
A imunização de servidores da Udesc contra a gripe H1N1 pros-
segue até 30 de abril. Cerca de mil professores e técnicos, cadastra-
dos após manifestação de interesse, receberão a vacina adquirida pela 
universidade. Nesta quinta-feira, 22, a imunização está sendo feita em 
servidores do CEO, em Chapecó e Pinhalzinho. Outras seis unidades 
já realizaram o procedimento: CAV, Ceavi, CCT, Ceplan, Cesfi e Ceres. 
Confira abaixo o cronograma em Florianópolis, nos próximos dias.

Servidor, participe de uma pesquisa online que 
busca compreender a percepção sobre as condições 
do ambiente laboral antes e durante a pandemia – no 
trabalho presencial e no teletrabalho – considerando 
tanto os aspectos ergonômicos quanto os psicosso-

ciais. As informações servirão para o planejamento 
de ações na melhoria dos ambientes e condições de 
trabalho, almejando melhorar a qualidade de vida 
e as relações de trabalho na universidade. Acesse o 
questionário.

Participe de pesquisa online sobre condições de trabalho 

ESAG  Bairro Itacorubi  26/04  9h30 às 11h30 e 13h às 16h 

REITORIA  Bairro Itacorubi   27/04  9h30 às 11h30 e 13h às 16h 

FAED  Bairro Itacorubi   28/04  9h30 às 11h30 

PRÓXIMAS DATAS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO

Vacinação de servidores contra gripe segue até dia 30

CEART  Bairro Itacorubi  28/04  13h às 16h 

CEAD  Bairro Itacorubi  29/04  13h às 16h 

CEFID  Bairro Coqueiros  30/04  13h às 16h

A administração central da universidade lançou 
o Planejamento Estratégico Udesc - Gestão 2020-
2024. O documento tem sido apresentado em uma 
série de reuniões virtuais com gestores dos centros 
de ensino e da Reitoria. O planejamento subsidiará 
discussões sobre a revisão e a atualização do Plano 
de Desenvolvimento Institucional da Udesc (PDI), 
que terá como base o Plano 20 (2010-2030).

A Udesc também criará o Painel de Indicado-
res para avaliar e monitorar o desempenho insti-
tucional na gestão com base em dados sobre ati-
vidades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. A 

proposta é implantar uma ferramenta dinâmica 
e visual, que propiciará o acompanhamento de 
cada um dos projetos estratégicos em tempo real, 
permitindo que o gestor redefina prazos, metas e 
prioridades, de forma que as tomadas de decisões 
sejam assertivas no sentido de cumprir com a mis-
são da universidade.

Durante as reuniões virtuais, também está sen-
do apresentada a quinta edição da Revista Digital 
Retrospectiva da Udesc, que traz um recorte dos 
principais projetos e ações realizados pela equipe da 
Reitoria nos últimos 12 meses. [LEIA+]
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Conheça o Planejamento Estratégico
da Udesc – Gestão 2020-2024

Documento é baseado em cinco eixos temáticos: 
Udesc e Sociedade  |  Excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão

Excelência em Gestão  |  Ser Udesc  |  Infraestrutura e Investimentos

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHRHqTiUmZWxMnanx62Zi-OtUOUJWMENKNkZSWDlHNDZTN0RCSkIySFJMNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHRHqTiUmZWxMnanx62Zi-OtUOUJWMENKNkZSWDlHNDZTN0RCSkIySFJMNy4u
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/8706/Planejamento_Estrat_gico_20_24_v_final_16190281326272_8706.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/8706/Planejamento_Estrat_gico_20_24_v_final_16190281326272_8706.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2029/retro2021_16185148669804_2029.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2029/retro2021_16185148669804_2029.pdf
https://www.udesc.br/noticia/gestao_da_udesc_divulga_novo_planejamento_estrategico_a_comunidade_academica
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Aniversariantes de 22 de abril
Ana Paula Grillo Rodrigues – Udesc Esag

Daniel Augusto de Souza – Udesc Esag
Jefferson Luis Meirelles Coimbra – Udesc Lages  

Kleyser Ribeiro – Udesc Laguna
Vera Lucia Nehls Dias – Udesc Faed
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Há 15 anos, ela ingressou como professora substituta 
na instituição e considera que trabalhar na Udesc 
foi a coroação da sua vida profissional. Formada 

em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(Ufsc), Teresinha Besen atuou como professora de Língua 
Portuguesa do ensino fundamental ao superior. Na Udesc 
Cead, conheceu a modalidade a distância, tendo criado e 
participado de vários projetos de extensão. Em 2010, após 
passar em novo concurso da universidade, ingressou na 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG).

 “Durante a minha trajetória, reuni a experiência em 
ensino, pesquisa, extensão e administração”, conta Tere-
sinha, que está se aposentando após exercer por longo 

Teresinha com 
a família

O poder de educar

Aniversário: 15 de julho 
Livro de cabeceira: Disciplina Positiva, de Jane Nelsen
Filme favorito: Divertidamente
Passeio inesquecível: Fernando de Noronha
Uma pessoa exemplar: Meus pais
Uma paixão: Música 
É torcedor: Só em Copa do Mundo 
Culinária: Frutos do mar
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período o cargo de coordenadora de Pesquisa na univer-
sidade. Entre os projetos que destaca na sua carreira, cita 
a participação na informatização dos projetos de pesqui-
sa na universidade, a Plataforma PROPPG e o Sistema de 
Avaliação da Produção Institucional (Sapi). “Um processo 
árduo de construção e de implementação, porém muito 
importante para a transparência da produtividade e do 
trabalho docente.”

Natural de Biguaçu, Teresinha é a quinta dos sete filhos 
de Arnaldo e Bernadete. É casada há 37 anos com Brani 
Besen, auditor fiscal. O casal tem três filhos: Daniel (35), 
Aline (34) e Priscila (29). E dois netos: Francisco (2) e Vi-
cente (3 meses). 

Em 2010,  graças ao espírito aventureiro do marido, a 
família inteira viajou de carro até o Chile. “Foram 20 dias 
inesquecíveis!”. Teresinha concilia com habilidade a vida 
profissional e a vida familiar e, para relaxar, joga vôlei. 
“Ganhei medalha pela Reitoria nos jogos da Udesc”, con-
ta. Além disso, canta e toca violão, “mas só nos bastidores”, 
diz, bem-humorada. 

Paralelamente ao trabalho na Udesc, Teresinha dedi-
ca seu tempo livre a um trabalho voluntário na área da 
educação chamado Escola de Pais. “É um trabalho de ca-
pacitação para pais e mães que visam evoluir na arte de 
educar seus  filhos e formar verdadeiros cidadãos.” Para 
ela, deixar um mundo melhor para a próxima geração não 
é o bastante. “É preciso deixar uma geração melhor para o 
mundo.”  Essa frase, de autoria desconhecida, motiva Tere-
sinha a acreditar no poder transformador da educação. “É 
um sonho possível, desde que cada um assuma a sua res-
ponsabilidade nesta construção social da qual fazemos 
parte”, conclui. (Entrevista e texto por Celia Penteado)

Perfil
Teresinha Bunn Besen 

Técnica da Reitoria



Cine Indica
Por Marcela Reinhardt de Souza 

Hoje a indicação é sugestão de uma leitora. Silen-
ciadas (Akelarre) foi lançado em março aqui no Bra-
sil, e sua história se passa em 1609, no País Basco. O 
filme, que nos conta a história de seis mulheres jo-
vens acusadas de bruxaria, é dirigido pelo argentino 
Pablo Agüero, com roteiro escrito por ele em parceria 
com a francesa Katell Guillou. É um filme de produ-
ção simples, mas que traz uma lição de sororidade. 
As personagens são mulheres comuns na sua comu-
nidade e, para elas, nenhuma das atividades rotinei-
ras poderia estar próxima da bruxaria. Porém, não 
precisava de um grande motivo para serem acusadas 
de bruxas. O que a Igreja Católica fez com as mulhe-
res ao longo da sua história precisa ser lembrado. 
Para aquelas mulheres, não havia defesa; qualquer 
coisa poderia ser uma pro-
va de bruxaria e, para elas, 
sobrava a perseguição, a 
tortura e a morte. Quando 
uma religião escolhe um 
inimigo, quem pode pará-
-la? Basta pensar nas reli-
giões que têm poder hoje 
e logo acharemos quem 
são seus atuais inimigos, 
sempre há um. Mande su-
gestões para a coluna por 
meio do e-mail marcela.
souza@udesc.br.

Fique por dentro

Quinze projetos de pesquisa da Udesc foram contem-
plados com valor global de R$ 1.029.924 em edital do 
Programa de Pesquisa Universal, da Fapesc. Cada pro-
jeto receberá entre R$ 39 mil e R$ 80 mil. [LEIA+]

tem
Primeira edição virtual do 
Ceart Aberto à Comunidade 
ocorre no próximo sábado

Até 30 de abril, o 
Mestrado Profissional 
em Gestão de Unida-
des de Informação da 
Udesc Faed recebe 
inscrições para alunos 
regulares. Das 20 va-
gas, cinco são exclu-
sivas para técnicos da 
universidade. [LEIA+]

u  O Ceart Aberto à Comunidade terá sua primeira 
edição totalmente virtual neste sábado, 24. A pro-
gramação inclui atividades artísticas e culturais, com 
exposições e oficinas, além de uma mostra de traba-
lhos acadêmicos. Todas as atividades terão acessibi-
lidade com Libras ou descrição de imagens. Outras 
duas edições online acontecerão em 29 de maio e 
em 26 de junho. [LEIA]

A Udesc Lages está implantando um residuário mo-
delo, a Estação Lixo Zero, viabilizado por um convê-
nio com a embaixada da Nova Zelândia. [LEIA+]

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Udesc 
Balneário Camboriú terá três novos laboratórios no 
Centro Regional de Inovação que está sendo cons-
truído no Bairro Itaipava, em Itajaí. [LEIA+]

Na próxima terça, 27, será 
lançado pelo YouTube o e- 
book “Educação superior na 
(pós)pandemia: práticas em 
construção em universidades 
brasileiras”. Dois capítulos da 
obra são de autoria de pro-
fessores da Udesc. [LEIA+]

https://www.udesc.br/noticia/quinze_projetos_da_udesc_receberao_mais_de_r__1_milhao_de_programa_da_fapesc
https://www.udesc.br/noticia/udesc_divulga_edital_para_o_curso_de_mestrado_profissional_em_gestao_de_unidades_de_informacao
http://www.ceartaberto.com/
https://www.udesc.br/noticia/udesc_inicia_edicoes_virtuais_do_ceart_aberto_a_comunidade_no_proximo_sabado
https://www.udesc.br/noticia/udesc_lages_implantara_residuario_modelo_com_apoio_da_embaixada_da_nova_zelandia
https://www.udesc.br/noticia/udesc_balneario_camboriu_contara_com_laboratorios_no_centro_regional_de_inovacao_em_itajai
https://www.udesc.br/noticia/udesc_e_parceiros_lancam_livro_sobre_educacao_superior_na_pandemia_no_dia_27


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.

Mais um efeito multiplicador
A comissão de sustentabilidade da Universidade do 

Vale do Paraíba (Univap), instituição comunitária sem 
fins lucrativos, situada no norte do estado de São Pau-
lo, solicitou à Comissão Udesc Lixo Zero que lhe fosse 
prestada consultoria com o fim de lá implementar 
projeto semelhante. A primeira reunião virtual ocorre-
rá em 23 de abril. Esperamos poder impactar positiva-
mente outras milhares de pessoas. O projeto Udesc 

Lixo Zero foi criado em 2018, em consequência da ade-
são institucional à Semana Lixo Zero Brasil e ao progra-
ma Udesc Sustentável, em 2017. Albert Schweitzer di-
zia que dar o exemplo é a única maneira de influenciar 
os outros. Gostaria de contribuir para o projeto Udesc 
Lixo Zero? Contáte-nos! Recuse, reduza, reutilize e, se 
tudo der errado, recicle! Você também é parte do pro-
blema e da sua solução.

O reitor da Udesc, Dilmar Ba-
retta,  participou em 14 de 
abril de reuniões em Brasí-
lia para tratar de parcerias e 
projetos para captação de re-
cursos. O novo secretário de 
Articulação Nacional de SC, 
Jorge Davi Agostinho da Sil-
va, e o presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE), Mar-
celo Lopes da Ponte, partici-
param dos encontros. [LEIA+]

O pró-reitor Mayco Nunes (Proex) participou de reunião na 
Assembleia Legislativa (Alesc), no gabinete do deputado 
Mauro de Nadal, sobre o projeto da Rota de Cicloturismo 
Velho Oeste, com as docentes Kiciosan Galli e Ivoneti Ramos.

Membros da comissão de servidores que estuda o uso do novo 
imóvel da Udesc em Florianópolis fizeram uma visita técnica 
ao local em 15 de abril. Liderado pelo vice-reitor, Luiz Coelho, 
e pela professora Michelle Benedet (Ceres), o grupo elabora 
ajustes finos nos projetos arquitetônico e de engenharia, que 
estão em fase final de confecção. [LEIA+]

Acesse a quinta edição 
da Revista Digital 
Retrospectiva Udesc, 
que traz um recorte dos 
principais projetos e ações 
realizados pela equipe da 
Reitoria nos últimos 12 
meses. A Gestão 2020-
2024 completou seu 
primeiro ano de trabalho 
em 12 de abril. [LEIA+]

Baretta, Coelho e o pró-reitor Márcio Metzner (Proplan) 
comandam uma série de reuniões para apresentação do 
Planejamento Estratégico Udesc - Gestão 2020-2024. [LEIA+]

Baretta é coautor de um capítulo do e-book sobre educação 
superior na pandemia que será lançado na próxima terça, 27.  O 
texto aborda pesquisa feita pela Abruem sob sua liderança. [LEIA+]

http://www.udesc.br/sustentavel
https://www.udesc.br/noticia/reitor_da_udesc_participa_de_reunioes_em_brasilia_sobre_demandas_da_universidade
https://www.udesc.br/noticia/comissao_da_udesc_faz_visita_tecnica_ao_novo_predio_da_universidade_na_capital
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2029/retro2021_16185148669804_2029.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2029/retro2021_16185148669804_2029.pdf
https://www.udesc.br/noticia/udesc_lanca_revista_digital_retrospectiva_com_acoes_de_gestao_da_universidade
https://www.udesc.br/noticia/gestao_da_udesc_divulga_novo_planejamento_estrategico_a_comunidade_academica
https://www.udesc.br/noticia/udesc_e_parceiros_lancam_livro_sobre_educacao_superior_na_pandemia_no_dia_27


O vídeo desta 
edição mostra 

a obra de 
manutenção e 

reforma da 
pintura no 
prédio da 

Udesc Balneá-
rio Camboriú.

Canteiro de Obras
Videocoluna de Roberto Böell Vaz

Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Equilíbrio
Por Celia Penteado

A estrutura da bolha de sabão
“Era o que ele estudava. ‘A estrutura, quer dizer a estru-

tura’ – ele repetia e abria a mão branquíssima ao esboçar 
o gesto redondo. Eu ficava olhando seu gesto impreciso, 
porque uma bolha de sabão é mesmo imprecisa, nem só-
lida nem líquida, nem realidade nem sonho. Película e 
oco.” Nesse que é um dos contos mais famosos de Lygia 
Fagundes Telles, aniversariante agora em abril, comple-
tando 96 anos, a vida e as paixões são como que bolhas 
de sabão: cíclicas, efêmeras, sensíveis ao toque, passíveis 
de rompimento. E a posição que a bolha ocupa, como ob-
jeto de estudo (o personagem é um físico que pesquisa a 
estrutura da bolha de sabão), nos diz sobre a importância 
de se estudar e apreciar com a curiosidade do conheci-
mento os fenômenos que são breves, ínfimos, que produ-
zem beleza, tal como a artes, tal como as partículas. Afinal, 
pensando bem, da Engenharia às Artes, trafegando das 
Ciências Exatas às Humanas, lá estão elas, as bolhas. De 
um modo ou de outro, em todos os campos, estamos to-

dos investigando as bo-
lhas produzidas no respi-
ro da vida. Conheça mais 
da vida e da obra da auto-
ra aqui neste post que 
fizemos lá no @ditoefei-
toliterario. Aproveite e 
siga nosso Instagram, 
que tem doses de litera-
tura e poesia semanal-
mente, além de oficinas e 
encontros de leitura.

Feliz hoje
Sei que é clichê. Sempre ouvimos e lemos esse tipo 

de coisa, mas é a pura verdade. A vida é hoje. Não de-
vemos ficar esperando que alguma coisa aconteça 
para sermos felizes. Pensando nisso, comecei a me sen-
tir simplesmente feliz. Por mim. Por estar viva. Porque 
quis. Porque quero.

A felicidade é um estado de espírito. No entanto, ao 
invés de valorizar o que temos, muitas vezes olhamos 
para o que nos falta. Temos um repertório de muitas 
possibilidades de nos fazermos felizes. Para cada pes-
soa, os momentos prazerosos são diferentes e, portan-
to, é importante reconhecer o que nos faz bem. 

 Estamos sempre em construção. Como o filósofo 
Mário Sérgio Cortela diz: “Nós estamos grávidos de nós 
mesmos”. Isso significa que não estamos prontos, nós 
estamos sempre aprendendo. Estamos nos refazendo 
o tempo todo.

A vida não é uma coisa que vai acontecer, ela está 
acontecendo agora. E cada um de nós é protagonista 
nessa história. Por isso, esta é a hora: de ser feliz e viver. 

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

Live desta semana da campa-
nha Abril Verde da Udesc, sobre 
a Covid-19, teve participação da 
professora Kátia Adamy (CEO) e 
do professor Ubirajara Maciel da 
Costa (CAV) e mediação da 
coordenadora de Desenvolvi-
mento Humano da universida-
de, Maristela Coelho. Acesse o 
site da campanha.
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