Vaz

Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Equilíbrio
Por Celia Penteado

Efeito espelho
Já pararam para pensar que a forma como você vê 

os outros diz muito sobre a sua própria pessoa? 
Como em um espelho, reconhecemos aspectos da 
nossa personalidade em outras pessoas. Um exercí-
cio interessante é procurar se perguntar: a qualidade 
ou o defeito que percebo está mesmo no outro ou 
está em mim? O que uma pessoa vê no outro é mais 
do que a projeção da sua própria imagem. Mas pode 
mostrar muito de que ela é.

As projeções se relacionam às experiências nega-
tivas e às positivas também. Por essas e outras, é 
sempre bom pensar bem antes de falar dos outros, 
porque suas palavras podem revelar muito sobre 
sua própria personalidade, mesmo que você não te-
nha consciência disso. Ver os outros de forma positi-
va também mostra o quanto as pessoas estão satis-
feitas com suas próprias vidas. 

Ser excessivamente negativo ao descrever alguém 
pode indicar que a pessoa é infeliz ou tem outros tra-
ços negativos de personalidade. Por isso, olhe para 
dentro, perceba o que você sentiu e trabalhe em você, 
não no outro. Não gaste sua energia tentando culpar 
o outro, pois você tem o poder de curar a sua vida e 
não depende de outras pessoas para isso.

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

Desde 2018, 
técnicos da  

Udesc Cead fazem 
reuniões quinze-

nais por videocon-
ferência, organiza-

das pela Direção 
de Administração. 
A iniciativa partiu 
do próprio corpo 

técnico.

Conversas desafiadoras
Por onde começar uma conversa com as crianças, sobre te-

mas sensíveis, como as diferenças? Sobre racismo, sexualidade 
(e não se trata de sexo), diferenças religiosas, de gênero? Como 
se prepara o adulto, as escolas, para esses enfrentamentos? E 
uma criança colaborativa, participativa nas tarefas domésticas, 
quem não gostaria? O que impede isso de acontecer? Essas e 
outras questões são abordadas nesta conversa rica e cheia de 
referências com a professora da Udesc Cead Gabriela Maria Du-
tra Carvalho, que é doutora em Educação e pesquisadora em 
sexualidade infantil, e a advogada e educadora parental Wanes-
sa Sêmola. Juntas, investigamos caminhos possíveis, trazendo a 
literatura infantil como um dos recursos para esse processo, 
oferecendo dicas de livros, pensamentos e atitudes que pode-
mos adotar para servir de guiança às nossas crianças, seja den-
tro de casa, seja na escola. Ouça a conversa com a primeira 

convidada,  Gabriela Carva-
lho. Não se esquece de assi-
nar o canal e ativar o sininho! 
Todo conteúdo do Dito Efei-
to Literário é produzido para 
a gente usar livro e leitura 
como recursos na vida!

Clic Comunica

https://bit.ly/Udesc-GiroObras-27
https://bit.ly/Udesc-GiroObras-27
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/xCtF71D2YEM
https://youtu.be/xCtF71D2YEM

