
Comunica Especial

O aniversário da Udesc
e do professor Agnaldo

56 ANOS

Nesta quinta-feira, 20, a Udesc comple-
ta 56 anos de fundação. Em 20 de maio de 
1965, a universidade dava os primeiros pas-
sos para se tornar a grande instituição que é 
hoje: com quase 15 mil alunos e cerca de dois 
mil servidores, além de estar nos principais 
rankings nacionais e internacionais da área.

Curiosamente, exatos 12 meses depois 
daquela histórica data, nascia Agnaldo Van-
derlei Arnold, hoje professor da Udesc Pla-
nalto Norte, em São Bento do Sul.

“Para mim, é um orgulho muito grande 
compartilhar a data de aniversário com a ins-
tituição na qual eu trabalho há 25 anos”, con-
ta o professor Agnaldo, que hoje comemora 
seus 55 anos de vida.

As trajetórias da Udesc e de Agnaldo têm 
muitos pontos em comum. Enquanto a ins-
tituição avançava com a inauguração de no-
vos campi pelo Estado, além da ampliação da 
oferta de cursos de graduação e pós-graduação e de ações 
de extensão e de pesquisa, o professor ganhava notorie-
dade na sua área de atuação e entre os colegas de centro. 

Depois de trabalhar como químico responsável em 
uma indústria moveleira de São Bento do Sul, iniciou o so-
nho de dar aulas na universidade, no curso de Tecnologia 
Mecânica - Modalidade Produção Industrial de Móveis, na 
Udesc Planalto Norte.

No período em que atuava em sala de aula, também 
coordenou a implantação de um sistema de gestão am-
biental (ISO 140001) para indústrias moveleiras, a primei-
ra a receber essa certificação no Brasil. Além disso, prestou 
consultorias para implantação dessa ISO em empresas de 
transporte de resíduos sólidos industriais.

O ponto alto da sua carreira na Udesc ocorreu quando 
foi diretor administrativo e depois diretor-geral da Udesc 
Planalto Norte. “Sou muito grato à universidade por ter 
me dado essas oportunidades na vida. Sempre no dia 20 
de maio faço um agradecimento especial, me lembro de 
tudo o que passou e do que ainda estar por vir”, afirma o 
professor. Leia a notícia completa no site.

Agnaldo Arnold faz 
aniversário no mesmo 
dia da universidade

Udesc foi fundada em 
20 de maio de 1965

http://bit.ly/Udesc-Aniversario56anos
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Qualifica Udesc destina recursos
para demandas dos centros

O reitor, Dilmar Baretta, e sua equipe de gestão concluíram nesta 
semana uma série de visitas aos centros de ensino para repassar recur-
sos do projeto Qualifica Udesc, que destinará R$ 30 milhões em inves-
timentos para atender demandas nas áreas de ensino, pesquisa, ex-
tensão e gestão administrativa em todas as unidades. Cada centro tem 
autonomia para fazer a gestão dos recursos. “Neste ano, conseguimos 
de forma inédita a liberação do superávit ainda em abril. Nada mais 
justo do que repassar esses recursos para melhorias e investimentos 
nos nossos centros de ensino”, avalia o reitor. A metodologia aplicada 
na distribuição dos recursos teve como base a Matriz OCC, que usa um 
método técnico, o cálculo do aluno equivalente, como principal indi-
cador para alocação de recursos de forma justa e igualitária. 

A Udesc também destinará R$ 5 milhões para um programa de 
sustentabilidade desenvolvido pela Coordenadoria de Engenharia, 
Projetos e Obras (Cepo). O recurso será utilizado, por exemplo, na im-
plantação de energia fotovoltaica nas unidades, resultando também 
em economia nas contas de energia elétrica.

Outro programa que a Reitoria da Udesc lançará em breve é o Equi-
pa Sala de Aula, sob coordenação da Pró-Reitoria de Ensino (Proen). Ao 
todo, R$ 5 milhões serão investidos na manutenção e na renovação de 
equipamentos utilizados em sala de aula. A iniciativa, com apoio da Se-
cretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), pretende 
viabilizar melhorias nas unidades, na preparação para o retorno gradu-
al e seguro das atividades presenciais de ensino, além de incentivar a 
adoção do ensino híbrido pelos cursos com interesse.

A Reitoria da Universidade do Estado de Santa Cata-
rina (Udesc) colocará em discussão nos conselhos supe-
riores uma proposta para atualização do Valor Referen-
cial de Vencimentos (VRV) dos servidores da instituição 
e, em caso de aprovação, encaminhará ao governo esta-
dual. A reunião extraordinária da Câmara de Administra-
ção e Planejamento (CAP) será em 2 de junho.

A proposta (SGPE UDESC 4928/2021) é atualizar 
o VRV em 17,36% a contar de 1º de janeiro de 2022 e, 
ainda, 5,45% a partir de 1º de julho de 2022. “Nosso 
objetivo é enviar a solicitação ao governo ainda neste 
ano, com atualização a partir de 1º de janeiro de 2022 
em virtude da Lei Complementar Federal nº 173/2020”, 

afirma o reitor da Udesc, Dilmar Baretta. Após o envio 
ao Executivo, o projeto precisará ser aprovado na Alesc.

Em 10 de maio, o Plenário do Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina (TCE-SC) entendeu pela 
impossibilidade de revisão geral anual de vencimentos 
de servidores municipais, estaduais e federais durante 
a vigência da LC nº 173/2020, com base em decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Na semana passada, o Plenário do Consuni apro-
vou a proposta da Reitoria que permite a possibilida-
de de o conselho analisar temas como o VRV e o plano 
de carreira de forma não presencial. A decisão gerou a 
Resolução nº 005/2021 do Consuni.

Reitoria encaminhará atualização do VRV para conselhos

Com os projetos citados e a devolução da economia com despesas de custeio de 2020,  
já são mais R$ 42 milhões a serem aplicados em equipamentos neste ano pela Udesc

http://bit.ly/Udesc-AlteracaoRegimentoConsuni
http://bit.ly/Udesc-AlteracaoRegimentoConsuni
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2021/005-2021-cni.pdf


Pesquisa e Pós

Gravações para vídeos institucionais
prosseguem até a próxima semana

Pesquisadores de nove centros de ensino – Esag, 
Cead, Faed, Ceart, Cefid, Cesfi, Ceavi, CAV e CEO – já parti-
ciparam das gravações de entrevistas e das captações de 
imagens para produção de vídeos institucionais sobre as 
áreas de pesquisa e de pós-graduação da universidade. 
Outras três unidades receberão as equipes de filmagem 
na próxima semana: Ceres (dia 24), Ceplan (dia 25) e CCT 
(dias 26 e 27). Ao todo, serão produzidos 62 vídeos. Os 

trabalhos de filmagem e edição seguem as normas sani-
tárias vigentes. A iniciativa é liderada pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), com o apoio da Se-
cretaria de Comunicação (Secom), além das direções de 
Pesquisa e Pós-Graduação e das coordenadorias de Pós-
-Graduação de todos os 12 centros da universidade. Con-
fira abaixo algumas fotos das gravações que ocorreram 
na última quinzena.

O Programa de Bolsas de Monitoria de Pós-Gradu-
ação (Promop) abriu chamada para seleção de bol-
sistas. Serão oferecidas 200 bolsas, sendo 140 aos 
mestrados e 60 aos doutorados. [LEIA+]

Foi divulgado o resultado final do Programa de Fo-
mento à Pesquisa e Inovação em Áreas Estratégicas 
para Atender à Demanda da Sociedade Catarinen-
se pela Udesc, que selecionou 23 pesquisadores 
para atuarem como bolsistas em projetos dentro 
de laboratórios da universidade. [LEIA+]

O Programa de Apoio à Pesquisa Aplicada divulgou o re-
sultado preliminar de pré-seleção de projetos para dois 
editais. Foram aprovadas, ao todo, 19 propostas. Os re-
sultados finais saem em 24 e 25 de maio, e os coordena-
dores das propostas aprovadas deverão submetê-las à 
chamada da Fapesc entre 1º de junho e 2 de julho. [LEIA+]

Termina na próxima quinta-feira, 27, o prazo para submis-
são de propostas para editais da Udesc que concederão 
um total de 500 de bolsas de iniciação científica por meio 
de três programas: PIC&DTI, Pipes e Pibic-EM.  [LEIA+]

http://bit.ly/Udesc-Promop2021
http://bit.ly/Udesc-ResultadoPesquisasLaboratorios2021
http://bit.ly/Udesc-PAPAplicadaResultadoPreliminar2021
https://bit.ly/Udesc-PrazoBolsaIniciacaoCientifica
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Aniversariantes de 20 de maio

Semeando o bem

Aniversário: 3 de maio
Livro de cabeceira: O Evangelho 
Filme favorito: Ghost – Do outro lado da vida 
Passeio inesquecível: Gramado, em 1991
Uma pessoa exemplar: Chico Xavier
Uma paixão: A vida e a família
É torcedor: Chapecoense e Internacional 
Culinária: Churrasco

Papo-rápido

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

Perfil
Luiz Alberto Nottar
Professor da Udesc Oeste

Chidambaram Chidambaram – Udesc Joinville Agnaldo Vanderlei Arnold  – Udesc Planalto Norte Enio Luiz Spaniol – Udesc Esag 

Aligação de Luiz Alberto Nottar com a universidade estadual teve início em 
1982, quando ele ingressou como estudante no curso de Agronomia da 
Udesc Lages. De lá para cá, o atual professor do Departamento de Zootec-

nia da Udesc Oeste passou por muitas experiências pessoais e profissionais, mas a 
Udesc sempre morou do lado esquerdo do peito desse docente. “É uma instituição 
que significa muito para mim. A minha primeira formação acadêmica, onde os ver-
dadeiros valores são construídos e se consolidam a cada dia. Sinto-me muito grato 
pelas portas que me foram abertas pela universidade.”

Nottar trabalha na Udesc desde 2006. “Durante oito anos, como professor colabo-
rador. Em 2014, fiz concurso e me efetivei”, explica o agrônomo, que também 

é formado em Ciências Econômicas. Logo que ingressou na universida-
de como professor, ministrava a disciplina de Economia Rural e, com 
o tempo, passou a dar aulas de Administração Rural, Comunicação e 
Extensão Rural, Sistemas de Comercialização e Cooperativismo, Pla-
nejamento e Elaboração de Projetos Sustentáveis e Desenvolvimen-
to Rural Sustentável.

Hoje, Nottar é professor adjunto efetivo nas disciplinas de De-
senvolvimento Rural Sustentável, Economia Rural, Administração 
Rural e Planejamento e Elaboração de Projetos Sustentáveis. En-
tre os projetos que coordenou, Nottar destaca a a Fazenda Experi-
mental (Feceo) por quatro anos; o programa de extensão “Desen-
volvimento Rural – Udesc Promovendo Sustentabilidade”; e sua 
participação no programa de extensão “Interação Udesc Comunida-
de – Construção do Conhecimento”.

O professor é catarinense e casado com a pedagoga e advoga-
da Rosane Todescatt Nottar. O casal tem dois filhos, Luiz Henrique, 
23, e Luiz Augusto, 19. No tempo livre, gosta de curtir a família, os 
amigos e “uma boa comida e um chimarrão”. Ele também aprecia 

ouvir música, tocar violão, ver e jogar futebol, além de caminhar e 
andar de bicicleta.

 Nottar acredita na vida, nas pessoas e, acima de tudo, prima pela 
verdade. Procura praticar o bem e faz parte do Rotary Clube Chapecó 
Oeste, uma rede de pessoas que busca causar mudanças duradouras 
em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. “Somos fruto 
do que semeamos. Uma boa semente é como um bom pensamento. 
Da mesma forma que,  ‘quem semeia vento, colhe tempestade’’.” 



Terminam nesta sexta-feira, 21, as inscrições para 59 va-
gas de professor substituto em oito municípios. [LEIA+]

Pesquisadores da Udesc Lages realizaram um relato iné-
dito sobre a presença de um patógeno no cultivo do lú-

pulo no Brasil. O estudo foi publicado na revista 
científica Plant Disease, periódico internacio-

nal da Sociedade Americana de Fitopatolo-
gia. A descoberta auxiliará produtores na 
tomada de medidas assertivas para o con-
trole e o sucesso na produção. [LEIA+]

Cine Indica
Por Marcela Reinhardt de Souza 

Dois Estranhos (Two Distant Strangers), lança-
do em abril na Netflix, é um drama dirigido por 
Travon Free e Martin Desmond Roe e ganhou o 
Oscar de melhor curta-metragem. Carter James 
(Joey Badass) é um jovem negro que só quer vol-
tar para casa e encontrar seu cachorro. Porém, cru-
za seu caminho com o do policial branco Merk 
(Andrew Howard) e, a partir daí, o simples ato de 
andar na rua se transforma em um desafio expos-
to por meio de loopings. Qual o motivo da abor-
dagem policial? Pode ser qualquer um e até mes-
mo nenhum. A crítica social do filme transbordou 
para o discurso de Travon ao receber a estatueta: 
“Hoje, a polícia vai matar três pessoas. Amanhã, a 
polícia vai matar três pessoas. Depois de amanhã, 
a polícia vai matar três pessoas. Porque a polícia 
dos EUA mata três pessoas 
ao dia”. O filme homenageia 
George Floyd, morto duran-
te uma ação policial nos Es-
tados Unidos e expõe o racis-
mo e suas consequências, 
que pulsam também aqui no 
Brasil. O roteiro não é tão ori-
ginal assim e sofre denúncias 
de plágio, mas a temática faz 
valer a pena assistir! Mande 
sugestões para a coluna por 
meio do e-mail marcela.
souza@udesc.br.

Fique por dentro

tem
Parceria com plataforma 
Coursera oferece cursos
u  A Udesc firmou parceria com a plataforma 
Coursera para disponibilizar cursos online gra-
tuitos em diversas áreas do conhecimento para 
a  comunidade acadêmica. Professores, técnicos 
e alunos podem fazer um curso de qualquer mo-
dalidade por ano. A plataforma conta com mais 
de 225 universidades associadas do mundo todo 
e oferece mais de cinco mil cursos e especializa-
ções. A solicitação deve ser feita por e-mail para 
coursera@udesc.br. [LEIA+]

Estão abertas as inscrições para o primei-
ro evento virtual de 2021 do Programa 
de Capacitação Inova Udesc, que abordará o 
tema “Propriedade Intelectual” e será ministrada por Jatyr 
Ranzolin Jr. em 27 de maio, às 14h, pela plataforma Teams. 
Ao todo, sete encontros online serão realizados neste ano 
para capacitar a comunidade acadêmica e promover a ino-
vação e o empreendedorismo na instituição. [LEIA+]

A Coordenadoria de Desenvolvimento Humano (CDH) di-
vulgou o calendário de capacitações para servidores da 
Udesc em 2021. Além de qualificação e capacitação, o portal 
tem informações sobre teletrabalho, movimentação inter-
na, segurança, saúde e bem-estar. Acesse em udesc.br/cdh.

O professor Pedro Bertemes Filho, do 
Departamento de Engenharia Elétrica 
da Udesc Joinville, é o primeiro brasi-
leiro a tornar-se editor honorário do 
Jornal Internacional de Biossensores 
e Bioeletrônica; ele também foi es-
colhido editor da Revista Principia e 
tornou-se editor associado da revista 
“Frontiers in Eletronics”.

A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou projeto 
de lei que institui a denominação de “Outubro Místi-

co” no calendário oficial do município. A ideia 
surgiu a partir do 1º Grande Baile Místico, 

evento que teve início no Museu da Escola 
Catarinense (Mesc), da Udesc. A iniciativa 
visa valorizar a mitologia local e dar mais 
visibilidade à Capital em um mês tradicio-

nal pelos eventos. [LEIA+]

http://bit.ly/Udesc-PrazoSubstituto022021
http://bit.ly/UdescLages-DoencaLupuloBrasil
http://bit.ly/Udesc-CursosCoursera
http://bit.ly/InovaUdesc-InicioProgramacao2021
https://www.udesc.br/cdh/qualificacaoecapacitacao/calendariocapacitacoes2021
http://udesc.br/cdh
http://bit.ly/UdescJoinville-EditorHonorarioIJBSBE
http://bit.ly/UdescJoinville-EditorHonorarioIJBSBE
http://bit.ly/UdescJoinville-EditorRevistaPrincipia
https://www.udesc.br/noticia/professor_da_udesc_joinville_se_torna_editor_de_revista_cientifica_na_area_de_bioeletronica
https://www.udesc.br/noticia/professor_da_udesc_joinville_se_torna_editor_de_revista_cientifica_na_area_de_bioeletronica
http://bit.ly/Udesc-CalendarioFloripaBaileMistico


Gestão em movimento
O Gestão em Movimento apresenta momentos importantes da universidade, representados pela sua equipe de gestão, 
por meio de fotos. O objetivo 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

O Conselho Universitário da Udesc (Con-
suni) aprovou proposta da Reitoria que 
permite que, em futuras reuniões não 
presenciais do órgão, possam ser votadas 
matérias sobre estrutura organizacional 
da universidade; Estatuto, Regimento 
Geral e Plano de Carreira dos Servidores 

da Udesc; contratação de servidores; e criação ou extinção de 
curso. A sessão remota do plenário ocorreu em 11 de maio e foi 
presidida pelo reitor, Dilmar Baretta. [LEIA+]

A pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG) participou da quarta 
reunião online de trabalho da Rede de Integração da Comunida-
de Acadêmico-Científica Pós-Graduação (Rica-PG). A iniciativa 
reúne 13 instituições brasileira com a finalidade de compartilhar 
dados sobre a pós-graduação. A formação da rede foi coordena-
da por  dois professores da Udesc: José Francisco Salm Jr. e Julí-
bio David Ardigo. [LEIA+]

Grupo gestor da Reitoria e diretores da Udesc Cefid fizeram 
uma visita conjunta ao terreno que receberá as futuras instala-
ções do Novo Cefid e da Escola Estadual Dayse Werner Salles.

O reitor, Dilmar Baret-
ta, foi agraciado com o 
título de comendador 
do Instituto Brasileiro 
de Ciências e Inova-
ções (IBCI) pelo apoio 
prestado à entidade. A 
cerimônia online para 
entrega da homena-
gem ocorreu em 11 de 
maio. [LEIA+]

sustentável
Por Gustavo Kogure

Envie sugestões para gustavo.kogu re@udesc.br. Acesse www.udesc.br/sustentavel.

Sistemas híbridos
Hoje falaremos de um tema um pouco estranho à co-

luna: o hibridismo. Vocês entenderão aonde queremos 
chegar. O hibridismo, também entendido como caracte-
rística daquilo que provém de naturezas distintas, ocorre 
no reino animal, no reino vegetal, na linguística, mesmo 
no ramo automobilístico, onde é crescente o número de 
novos modelos que extraem energia de forma mais efi-
ciente de duas ou mais fontes. Com o advento da pande-
mia, até mesmo o tradicional modelo de ensino foi afe-
tado. Hodiernamente é o sistema de ensino híbrido que 
impera. E tudo indica que veio para ficar. O mesmo fenô-
meno aconteceu com os postos de trabalho. Até o início 
da pandemia, reuniões demandavam deslocamentos, 

viagens, espaços físicos ocupados por uma gama de 
pessoas. Não raro o tempo despendido no trajeto supe-
rava – e muito – o da reunião. Adicione a essa equação os 
impactos relacionados ao trânsito, aos recursos naturais, 
aos laços familiares. Deixando de lado por um segundo 
todas as mazelas causadas pelo Covid-19, pensemos nas 
transformações sociais em curso: é o homo sapiens rees-
crevendo seu modus operandi. A pergunta que fica é se 
seremos capazes de seguir o “caminho do meio”, mais sus-
tentável, no amplo sentido. Parece que um organismo 
acelular está nos possibilitando um recomeço. Recuse, 
reduza, reutilize e, se tudo der errado, recicle! Você tam-
bém é parte do problema e de sua solução.

A pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG) tem acompanha-
do gravações dos vídeos sobre pesquisa e pós-graduação 
nos centros, como na Udesc Oeste (na foto, com docentes 
de Enfermagem).

http://bit.ly/Udesc-AlteracaoRegimentoConsuni
http://bit.ly/Udesc-ReuniaoRedeRicaPG04
https://www.udesc.br/cefid/novocefid
http://bit.ly/Udesc-ComendaIBCI
http://www.udesc.br/sustentavel


Nesta edição, Roberto mostra a reforma do auditó-
rio e outros ambientes da Udesc Laguna.

Canteiro de Obras
Videocoluna de Roberto Böell Vaz

Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Equilíbrio
Por Celia Penteado

Lima Barreto
Lima Barreto reúne em uma única existência vários fatos 

marcantes da história do Brasil. Exatamente no dia do seu ani-
versário de 7 anos, em 13 de maio de 1888, viu a abolição da 
escravidão ser oficializada. Boa parte da população brasileira, 
tal como o menino, se enchia de esperança pela redução das 
desigualdades nesse ato. Mas pouco mudou, e o Brasil se en-
caminhou para o fim da monarquia. Em 1889, instaura-se a 
República Federativa Presidencialista do Brasil e, ano a ano, 
os brasileiros seguiram à espera do sentido público e demo-
crático que o verbete “res pública” trazia consigo. Lima Barre-
to tornou-se um combatente real e simbólico da injustiça, 
atuando com sátira na denúncia das farsas sociais. Toda a sua 
obra retrata com palavras a fotografia de um país até hoje 
contrastante. Morreu aos 41 anos, num fim ainda mais triste 
que Policarpo. “O Quaresma está doido.(...) Nem se podia es-

perar outra coisa, disse o Dou-
tor Florêncio. Aqueles livros, 
aquela mania de leitura (...) 
Isto de livros é bom para os 
sábios, para os doutores (...) 
Devia até ser proibido (...) a 
quem não possuísse um título 
‘acadêmico’ ter livros. Evita-
vam-se assim essas desgraças. 
Não acham?”. Saiba mais no 
minidocumentário que fize-
mos no Instagram.

Olhar de turista
Até pouco tempo atrás, eu estava até me van-

gloriando por conseguir manter a serenidade nes-
ta pandemia. Mas, confesso, nos últimos tempos 
dei uma boa desestabilizada. O confinamento 
mexe conosco, né? Uma das coisas que tem garan-
tido meu bem-estar é passear a pé. Saio de másca-
ra em lugares mais tranqüilos, durante o dia, e pro-
curo apreciar a paisagem. Como quando estamos 
fazendo turismo em outra cidade.

Procuro olhar as árvores, a arquitetura das casas, 
o céu... Também fico atenta aos sons. Quando é 
possível, paro e sento. Fecho os olhos e respiro. À 
medida que faço isso, dou uma desacelerada.

Para mim, essas voltinhas tem garantido meu 
quinhão de paz. São momento só meus. Eu me pre-
senteio com eles. Até porque não dependo de nin-
guém para me proporcioná-los.

Então, se puderem, caminhem um pouco por aí. 
E, mesmo que não possam ir longe, tentem olhar 
além. Procurem ver a vida e seus acontecimentos 
com aquele olhar de turista. Como quem olha para 
tudo como se fosse a primeira vez.

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. 

Equipe do Núcleo Extensionista Rondon da Udesc (NER) re-
alizou duas reuniões com a Federação Catarinense de Municí-
pios (Fecam) sobre a operação que será realizada em julho, 
com atividades online devido à pandemia. Dentre os partici-
pantes do segundo encontro, nesta quarta-feira, 19, estive-
ram o pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc, 
Mayco Nunes, e representantes das oito macrorregiões do Es-
tado. Um dos objetivos foi avançar na definição de quais regi-
ões serão contempladas.
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