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Diante do agravamento da pandemia de Covid-19, a Comissão Central de 
Monitoramento da Udesc (CCM) reforça as orientações de segurança 

e higiene e os contatos para notificação de casos na universidade

Primeiro ano da pandemia é marcado na 
Udesc por série de ações contra Covid-19

A Coordenadoria de Desenvolvimento Huma-
no (CDH) e o programa de extensão Núcleo de Ati-
vidades Saudáveis (Nasu), da Udesc, estão realizan-
do uma consulta com os servidores da instituição 

sobre a oferta de um programa de ginástica laboral.  
Responda o questionário. Com atividades de 15 a 20 mi-
nutos de duração, no formato online e ao vivo, a iniciativa 
visa contribuir com o bem-estar durante a pandemia.

Consulta aos servidores sobre ginástica laboral online

Há exatamente um ano, em 11 de março de 2020, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarava situ-
ação de pandemia do novo coronavírus pelo mundo. 
Desde então, além de se adaptar para dar continuidade 
às aulas dos 60 cursos presenciais de graduação e dos 
50 de pós-graduação de forma online, a Udesc vem rea-
lizando diversas ações importantes no enfrentamento à 
Covid-19, com mais de uma centena de ações promovi-
das por equipes de ensino, pesquisa e extensão. 

Dentre as iniciativas mais recentes, a Udesc La-
ges está ativando o Laboratório de Análises Biomole-
culares e Genéticas (Anbiogen) para realizar exames 
de identificação de Covid-19 (RT-PCR) de forma gra-
tuita para o município. E a Udesc Oeste instalou uma 
unidade de apoio à vacinação contra a doença em 

Chapecó, com atendimento por estudantes e docen-
tes do curso de Enfermagem. 

Outras adaptações importantes feitas pela Udesc 
foram a implantação do teletrabalho para servidores, 
os processos seletivos de vestibular sem provas presen-
ciais e a realização online do Parque das Profissões.

“Tem sido um período muito desafiador para a 
gestão da universidade, assim como para nossos pro-
fessores, alunos e técnicos. Conseguimos dar respostas 
rápidas a várias situações, como o retorno às aulas, a 
possibilidade de realizações de reuniões de conselhos, 
eleições para membros de colegiado e formaturas de 
forma online, entre outras. Mas temos consciência de 
que a pandemia ainda nos exigirá muito”, avalia o reitor 
da Udesc, Dilmar Baretta. [LEIA+]

Udesc Lages fará exames 
gratuitos contra Covid-19 
e Udesc Oeste tem 
unidade de vacinação

http://bit.ly/Udesc-OrientacoesCovidMar21
http://bit.ly/Udesc-OrientacoesCovidMar21
http://bit.ly/Udesc-OrientacoesCovidMar21
http://bit.ly/Udesc-PesquisaGinasticaLaboral
https://www.udesc.br/noticia/primeiro_ano_da_pandemia_e_marcado_na_udesc_por_serie_de_acoes_contra_covid-19
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Aniversariantes de 11 de março
Luiz Veriano Oliveira Dalla Valentina – Udesc Joinville Osvaldo André Furlaneto Rodrigues – Udesc Alto Vale

Tranquilidade, equilíbrio e persistência

Papo-rápido
Aniversário: 28 de março
Livro de cabeceira: O investidor 
inteligente (Benjamim Grahan)
Filme favorito: Intocáveis
Passeio inesquecível: Suíça, em 2014
Uma pessoa exemplar: Meus pais
Uma paixão: Minha família e viagens
É torcedor: Sofro pelo Novo Hamburgo e torço para o Grêmio 
Culinária: Churrasco e sushi

Perfil
Ismael Hippen Franz

Técnico da Udesc Cefid

Ismael com a 
esposa, Amanda, e 

o filho, Bernardo

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

Gaúcho de Novo Hamburgo, o servidor Ismael Hippen 
Franz ingressou na Udesc em maio de 2005. No bate- 
papo com o Comunica Udesc, ele contou que, em 

2003, recém-saído do Rio Grande do Sul e morando há pou-
cos meses em Florianópolis, soube do no concurso público e 
enxergou sua chance de trabalhar na universidade.

Antes da Udesc, o servidor atuava como técnico em ele-
trônica e, “em Florianópolis, fiz minha graduação em Design 
de Produto pelo Instituto Federal de Santa Catarina (Ifsc) e 
especialização em Gestão de Design pela Sustentare”, relatou.

Desde que entrou na instituição catarinense,o técnico tra-
balha no Centro de  Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid). 
“Não me vejo fora daqui, passei quatro anos na Informática, 
oito na Coordenadoria de Finanças do centro e agora estou 
na Direção Administrativa, na equipe do professor Joris Pazin 
(Gestão 2018-2022).”

Entre os desafios de sua carreira, o técnico menciona 
o de estar à frente da Direção de Administração em meio 
a uma pandemia. “Lidar com as incertezas, o teletrabalho, 
as novas formas de se comunicar e interagir”, explica. “Por 
outro lado, as mudanças sempre criam oportunidades de 
crescimento pessoal.”

Ele cita experiências enriquecedoras que teve na 
sua trajetória profissional. Foi presidente da Comissão 
Permanente de Pessoal Técnico Universitário Central da 
Udesc (Coppta), onde teve a oportunidade de conhecer a 
realidade e necessidades dos colegas de outros centros. 
Também elogia o programa TJ Coaching da Udesc. “É um 
projeto maravilhoso, cujos resultados transcendem os 
muros da universidade. Uma etapa marcante e de muito 
aprendizado na minha história dentro da instituição.”

Ismael é casado com a empresária Amanda há quase 
10 anos, e o casal tem um filho de quatro anos, que se 
chama Bernardo. Fora da Udesc, gosta muito de curtir a  
família. É entusiasta de um bom chocolate e, quando não 
está trabalhando na universidade, ajuda a esposa na fá-
brica de chocolates dela, “nem que seja só para comer”.

Organizado e disciplinado, o diretor da Udesc Cefid 
gosta de fazer as coisas acontecerem e também de aju-
dar os outros. “Sempre digo que temos que buscar trilhar 
nosso caminho no equilíbrio em meio aos picos de altos 
e baixos do nosso dia a dia.”

De acordo com Ismael, a frase que representa bem 
sua filosofia de vida vem do movimento Brahma Kuma-
ris: “Equilíbrio é a habilidade de aprender com a situação 
e de prosseguir com sentimentos positivos”.



Cine Indica
Por Marcela Reinhardt de Souza 

Agnus Dei (Les Innocentes) é um filme quase em 
preto e branco, com poucas cores na sua fotografia. 
Foi dirigido por Anne Fontaine e é baseado em uma 
história real, ocorrida da Polônia após o final da Se-
gunda Guerra Mundial. Vemos a importância da cas-
tidade para a Igreja Católica e como essa relação com 
o próprio corpo pode ser pesada para as mulheres 
que se tornaram freiras. Elas são mulheres diante de 
um ambiente de guerra e seus corpos são potencial-
mente alvo de violência sexual. A história se passa 
alguns meses após o estupro em massa sofrido por 
elas, o qual deixou muitas freiras grávidas. Um elenco 
majoritariamente feminino nos mostra algumas con-
sequências do trauma vi-
vido, em que mulheres 
freiras com corpos consi-
derados intocáveis passa-
ram pela estridente viola-
ção causada pela vio lência. 
Com o filme, podemos nos 
lembrar de uma luta atual 
contra a culpabilização 
das vítimas. Mande suges-
tões para a coluna por 
meio do e-mail marcela.
souza@udesc.br.

Fique por dentro
A Biblioteca Universitária (BU) convida estudantes, 
professores e técnicos a divulgarem a nova plata-
forma digital Minha Biblioteca por meio de depoi-

mentos. Até 19 de março, usuários 
poderão enviar um vídeo curto 
compartilhando suas experiências 
para o WhatsApp (48) 98432-8164 
ou o e-mail bu@udesc.br. [LEIA+]

Na próxima segunda-feira, 15, a Udesc apresentará 
os resultados do processo de diagnóstico e concep-
ção da Plataforma de Inovação das Instituições Co-
munitárias de Santa Catarina (Piic). O evento será 
transmitido ao vivo, no canal do YouTube. [LEIA+]

A Udesc ganhou destaque no ranking THE Emerging 
Economies, da organização Times Higher Education 
(THE), que reúne universidades de países de econo-
mias emergentes. A lista inclui 606 universidades de 
48 países ou territórios. [LEIA+]

tem

Até o dia 19, professores e alunos da Udesc pode-
rão participar da avaliação dos cursos de gradua-
ção e da pós-graduação, na perspectiva do ensino 
remoto, referente ao semestre 2020/2. O ques-
tionário online pode ser acessado n o Sistema de 
Gestão Acadêmica (Siga). [LEIA]

Evento apresenta projeto 
da Udesc para criar rota 
de cicloturismo no Oeste

A marca vencedora do concurso 
dos 10 anos do NER/Udesc foi 
elaborada pela técnica Christia-
ne Dalla Costa, que atua na Edi-
tora Udesc, vinculada à Reitoria. 
Duas propostas receberam 
menção honrosa. [LEIA+]

u  Nesta sexta-feira, 12, ocorre o 1º Integra Velho Oes-
te, promovido em parceria pela Udesc Oeste e Udesc 
Esag com o objetivo de apresentar o projeto da Rota 
de Cicloturismo Velho Oeste. Entre os objetivos, o 
projeto busca fortalecer a economia local e inserir a 
região na rota turística de SC. A proposta é reunir be-
lezas regionais, lazer e conhecimento tradicional em 
plantas medicinais em um roteiro que passa pelas 11 
cidades da Associação dos Municípios do Entre Rios 
(Amerios). A programação do evento inclui três pales-
tras e três mesas-redondas. [LEIA+]

O professor Celso 
João Carminati foi 

eleito diretor-geral 
da Udesc Faed para 

a Gestão 2021-2025. 
O mandato iniciará 
em 26 de março de 

2021. [LEIA+]

http://bit.ly/Udesc-CampanhaMinhaBiblioteca
http://bit.ly/Udesc-ApresentacaoPiic
http://bit.ly/Udesc-THEEmergingEconomies2021
http://bit.ly/Udesc-AvaliacaoEnsinoRemoto20202
http://bit.ly/Udesc-MarcaNER10anos
https://www.udesc.br/noticia/udesc_faz_evento_nesta_sexta_sobre_projeto_de_rota_de_cicloturismo_no_oeste_de_sc
https://www.udesc.br/noticia/professor_celso_carminati_e_eleito_diretor-geral_da_udesc_faed_para_a_gestao_2021-2025


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.

Compostagem vertical
Nosso especialista em compostagem, o professor 

Germano Güttler, da Udesc Lages, autor do Método La-
ges de Compostagem, está trabalhando em outro ex-
perimento. O método surgiu do agrupamento de vá-
rias fontes e fatores. Trata-se de uma proposta vertical, 
no formato de um tubo cilíndrico feito de tela metálica 
de jardim, forrada com folhas e gravetos ao longo da 
parede interna. O depósito da matéria orgânica ocorre 
no miolo da estrutura. O topo recebe uma cobertura de 
folhas, que não compromete a aeração. Na parte infe-
rior, acontece naturalmente a vermicompostagem e, 

na superior, há o processo de termofilia – aumento de 
temperatura. Recomenda-se uma pequena abertura na 
ferragem, na parte inferior, para retirada do composto 
pronto. O pesquisador afirma que uma estrutura de um 
metro de diâmetro por um metro de altura é capaz de 
compostar o resíduo de dez famílias. Ideal para condo-
mínios. A natureza é sábia. Facilita ao máximo a retroa-
limentação do ciclo. Basta parar de plastificar o proces-
so. Composte você também! Recuse, reduza, reutilize e, 
se tudo der errado, recicle! Você também é parte do 
problema e da sua solução.

O reitor da Udesc, Dilmar Baretta, participará de dois eventos online abertos ao público  
nos próximos dias: o 1º Integra Velho Oeste, nesta sexta-feira, 12, e a apresentação dos  

resultados do processo de diagnóstico e concepção da Plataforma de Inovação das  
Instituições Comunitárias de Santa Catarina (Piic), na próxima segunda-feira, 15 

O reitor, Dilmar Baretta, e a pró-reitora Marilha dos Santos (Pro-
ad) visitaram a Fazenda Experimental da Udesc Oeste (Feceo).

Assista à homena-
gem pelo Dia das 
Mulheres feita pela 
Udesc. O vídeo tem 
participação das 
pró-reitoras Marilha 
dos Santos (Proad) 
e Letícia Sequinatto 
(PROPPG), além 
do reitor, Dilmar 
Baretta.

Assista ao vídeo 
do vice-reitor, Luiz 
Coelho, sobre o 
Programa de Apoio 
à Pesquisa Aplicada 
da Udesc/Fapesc, 
que destinará R$ 
1 milhão para fo-
mentar projetos da 
universidade.

Pró-reitora Ma-
rilha dos Santos 
(Proad) comandou 
duas reuniões da 
Câmara de Admi-
nisração e Plane-
jamento (CAP), 
do Consuni, nos últimos dias. Acesse 
os vídeos das reuniões no YouTube da 
Udesc e as agendas e pautas no site 
www.udesc.br/conselho/consuni.

O reitor, Dil-
mar Baretta, 
prestigiou a 
abertura do 
Parque das 
Profissões, 
que ocorreu 
de forma onli-
ne no último 
dia 4.

https://youtu.be/LEPBZ2z3OyQ
http://www.udesc.br/sustentavel
https://www.udesc.br/noticia/udesc_faz_evento_nesta_sexta_sobre_projeto_de_rota_de_cicloturismo_no_oeste_de_sc
http://bit.ly/Udesc-ApresentacaoPiic
http://bit.ly/Udesc-ApresentacaoPiic
http://bit.ly/Udesc-ApresentacaoPiic
http://bit.ly/Udesc-VideoDiaInternacionalMulher2021
http://bit.ly/Udesc-VideoDiaInternacionalMulher2021
http://bit.ly/Udesc-VideoDiaInternacionalMulher2021
http://bit.ly/Udesc-VideoDiaInternacionalMulher2021
https://youtu.be/mzyn7kDK38k
https://youtu.be/mzyn7kDK38k
https://youtu.be/mzyn7kDK38k
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Nesta edição, Roberto 
fala sobre o habite-se 

do prédio da Udesc 
Faed e as intervenções 

necessárias para  
sua obtenção.

Canteiro de Obras
Videocoluna de Roberto Böell Vaz

Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli Equilíbrio

Por Celia PenteadoUma odisseia no universo  
da biblioterapia

Doze de março é Dia do Bibliotecário, esse sujeito leitor de 
pessoas e investigador de faltas! Aham! Aqui, no vídeo, com-
partilho um pouco da minha trajetória, fatos que marcaram 
minha escolha pela profissão, especialmente porque, nesta 
data, costumo participar de eventos junto aos acadêmicos 
para responder questões como estas: “Como é que a gente se 
torna leitor?” e “O que é ser bibliotecária? Ainda importa isso?”. 
E, nos últimos anos, desde que desenvolvi o trabalho com lite-
ratura e biblioterapia, um campo expoente dentro da Ciência 
da Informação, tenho respondido à questão “O que é a biblio-
terapia?” – essa que não é uma prática holística, nem tem a ver 
com a leitura da Bíblia (saiba). Ali tenho a oportunidade de 
contar que a biblioterapia é uma das formas de mediar leitura, 
prática que estimula a leitura e o leitor, mas, para além disso, 
desenvolve uma relação diferente com a literatura. Cria expe-
riência estética com o texto literário, desperta o sensível, ajuda 

a dar nome ao que sen-
timos e percebemos 
no mundo. Venha co-
migo que eu conto 
mais neste vídeo, que 
ainda por cima tem um 
poeminha para a gen-
te respirar bonito!

Muitos professores, técnicos e 
alunos de todos os centros da 
Udesc se mobilizaram para o 
Parque das Profissões 2021, 
que ocorreu de forma online 
no dia 4. As gravações das 
lives e demais atrações do 
evento podem ser conferidas 
no YouTube. [LEIA+]

Clic Comunica

Você sabe com quem está falando?
Acredito que todos nós já nos deparamos com 

pessoas que, ao ocuparem uma posição de poder, 
mesmo que seja um poder limitado, passam a tra-
tar as outras pessoas com uma certa superiorida-
de. Existe uma frase que diz “se você quer testar o 
caráter de um homem, dê-lhe poder.” Ela ajuda a 
explicar a mudança de comportamento que esse 
tipo de pessoa tem após receber, por exemplo, 
uma promoção no trabalho ou algum cargo de li-
derança em uma associação.

O resultado é que a pessoa se sente superior e 
pode usar isso para tornar os dias mais difíceis 
para os outros. Chamada de “síndrome do peque-
no poder”, essas ações podem incomodar as pes-
soas que são atingidas.

Por trás da síndrome do pequeno poder, existe 
uma pessoa insegura que se torna autoritária para 
compensar ou esconder sua vulnerabilidade. Exerce 
sua função de forma imperativa, como se dessa for-
ma pudesse mostrar aos outros e a si que é capaz.

De acordo com psicológos, pessoas assim costu-
mam apresentar baixa autoestima, egocentrismo e 
vaidade e tentam mascarar isso com uma postura 
arrogante. Para mudar, ela teria que compreender 
que essas attitudes fazem mal aos que estão à sua 
volta e, principalmente, a ela mesmo.Você tem su-
gestões para a coluna? Escreva para celia.pentea-
do@udesc.br. Ouça o podcast pelo link udesc.br/
podcasts/equilibrio e confira a playlist especial 
com músicas do programa Equilíbrio. 

https://youtu.be/FwumnEGdpvo
https://youtu.be/FwumnEGdpvo
https://youtu.be/3LEyqNzT_Bs
https://youtu.be/3LEyqNzT_Bs
https://youtu.be/3LEyqNzT_Bs
http://bit.ly/Udesc-LivesParqueProfissoes2021
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe

