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Udesc terá mais de 60 vídeos 
institucionais de pesquisa e pós

Iniciaram nesta semana as gravações de 62 vídeos 
da Udesc nas áreas de pesquisa e de pós-graduação de 
toda a instituição. Já participaram de entrevistas e cap-
tações de imagens a Reitoria e cinco centros de ensino: 
Esag, Cead, Faed, Ceart e Cefid. Nas próximas semanas, as 
gravações ocorrerão nas demais unidades: Ceres, Ceplan, 
Cesfi, CCT, Ceavi, CAV e CEO.

A produção desse tipo de material é uma iniciativa 
inédita na história da Udesc. O trabalho é liderado pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), com 

o apoio da Secretaria de Comunicação (Secom), além das 
direções de Pesquisa e Pós-Graduação e das coordenarias 
de Pós-Graduação de todos os 12 centros da universidade.

“Os vídeos buscam aumentar a visibilidade institucio-
nal das atividades de pesquisa e pós-graduação da Udesc, 
que ocorrem nos centros e colocam a universidade num 
cenário de destaque nacional e internacional”, afirma a 
pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Letícia Sequi-
natto. Os trabalhos de filmagem e edição são feitos dentro 
das normas sanitárias vigentes. [LEIA+]

 OS 62 VÍDEOS QUE SERÃO PRODUZIDOS
4Um vídeo geral sobre a história da pesquisa na Udesc 4Um vídeo geral sobre a história dos cursos de pós-graduação na Udesc

4Oito vídeos sobre as grandes áreas do conhecimento na Udesc 4Doze vídeos sobre a estrutura de pesquisa nos centros da Udesc

4Quarenta vídeos sobre os programas de pós-graduação da Udesc

http://bit.ly/Udesc-GravacoesVideosPesquisaPos


Servidores e terceirizados da Udesc deverão se 
cadastrar pela internet para participar da imunização 
dos profissionais da educação contra a Covid-19, que 
será feita pelos comitês municipais de gerenciamen-
to da pandemia, seguindo determinação do Governo 
do Estado. O cadastramento servirá para organização 
do calendário de imunização, que ainda não tem data 

definida para começar. Em Florianópolis, o cadastra-
mento deve ser feito até a próxima segunda-feira, 
10, por meio de formulário eletrônico. Em Joinville, 
o procedimento também já pode ser feito por meio 
do site. A universidade divulgará para os servidores 
os prazos de cadastramento em todos os municípios 
onde a instituição tem campi.

Fique atento ao cadastramento para vacina contra a Covid-19

Udesc imuniza quase 900 docentes 
e técnicos contra a gripe H1N1

Um total de 875 professores e técnicos da Udesc fo-
ram imunizados contra a gripe H1N1 na campanha de 
vacinação realizada em abril pela universidade. Os servi-
dores que receberam a vacina, adquirida pela instituição, 
foram previamente cadastrados, após manifestação de 
interesse. Para cumprir o cronograma nos 12 centros de 
ensino da Udesc e na Reitoria, a enfermeira Valdirene de 
Ávila percorreu quase 2,3 mil quilômetros. 

Alguns campi arrecadaram donativos durante a ação: 
na Udesc Joinville, 303 litros de leite longa vida doados 

pelos servidores foram encaminhados a entidades bene-
ficentes; em Florianópolis, foram arrecadados alimentos 
não perecíveis e produtos de higiene, destinados a acadê-
micos em situação de vulnerabilidade.

Realizada em sistema drive-thru, a imunização teve 
amplo apoio dos servidores. “Agradecemos a todos que 
auxiliaram na organização nos centros e aos que compare-
ceram respeitando as normas, contribuindo, dessa forma, 
para que a campanha ocorresse de forma segura durante 
a pandemia”, destaca Valdirene. 

#orgulhodeserudesc

https://forms.gle/H3w5enmxDW76wJp37
https://vacinajoinville.com.br/
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Aniversariantes de 6 de maio
Jane Iara Pereira da Costa – Udesc Esag Júlio César de Oliveira Zimmermann – Udesc Joinville

Ponderado e persistente

Oprofessor Jordan Paulesky Juliani trabalha na Udesc desde 2011 e, an-
tes de ingressar na instituição catarinense, atuou como docente na Uni-
versidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. “Em 2009, fui para Lavras 

tomar posse. Ao voltar para Florianópolis, Graziela, minha esposa, anunciou 
que estava grávida do nosso segundo filho”, conta. Na época, Jordan tinha pas-
sado em um concurso para a Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc) e, 
no aguardo da convocação, a família permaneceu em Florianópolis e o profes-
sor foi para Minas Gerais sozinho. “Fred nasceu em junho de 2010 e, na mesma 
ocasião, minha mulher foi aprovada em um concurso do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina (TJ-SC).” Como não foi chamado na Ufsc, Jordan levou a esposa e 
os dois filhos para Lavras 17 dias após o nascimento do caçula, quando Graziela 
pediu licença-maternidade. “Prestei concurso para a Udesc e fui aprovado em 
primeiro lugar faltando 14 dias para minha esposa iniciar as atividades no TJ-SC. 
E cá estamos fazendo o nosso melhor pelo Estado”, conta, satisfeito.

Jordan é formado em Administração e também em Ciência da Computa-
ção. Tem mestrado em Engenharia de Produção e doutorado em Engenharia 
de Gestão do Conhecimento. Foi docente no Departamento de Biblioteco-
nomia e Gestão da Informação da Udesc Faed entre 2011 e 2019. Entre 2018 
e 2019, passou por momentos difíceis e ficou afastado para tratamento de 
saúde por quase um ano. Desde outubro de 2019, o professor trabalha na 

Udesc Cead, sendo professor da Licenciatura em Informá-
tica e do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tec-
nologia. “Tenho encarado essa mudança de centro como 
uma oportunidade de redefinir alguns aspectos da minha 
carreira docente.”

Jordan se sente satisfeito com colegas, infraestrutura e 
apoio institucional. “Ao vir de uma universidade federal, fui 
surpreendido com salas de aula bem montadas e recursos 

para a realização de atividades com alunos.” Ele coordenou o Programa de Pós- 
Graduação em Gestão da Informação da Udesc Faed por um ano e meio. “Foi 
uma experiência interessante, tomei gosto pela pesquisa e estou trabalhando 
em um grande projeto no campo das pesquisas científicas que, espero, ajude a 
acelerar e qualificar a produção científica brasileira.” 

Fora da Udesc, Jordan curte ficar com a família e pedalar. Pretende fazer 
as maiores ultramaratonas de moutain bike do mundo. “Já participei três 
vezes da maior ultramaratona de moutain bike das Américas, aqui no Brasil”, 
destaca. A prova tem sete dias de competição consecutivos, com 600 km 
percorridos por trilhas, estradas de terra e muitas montanhas. “São cerca 
de 13 mil metros de subidas acumuladas, o equivalente a subir 45 vezes o 
Morro da Cruz, só que no sol da Bahia e em estradas acidentadas.”

Também quer conhecer a maior quantidade de países do mundo. “Nos-
so currículo já está bem recheado: México, Estados Unidos, Canadá, Áfri-
ca do Sul, Tailândia, Singapura, Japão, Rússia, Finlândia, Portugal, França, 
Espanha, Itália, Panamá, Suíça, além de Argentina, Chile, Colômbia e Peru. 
Cruzamos a Cordilheira dos Andes de carro, até o Chile, e, por duas vezes, o 
litoral do Brasil, também de carro, até o Rio Grande do Norte.” Para encerrar 
o bate papo, Juliani cita uma frase do compositor Renato Russo: “Quando 
tudo nos parece estar errado, acontecem coisas boas, que não teriam acon-
tecido se tudo tivesse dado certo”. (Entrevista e texto por Celia Penteado)

Perfil
Jordan Paulesky Juliani 

Professor da Udesc Cead

Aniversário: 25 de dezembro
Livro de cabeceira: O Poder do Agora,  
de EckhartTolle
Filme favorito: ET (o primeiro  
que vi no cinema)
Passeio inesquecível: Japão
Uma pessoa exemplar: Meus pais
Uma paixão: Minha família e minhas bikes
É torcedor: Henrique Avancini,  
ciclista de moutain bike
Culinária: Experimento de tudo

Papo-rápido

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

Jordan com a família



Informe-se sobre a universidade pelo WhatsApp da 
Udesc! Para receber notícias pelo aplicativo, basta fazer o 
cadastro na internet. O conteúdo é filtrado conforme inte-
resses de cada público. [LEIA+] 

A Udesc realiza nesta quinta-feira, 6, a primeira de uma 
série de 14 cerimônias de outorgas de grau dos estudan-
tes que concluíram a graduação no segundo semestre de 
2020. A primeira formatura será da Udesc Oeste, e as de-
mais ocorrerão até 11 de junho. [LEIA+]

Divulgado em abril, o Índice Geral de Cursos (IGC) de 
2019 manteve a Udesc na quarta posição entre unidades 
da federação com universidade estaduais. [LEIA+]

A Biblioteca Central da Udesc está planejando reformu-
lar ambientes e lançou uma pesquisa para receber suges-
tões. Acesse o formulário aqui e participe!

Uma campanha está arrecadando fraldas geriátricas ta-
manho XG para Sergio Pereira Borges, técnico da Udesc 
aposentado por invalidez após sofrer um acidente em 
2015. Doações podem ser entregues até o fim de maio no 
Hall Reitoria da Udesc e na Sala dos Motoristas, no Bairro 
Itacorubi, em Florianópolis. Mais informações pelo e-mail 
campanhasergiofraldasxg@gmail.com.

Inova
Parceria com Itália, royalties e novas variedades de morango
u Nesta edição do Comunica, estreia a seção mensal Inova Udesc, uma iniciativa da Coordena-
doria de Projetos e Inovação (Cipi) que aborda inovação, tecnologia, parcerias e propriedade 
intelectual. O primeiro texto destaca a parceria mantida desde 2012 pela Udesc com o Crea-FRF, 
instituto de pesquisa do governo italiano, para avaliar a adaptabilidade no Brasil de novas varie-
dades de plantas, as “cultivares”. No caso, novas seleções de morangos, obtidas por processos de 
melhoramento genético na Itália. Com isso, a Udesc possui o direito de propriedade intelectual 
para todo o território brasileiro das cultivares “Pircinque” e “Jonica”, registradas no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Para além do benefício financeiro com royalties, a 
parceria resulta no aumento de novas cultivares no mercado brasileiro, incentiva a pesquisa em 
melhoramento vegetal e beneficia agricultores e consumidores do País. Segundo o coordenador 
do programa, Leo Rufato, “os materiais provindos da Itália vêm se destacando em solo brasileiro, 
com boa produtividade, qualidade de fruta, aroma e sabor acentuado”. O projeto é conduzido 
na Udesc Lages e tem como inventores, além de Rufato, Aike Anneliese Kretzschmar e Antonio 
Felippe Fagherazzi. A CIpi faz o registro de projetos desenvolvidos por servidores e alunos da uni-
versidade, respeitando o que diz a Lei Catarinense de Inovação e a Política de Inovação da 
universidade. Mais informações e sugestões para esta seção pelo e-mail cipi.reitoria@udesc.br.

Cine Indica
Por Marcela Reinhardt de Souza 

Hoje a dica é de um filme leve, fofinho e para 
toda a família. Ernest e Célestine é uma animação 
francesa inspirada na série de livros da escritora e 
ilustradora Gabrielle Vincent. Concorreu ao Oscar 
de melhor longa de animação em 2014, mas per-
deu para Frozen. A delicadeza dessa obra aparece 
logo nos primeiros traços e na escolha das cores e 
prossegue ao longo de toda a história. É um filme 
sobre amizade e companheirismo entre um urso 
bagunceiro e pobre e uma ratinha amorosa e abu-
sada. Nesse universo em tons pastéis, a amizade 
entre os personagens seria impossível, pois em 
cima, nas cidades, vivem os ursos e embaixo, nos 
esgotos, vivem os ratos. Mesmo habitando em so-
ciedades tão diferentes, os personagens possuem 
semelhanças que irão uni-los. Os ratos esperam 
que Célestine seja dentista, mas, ao invés disso, ela 
é dedicada às artes e ama desenhar e pintar. Em 
cima, a família de Ernest esperava que ele fosse juiz, 
mas ele escolheu ser musicista e palhaço. A partir 
dessa amizade, a história se desenvolve com sutile-
za e beleza. Mande sugestões para a coluna por 
meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

Fique por dentro

http://bit.ly/Udesc-WhatsApp202101
http://bit.ly/Udesc-FormaturasTurmas20202
https://bit.ly/Udesc-RankingMEC
https://bit.ly/3h4KDpm
http://www.fapesc.sc.gov.br/wp-content/uploads/2015/09/03092009lei_inovacao.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2014/090-2014-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2014/090-2014-cni.pdf


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

A coluna Udesc Sustentável não foi publicada nesta edição devido às férias do autor.

uAté 14 de maio, servi-
dores da Udesc em cargos 
de liderança poderão se 
inscrever para o workshop 
online “Gestão e liderança 
estratégica para resul-
tados”, que terá quatro 
encontros virtuais em maio 
e junho. A atividade será 
ministrada pela psicóloga 
Luana Borba. [LEIA+]

uAté esta sexta-feira, 7, 
servidores da Udesc po-
derão se inscrever para o 
curso online de redação 
oficial, que ocorrerá de 
modo online em 12, 13 e 19 
de maio. A atividade será 
ministrada pela professora 
Priscylla Alves Campos, que 
é doutora em Letras e espe-
cialista na área. [LEIA+]

Baretta, Coelho e os pró-reitores Marilha 
dos Santos (Proad), Márcio Metzner (Pro-
plan) e Mayco Moraes (Proex) visitaram a 
gestão recém-empossada da Udesc Join-
ville, comandada pelo professor Antonio 
Heronaldo de Sousa. Baretta e Coelho 
também prestigiaram a posse, realizada 
de forma remota em 30 de abril.

O reitor, Dilmar Baretta, o vice-reitor, Luiz Coelho, a pró-reitora 
Marilha dos Santos (Proad) e o pró-reitor Márcio Metzner (Pro-
plan) conheceram melhorias feitas na Udesc Alto Vale com direto-
res da unidade, incluindo o diretor-geral, Jaison Sevegnani.

Baretta visitou a 
Udesc Balneário 
Camboriú para 
acompanhar, 
com o diretor-ge-
ral da unidade, 
José Carlos de 
Souza, melho-
rias de estrutura 
realizadas pela 
unidade. [LEIA+]

O pró-reitor Mayco Nunes (Proex) participou de 
reunião com o comando da Polícia Militar (PM-SC) 
sobre a Rota de Cicloturismo Velho Oeste, com as 
docentes Kiciosan Galli e Ivoneti Ramos. [LEIA+]

A pró-reitora Marilha dos Santos 
(Proad) presidiu sessão ordinária  
da Câmara de Administração e 
Planejamento (CAP) em 27 de 
abril. Saiba mais pelo YouTube da 
Udesc e no site.

Capacita
uProfessores da 
Udesc podem se 
inscrever para o curso 
online “Métodos 
avaliativos e a neces-
sidade de metodolo-
gias diferenciadas”, 
que será ministrado 
pelo professor Rogé-
rio Simões, em 13 de 
maio. [LEIA+]

uAté esta sexta-feira, 
7, estarão abertas as 
inscrições para o cur-
so online de forma-
ção continuada em 
Direito Tributário. 
Com duração de 4 me-
ses e início em maio, 
será ministrado pelo 
professor Fábio Pu-
gliesi (Esag). [LEIA+]

A pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG) 
conferiu a reforma realizada na Biblioteca Setorial 
da Udesc Lages, em companhia da coordenadora 
do setor, a técnica Ana Paula Sehn.

http://bit.ly/Udesc-WorkshopGestaoLideranca
http://bit.ly/Udesc-PrazoCursoRedacaoOficial202101
http://bit.ly/UdescBalneario-VisitaReitorAbr2021
http://bit.ly/Udesc-ApresentacaoVelhoOestePMSC
https://www.youtube.com/c/canaludesc/videos
https://www.youtube.com/c/canaludesc/videos
http://www.udesc.br/conselho/consuni
http://bit.ly/UdescAltoVale-FormacaoContinuada2021
http://bit.ly/UdescEsag-CursoDireitoTributario2021


Nesta edição, Roberto conversa com gestores da 
Udesc Cefid sobre a conclusão da reforma da Clínica 
Escola de Fisioterapia e mostra melhorias realizadas.

Canteiro de Obras
Videocoluna de Roberto Böell Vaz

Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Equilíbrio
Por Celia Penteado

Quem não tem amigo mas  
tem um livro, tem uma estrada

“Quem inventou a fome são os que comem” – Carolina Ma-
ria de Jesus é mordaz, e a mordida tem o tamanho da sua 
fome. Poeta, compositora de sambas, conhecida pelo roman-
ce “O Quarto de Despejo”, em que se lê: “A vida é igual um livro. 

Só depois de ter lido 
é que sabemos o que 
encerra. E nós quan-
do estamos no fim da 
vida é que sabemos 
como a nossa vida 
decorreu. A minha, 
até aqui, tem sido 
preta. Preta é a minha 
pele. Preto é o lugar 
onde eu moro.” Co-
nheça um pouco mais 
da vida da autora nes-
sa minibio que fize-
mos lá no Instagram.

Você é uma  
esponja emocional?

Você já sentiu medo, muito medo por saber que 
alguém querido estava com dor? Tente pensar em 
situações em que pessoas próximas estavam de-
sestruturadas e lembre como você se sentiu na 
ocasião. Alguns sofrimentos são mais fáceis de li-
dar, outros nem tanto. A empatia costuma aliviar 
bastante a carga de quem sofre. Nada melhor do 
que ter alguém que acolha você quando se está 
passando por um pedaço mais difícil da vida.

Porém, para algumas pessoas, a dor do outro 
pesa demais. O raciocínio por trás disso é “gosto 
tanto de você que sofro junto”. Mas pode haver 
mais do que solidariedade por trás desse senti-
mento. Essa angústia pelo sofrimento do outro 
não se manifesta necessariamente porque você 
está se preocupando pelo outro; ela surge a 
partir da sua ansiedade que é atiçada pela dor 
da outra pessoa. Você não quer que o outro so-
fra porque você quer se poupar. Ou seja, mais 
do que sofrer pelo outro, há uma preocupação 
sua com você mesmo.

 A melhor maneira de lidar com isso é colocar o 
foco no outro, não em você. Por isso, quando ou-
tra pessoa estiver mal, tente se manter bem e in-
teiro para conseguir ajudar. O sofrimento existe. 
Todo mundo passa por isso. Faz parte do pacote 
da vida. Então, eu espero que todas as pessoas de 
bem que chegam a sofrer com os outros consi-
gam ser solidárias e, ao mesmo tempo, não se dei-
xem contagiar pelo sofrimento alheio. Acolher é 
ouvir e estar perto. E isso faz toda a diferença. 

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

Assista à quarta live da campa-
nha Abril Verde, sobre o tema 
“Prevenção e combate ao 
assédio organizacional”, no 
Canal da Udesc no YouTube.
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https://youtu.be/unGhxddB96c
https://youtu.be/unGhxddB96c
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODcwODg4Mjk0Mjk5Mjg3?igshid=72i2guolcrn4
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODcwODg4Mjk0Mjk5Mjg3?igshid=72i2guolcrn4
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://www.youtube.com/watch?v=Ly8MTpgHH4k&t=382s
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODcwODg4Mjk0Mjk5Mjg3?igshid=72i2guolcrn4

