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Nosso Comunica Udesc chega à edição número 200 com novidades! Ele está mais enxuto, atraente e de 
leitura rápida para dar ainda mais destaque a você, servidor. A partir de agora, nossa manchete de capa 
será sempre o perfil, com a história de um técnico ou professor. Além disso, vamos priorizar as colunas  

com conteúdo exclusivo feitas pelos servidores. Nosso agradecimento a todos e uma boa leitura!
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Generoso, prático e dinâmico
Para celebrar a edição número 200 do Comunica Udesc, 

conversamos com um professor que atua há 24 anos na 
instituição catarinense. Osmar Klauberg Filho, da Udesc 

Lages, iniciou sua carreira na universidade e, além de ser um 
profissional atuante,  é muito querido pela comunidade aca-
dêmica. Agrônomo formado pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (Ufsc), cursou mestrado na Universidade Fede-
ral de Viçosa (UFV) e doutorado na Universidade Federal de 
Lavras (Ufla), ambas em Minas Gerais. Em 2011, realizou um 
estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra.

São mais de 20 anos dedicados ao ensino nos cursos de 
Agronomia e Engenharia Florestal da Udesc Lages. Ao longo 
desse tempo, além de atuar como professor nesses cursos e 
na pós-graduação em Ciência do Solo, o professor vem con-
tribuindo para implementar uma estrutura laboratorial para 
o desenvolvimento de pesquisas ligadas ao programa. 

O docente também coordena os laboratórios de Ecolo-
gia do Solo e de Ecotoxicologia Terrestre, além de responder 
pela coordenação do Grupo de Pesquisa em Solos e Susten-
tabilidade e do programa de extensão Educação para Sus-
tentabilidade e Segurança Alimentar (Sustenta).

Perfil
Osmar Klauberg Filho

Professor da Udesc Lages

A grande paixão do professor Osmar é dar aulas, e mui-
tos dos seus alunos ocupam postos de destaque em níveis 
nacional e internacional. Para se ter uma idéia, o atual rei-
tor da Udesc, Dilmar Baretta, foi seu aluno nos cursos de 
graduação e pós-graduação. “Minha relação com os estu-
dantes é um dos pontos mais gratificantes da carreira. É um 
privilégio ver nossos alunos bem colocados no mercado de 
trabalho e é enriquecedor participar deste processo de for-
mação de capital intelectual.”

Casado há 27 anos com Marineusa, o casal tem três filhos: 
Sarah, 23, Kalebe, 21 e Lucas, 15. Nos momentos de lazer, 
gosta de ficar com sua família. Também curte cozinhar e 
conhecer lugares novos. A última aventura ocorreu no ani-
versário de 25 anos de casamento, quando o casal viajou de 
carro para Alto Paraíso. “Exploramos lugares fascinantes.”

Entre as viagens mais marcantes, o professor cita sua ida 
à Polônia. “Tive a oportunidade de descer 300 metros abaixo 
do nível do solo, na mais antiga mina de sal da Europa”, con-
ta. A outra experiência inesquecível foi quando viajou para 
a Escócia com a famillia. “Pudemos conhecer as High lands, 
visitamos Loch Ness e vários castelos.”

Nas horas livres, o professor Osmar atua 
voluntariamente como presidente e pastor de 
uma comunidade cristã onde, acompanhado 
da sua esposa, desenvolve ações de apoio es-
piritual e social, atendendo famílias e jovens 
em risco. Pai de família dedicado e cristão 
fervoroso, o professor Osmar conta que antes 

era uma pessoa deprimida e sem destino até encontrar 
em Deus “uma fonte que transformou meu pensar e viver”. 
Hoje gosta de conviver, de brincar e de rir junto com as pes-
soas. “Amo Deus e desejo estar ao lado das pessoas para 
ajudá-las como um dia fui ajudado”. (Entrevista e texto 
por Celia Penteado)

Papo-rápido

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

Aniversário: 6 de abril
Livro de cabeceira: Bíblia
Filme favorito: Sementes Podres
Passeio inesquecível: Highlands da Escócia
Uma pessoa exemplar: Jesus
Uma paixão: Viajar
É torcedor: Brasil no vôlei
Culinária: Pastas, risotos, peixes (assados, 
muquecas e bacalhau à Brás) e degustação de cafés

Osmar com a 
esposa, Marineusa, 
e os filhos, Sarah, 
Kalebe e Lucas



Inova Udesc

O grupo de pesquisa do Laboratório de Bioquímica, 
da Udesc Lages, desenvolveu uma tecnologia de uma 
nova proteína capaz de detectar anticorpos do tipo IgG 
de uma série de espécies de mamíferos, que pode ser 
usada para diagnóstico de diversas doenças humanas e 

veterinárias. A vantagem dessa nova proteína é que de-
tecta anticorpos de múltiplas espécies e pode ser pro-
duzida em bactérias, o que diminui o uso de cobaias de 
laboratório para a produção desse tipo de tecnologia.  

Submetida ao Edital do Inventor da Udesc, a tecno-
logia foi patenteada pela universidade junto ao Institu-
to Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). 

Neste cenário atual, em que novas tecnologias são 
importantes para o diagnóstico de Covid-19, a criação 
dessa tecnologia usada para diagnóstico imunológico 
de doenças é muito importante, principalmente por-
que se trata de tecnologia totalmente nacional, com 
custo produtivo reduzido e utilização de tecnologias 
livre do uso de animais. 

Esse é mais um exemplo de uma tecnologia de-
senvolvida pelos pesquisadores da Udesc, que tem 
potencial para gerar impacto na sociedade. Aos pes-
quisadores interessados em registrar as tecnologias 
desenvolvidas, a Coordenadoria de Projetos e Inovação 
(Cipi) é o órgão responsável pela gestão das patentes 
na Udesc. Acesse o site udesc.br/inovacao ou entre em 
contato pelo e-mail cipi.reitoria@udesc.br.

Udesc Lages cria nova tecnologia para diagnóstico de doenças

Até 12 de julho, professores, coode-
nadores, diretores e alunos dos 31 
programas de pós-graduação da 
Udesc poderão responder a Ava-
liação das Ações dos Programas 
de Pós-Graduação (AAPG). Dispo-
nível no Sistema de Gestão Acadê-
mica (Siga), o questionário permite 
avaliar os programas e dimensões 
como disciplinas, infraestrutura e 
estrutura curricular. [LEIA+]

Conforme decreto estadual,  a par-
tir deste ano todos os servidores  
da Udesc (técnicos, professores 
efetivos e professores substitutos) 
deverão inserir no SIGRH/Portal 
do Servidor a declaração de bens 
e valores e a declaração do im-
posto de renda. A determinação 
abrange todos os agentes públicos 
estaduais e, neste ano, o prazo ter-
mina em 31 de agosto. 

Fique por dentro

Até 9 de julho, professores e técnicos da 
Udesc poderão se inscrever para o curso 
“Saúde financeira do servidor público: 
como reestabelecer o controle de suas 
finanças”. O curso terá seis encontros vir-
tuais de 19 a 29 de julho, sempre às 16h, 
conduzidos pelo especialista em Finanças 
Israel Oreano Rollin Borges, do Sebrae-SC. 
A iniciativa é da Coordenadoria de Desen-
volvimento Humano (CDH). [LEIA+]

A campanha para arrecadar recursos para 
sessões de fisioterapia do técnico Marcos 
Elias Jacobsen, da Udesc Joinville, bateu a 
meta em uma semana. Ele e a esposa Silvia 
publicaram um vídeo no Instagram, agra-
decendo a todos que contribuíram, em 
especial ao colega Jonas Pôrto, que teve a 
iniciativa da campanha. Marcos segue em 
recuperação, e estamos na torcida!

Usuários de todos os campi da universida-
de – estudantes, professores, técnicos, ter-
ceirizados e comunidade externa – podem 
responder uma pesquisa online, feita pela 
Udesc Laguna, que visa traçar um diagnósti-
co das necessidades de acessibilidade na 
instituição. O trabalho é coordenado pela 
professora Carolina Stolf Silveira. [LEIA+]

https://bit.ly/Udesc-AvaliacaoPos202101
https://bit.ly/Udesc-CursoFinancasPessoais202102
https://www.instagram.com/p/CQeRtWvC2IC/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUgOeaxgi-KrCKJ1HxlDzK4B4D-1IymMVM5kKexMMB6MlGug/viewform?usp=sf_link
https://bit.ly/Udesc-PesquisaAcessibilidade2021


Udesc tem Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Desperdício  
de alimentos

A fome, que castiga milhões de pes-
soas ao redor do mundo, chama-nos a 
atenção a um outro grave problema: o 
desperdício de alimentos. O desperdí-
cio alimentar acontece ao longo de 
toda cadeia produtiva, desde a produ-
ção até seu manuseio final. Um caso co-
mum acontece todos os dias no nosso 
entorno. Não raro os restaurantes jo-
gam no lixo sobras ainda próprias para 
o consumo humano. 

Como catalisador dessa grave situa-
ção, tínhamos a Resolução nº 216, de 15 
de setembro de 2004, regulamentada 
pela Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), que dificultava o proces-
so de doação. Felizmente, durante a 
pandemia, foi sancionada a Lei Federal 
nº 14.016, de 23 de junho de 2020, que 
dispõe sobre o combate ao desperdício 
de alimentos e a respectiva doação. 

A nova regra limita a responsabilida-
de civil e criminal da doação de alimen-
tos estragados àqueles que o fizerem de 
má-fé. Constatei que muitos estabeleci-
mentos desconhecem a novidade e con-
tinuam dando azo ao desperdício. Aju-
de-nos a divulgar! Na próxima refeição 
em restaurante, verifique se eles adotam 
a boa prática da doação alimentar. Caso 
negativo, seja você a mudança que de-
seja ver no mundo. Fome nunca mais. 

Recuse, reduza, reutilize e, se tudo der 
errado, recicle! Você também é parte do 
problema e de sua solução. Envie suges-
tões para gustavo.kogu re@udesc.br e  
acesse www.udesc.br/sustentavel.

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto mostra obras em três 
unidades: a reforma concluída na Clínica 
Escola de Fisioterapia, da Udesc Cefid; a 
urbanização em torno de prédios da Udesc 
Balneário Camboriú; e novas instalações 
junto à Unidade de Estabilização de Animais 
Marinhos, da Udesc Laguna.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

Programas de pós-graduação divulgam 
dados da produção científica em 2020

Em 2020, 31 programas de pós-graduação da Udesc, responsáveis 
por 31 cursos de mestrado e 15 de doutorado, realizaram quase oito 
mil produções intelectuais, com destaque para artigos em periódicos, 
livros e capítulos de livros e trabalhos completos em anais. A produ-
ção científica no período incluiu ainda 332 dissertações de mestrado 
e 131 teses de doutorado, além da realização de mais de 240 eventos. 

O levantamento é proveniente do sistema de coleta realizado 
anualmente para a Capes por equipes dos programas de pós-gradu-
ação. Os dados são resultado do esforço de diversos servidores da 
área, em um intenso trabalho de sistematização dos dados e produ-
ção textual, que tem como objetivo revelar a produção científica no 
âmbito da universidade. “Estamos confiantes na manutenção e no 
crescimento da avaliação dos programas de pós-graduação com 
conceitos 4 e 5 e esperamos que mais programas possam avançar a 
partir dos dados do quadriênio”, afirma a pró-reitora Letícia Sequi-
natto (PROPPG). O coordenador de Pós-Graduação, Lourival José 
Martins Filho, ressalta que “a Udesc é protagonista no fazer ciência 
em todas as áreas de conhecimento”. [LEIA+]

DADOS DA PÓS-GRADUAÇÃO DA UDESC 
NO COLETA CAPES 2020
4Linhas de pesquisa: 108
4Projetos de investigação no Coleta: 1.312
4Cardápio de disciplinas: 1.387
4Turmas cadastradas: 555
4Docentes atuando na pós:  674
4Discentes atendidos na pós: 4.694
4Participantes externos em 2020: 4.978
4Pesquisadores em estágio pós-doutoral: 58
4Egressos: 1.711
4Trabalhos de conclusão: 663
4Teses: 131
4Dissertações: 332
4Produções intelectuais: 7.746
4Bibliográficas: 3.905
4Artigos em periódicos: 1.924
4Livros: 723
4Técnicas: 3.101
4Organização de eventos: 241

https://www.youtube.com/watch?v=mp1pnjp-dCA
https://www.youtube.com/watch?v=mp1pnjp-dCA
https://bit.ly/Udesc-DadosPesquisaPos2020


Cine Indica

Há algumas semanas, uma leitora sugeriu que eu falasse sobre este fil-
me. E finalmente chegou a vez de A Garota Dinamarquesa (The Danish Girl), que atual-
mente está no catálogo da Netflix. Lili Elbe (Eddie Redmayne) foi uma pintora e mulher 
trans reconhecida como uma das primeiras pessoas a fazerem cirurgias de redesignação 
de sexo. Gerda Wegener (Alicia Vikander) foi pintora, desenhista e ilustradora famosa por 
retratar figuras femininas e cenas eróticas lésbicas. O filme fala sobre essas duas mulhe-
res fortes e algumas das suas lutas nos anos 1920 e 1930. Foi lançado em 2015, com di-
reção de Tom Hooper, e se encaixa como um filme comovente, com excelentes atuações. 
Seu título poderia estar no plural, pois ambas as garotas tiveram uma história significati-
va para sua época. Lili encarou o preconceito e os perigos por ser transgênero e Gerda 
era provavelmente lésbica ou bissexual. Esses aspectos podem ter intensificado a amiza-
de entre elas, mesmo que o filme não percorra exatamente esse caminho ao retratá-las. 
Mande sugestões para a coluna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Biblioterapia

O Barba Azul
É desde o tempo das cavernas que as histórias nos ajudam a vi-

ver. Clarissa Pinkola Estés é psicanalista e pesquisa os contos de 
tradição oral, aquelas histórias que seguem sendo contadas há 
centenas de anos. Não os contos da Disney, e, sim, as versões origi-
nais, aquelas que nem sempre têm final feliz e que, por isso mes-
mo, são tão reais. No livro “Mulheres que correm com Lobos”, ela 
nos traz o Barba Azul. No vídeo, eu te conto a história (adornada 
com ilustrações de Anabella Lopez), que mostra a importância de 
ganhar consciência sobre aquilo que não é belo, mas precisa ser 
olhado. Virar a chave. Não se pode perder de vista aquilo que nos 
rouba energia vital. Disso depende a potência para realização dos 
nossos desejos. Tire uns minutos para si, para ouvir história, para 
“ficcionalizar a realidade” (como diz o filósofo Jaques Ranciére) e 
sentir o efeito reflexivo que a literatura promove.

Equilíbrio Udesc

Gestos de amor
Os gestos de carinho são capazes de 

transformar o humor, o dia e até a vida das 
pessoas. Por isso, não deixe para amanhã o 
carinho que pode dar hoje. 

Não falo apenas de abraços e beijos, mas 
de solidariedade, de atenção, de compreen-
são e de escuta. Também po-
demos demonstrar carinho 
através de um bilhete, 
um telefonema ou um 
elogio sincero.

Esse gestos fazem 
com que nos sintamos 
amados, e são ações que 
nos dão força para seguir 
em frente.

Relacionamentos de qualida-
de dependem de atitudes positivas, que 
transmitam amor e segurança. Por isso, é 
fundamental respeitar o jeito do outro e 
apoiá-lo nas suas decisões.

Afinal, o amor nasce através de pequenos 
gestos e morre pela falta deles também.

Você tem sugestões para a coluna? Es-
creva para celia.penteado@udesc.br.

 Ouça o podcast em udesc.br/podcasts/
equilibrio e confira a playlist especial 
com músicas do programa Equilíbrio. 

Aniversariantes de 1º de julho
Iraci Borszcz – Udesc Faed

Júlio Miranda Pureza – Udesc Joinville
Luzitania Maura Miranda – Reitoria

Manoela Sezerino – Udesc Ceart
Sandra Maria Correia Favero – Udesc Ceart

DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI POR CELIA PENTEADO

https://youtu.be/JppyI6lmpV4
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/JppyI6lmpV4


Gestão em movimento
O Gestão em Movimento apresen-
ta momentos importantes da uni-
versidade, representados pela sua 
equipe de gestão, por meio de fotos. 
O objetivo é contribuir com a trans-
parência, assim como prestar contas 
das atividades mais relevantes.

O reitor, Dilmar Baretta, recebeu diri-
gentes da Associação do Pessoal Apo-
sentado da Udesc (APA), que completa 
30 anos em junho. Atualmente com 190 
associados, a entidade tem como princi-
pal objetivo defender os direitos dos 
aposentados da instituição e conta com 
vaga no Conselho Universitário (Consu-
ni). A presidente da associação, Ana Ma-
ria Rocha Juliano, e a associada Maria 
Inez Eyng entregaram uma caneca co-
memorativa no encontro. Os principais 
desafios atuais da APA estão voltados à 
discussão do VRV na Udesc e da reforma 
previdenciária na Alesc.

Baretta e o pró-reitor Mayco Nu-
nes (Proex) participaram de uma 
série de visitas técnicas à região 
que será contemplada pelo proje-
to Rota de Cicloturismo Velho 
Oeste, acompanhados das profes-
soras que coordenam a iniciativa: 
Kiciosan Galli (CEO) e Ivoneti Ra-
mos (Esag). Também participaram 
parceiros do projeto, como o presi-
dente da Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina (Alesc), Mauro de 
Nadal, e diversos prefeitos. [LEIA+]

Baretta fez duas reuniões com representantes do Cor-
po de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) 
para tratar de parcerias. Na primeira, Baretta conversou 
com o comandante do CBMSC e atual secretário estadu-
al de Segurança Pública, coronel Charles Alexandre Viei-
ra. Na seguinte, recebeu o diretor de Segurança Contra 
Incêndio do CBMSC, coronel Hilton de Souza Zeferino. O 
coordenador de Extensão da Udesc, Alfredo Balduíno 
Santos, participou do segundo encontro.[LEIA+]

A Udesc investirá R$ 648 mil para qualificar o 
acervo de obras disponíveis nas 11 bibliotecas 
da instituição. O valor foi liberado pela Reitoria à Bi-
blioteca Universitária (BU). As obras a serem adqui-
ridas deverão chegar no início do segundo semes-
tre e foram definidas pelos centros de ensino, de 
acordo com as demandas indicadas nos projetos 
pedagógicos dos cursos e conforme definido na 
Política de Desenvolvimento de Coleções da Biblio-
teca Universitária da Udesc. O pró-reitor de Ensino, 
Nério Amboni, ressalta a importância de manter o 
acervo atualizado. “É uma medida que visa levar à 
comunidade acadêmica o estado da arte do que foi 
publicado nas diferentes áreas do saber, além de 
servir como fonte de motivação para docentes, dis-
centes e técnicos trabalharem com dados e infor-
mações mais atuais na busca da excelência do ensi-
no, da pesquisa, da extensão e da gestão.” [LEIA+]

Baretta recebeu o presidente da Fapesc, Fábio Za-
bot Holthausen, para falar sobre futuras parcerias.
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http://bit.ly/UdescOeste-VisitasTecnicasCicloturismo
https://bit.ly/Udesc-ReuniaoCBMSCJun21
https://bit.ly/Udesc-AquisicaoLivros2021

