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O sorriso de um vencedor
Entre setembro de 2020 e julho de 2021, o técnico ad-

ministrativo Marcos Elias Jacobsen, da Udesc Joinvil-
le, permaneceu internado no Hospital Dona Helena 

em decorrência de complicações pela Covid-19. Dos 290 
dias de internação, 58 foram em unidade de terapia inten-
siva (UTI). Marcão, como é conhecido na Udesc Joinville, é 
uma pessoa amável, alegre e cativante. Sua alta hospitalar, 
em 8 de julho, emocionou a equipe médica e os funcioná-
rios do hospital onde o servidor esteve internado. O técnico 
deixou o local sob aplausos. 

Segundo a médica Ana Carolina Berbel, ele teve “uma 
gravidade muito importante”, e a chance de recuperação 
era pequena. Marcão teve infecção pulmonar, desenvolveu 
insuficiência renal aguda e precisou de hemodiálise. Foram 
necessários numerosos ciclos de antibiótico para controle 
de todas as infecções. 

Agora em casa, o servidor está em recuperação e terá 
que reaprender a andar e a comer sozinho. No entanto, 
Marcão está feliz e dá “graças a Deus” pela alta hospitalar. A 
experiência fez com que ele valorizasse ainda mais sua vida 
e sua família. “Temos que apreciar e aproveitar a existência, 
pois a vida pode se apagar de uma hora para outra.”

Marcão ingressou na universidade há 35 anos e já pas-

sou por diversos setores, incluindo Compras, Biblioteca, Pa-
trimônio e Recursos Humanos. Atualmente, trabalha no Al-
moxarifado. Entre as atividades que exerceu, ele destaca a 
chefia de Setor de Serviços Gerais e a presidência da extinta  
Associação dos Funcionários da Faculdade de Engenharia 
de Joinville (Affej).

Reconhecido e valorizado na Udesc, Marcão se destaca 
pelo seu bom humor e pelo jeito caloroso que se relaciona 
com as pessoas. “Com tanto tempo de casa, criei um  víncu-
lo afetivo forte com as pessoas e com a instituição.”

Natural de Bituruna, no Paraná, ele é casado com a em-
preendedora Silvia Jacobsen, e o casal tem dois filhos, Le-
onardo, 33, e Guilherme, 30. No seu tempo livre, gosta de 
estar perto da família e dos amigos, além de cozinhar e de 
“pilotar uma churrasqueira”. Também curte ir à praia no Bal-
neário Barra do Sul, cidade próxima a Joinville, “uma ótima 
escolha para quem curte um lugar sossegado próximo à 
natureza”. (Entrevista e texto por Celia Penteado)

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

Aniversário: 9 de abril
Livro de cabeceira: A cor púrpura, de Alice Walker
Filme favorito: Expresso da meia-noite, de Alan Parker
Passeio inesquecível: De escuna, em Ratones,  
em Florianópolis
Uma pessoa exemplar: Minha esposa
Uma paixão: Cozinhar
É torcedor: Palmeiras
Culinária: Feijoada (a que eu faço)

Papo-rápido

Perfil
Marcos Elias Jacobsen

Técnico da Udesc Joinville



Novo sistema
A universidade começou a usar o Sistema de Geren-

ciamento de Patrimônio (Sigpat), criado por servidores 
da Udesc Balneário Camboriú, para fazer o registro e o 
levantamento mensal do patrimônio. Além de ser intui-
tiva e fácil de usar, a ferramenta permite um controle pa-
trimonial mais assertivo e possibilita a integração dos 
dados com o sistema do Ciasc. [LEIA+]

Fique por dentro Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto e a 
engenheira Elisiane Melo, 
também da Cepo, falam sobre 
a obra no muro em torno do 
terreno que receberá as 
instalações do Novo Cefid e da 
Escola Dayse Werner Salles.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

O pagamento de metade do 13° salário 
dos servidores estaduais está programa-
do para ocorrer nesta sexta-feira, 16.

Estação Lixo Zero Udesc Lages
O projeto Residuário Modelo Udesc Lixo Zero, 

posteriormente batizado de Estação Lixo Zero, se-
gue em desenvolvimento na Udesc Lages. A licita-
ção dos dois contêineres customizados ocorreu em 
março, e eles já foram entregues em maio. A maior 
parte dos recursos financeiros adveio da parceria 
com a Embaixada da Nova Zelândia no Brasil: um 
repasse de R$ 50.556,72. Para concretizar o pregão 
eletrônico, após duas tentativas fracassadas, a 
Udesc Lages teve que aportar R$ 22.876,61. As pró-
ximas etapas de execução são: preparar um dos es-
paços para servir de escritório e showroom; instalar 
os decks de madeira e pergolado; e demarcar a 
área central externa para receber os diversos méto-
dos de compostagem. 

A estação, além de atuar na correta destinação 
dos resíduos gerados localmente, desenvolverá ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão universitá-
ria. A proposta foi encaminhada pela Comissão 
Udesc Lixo Zero à embaixada em 2018 e aprovada 
no ano seguinte. Durante o processo, diversas ade-
quações foram necessárias, como a reelaboração 
do projeto arquitetônico e a al teração do local de 
instalação. O projeto da Udesc Lages também con-
templa a instalação de um orquidário anexo. 

Segundo o Instituto Lixo Zero Brasil, a Estação 
Lixo Zero é a primeira do gênero no Brasil instalada 
dentro de uma instituição de ensino superior e fo-
mentará a adoção de práticas lixo zero no Brasil. A 
coordenação do espaço será feita pelo professor 
Germano Güttler, do Departamento de Agronomia. 
Obrigado pela parceria, Germano! 

Mais informações do projeto podem ser obtidas 
no site udesc sustentável/resíduos. Recuse, redu-
za, reutilize e, se tudo der errado, recicle! Você tam-
bém é parte do problema e da sua solução.Envie 
sugestões para gustavo.kogu re@udesc.br e  aces-
se www.udesc.br/sustentavel.

Recursos para extensão
Professores e técnicos da Udesc podem inscrever 

ações de extensão em dois editais. O edital unificado 
Paex/Proceu tem inscrições até 5 de setembro. A cha-
mada tem vigência bianual e valor global recorde de 
R$ 3,5 milhões. Já o edital Campus de Cultura rece-
berá propostas até 16 de agosto. Com valor global de 
R$ 604,5 mil, a chamada beneficiará 39 projetos.

Programa de Capacitação Inova Udesc 
abre inscrições para evento em 27 de 
julho sobre habitats de inovação. [LEIA+]

Docentes, técnicos e gestores poderão 
responder pesquisa sobre capacitação 
dos servidores até 22 de julho.

https://bit.ly/Udesc-InicioSigpat
https://youtu.be/oSdWf_2doiY o
https://youtu.be/oSdWf_2doiY o
https://bit.ly/Udesc-InscricaoEditalPaexProceu2021
https://bit.ly/Udesc-InscricaoEditalPaexProceu2021
https://bit.ly/Udesc-CampusCultura02
https://bit.ly/InovaUdesc-Programacao2021Evento03
https://www.udesc.br/cdh/qualificacaoecapacitacao/lnt
https://www.udesc.br/cdh/qualificacaoecapacitacao/lnt


Cine Indica

Hoje a indicação é uma comédia: De Repente Uma Família (Instant Fa-
mily), lançado em 2018 e atualmente disponível nos catálogos da Netflix, do YouTube e 
do Google Play Filmes. A temática é a adoção conjunta de irmãos e a adoção de adoles-
centes. Sean Anders dirigiu esse filme abordando um assunto muito sério, porém com 
leveza e altas doses de alívio cômico. Essa comédia é inspirada na história real do diretor 
e da sua esposa e, com sutileza, aborda muitos preconceitos existentes sobre a adoção. 
Um casal decide adotar três irmãos de diferentes idades e, para isso, eles precisam lidar 
com a nova estrutura familiar, precisam aprender a ser mãe e pai. O filme não foge dos 
clichês, mas foge da visão romantizada de família. No Brasil, os dados do Sistema Nacio-
nal de Adoção e Acolhimento (SNA), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apontam 
para 4,3 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção. O primeiro passo para 
quem quer adotar é procurar a Vara de Infância e Juventude (VIJ) da sua região. Mande 
sugestões para a coluna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Biblioterapia Equilíbrio Udesc

Eu era feliz e não sabia
Há pouco tempo, encontrei umas fotos da épo-

ca em que meu filho e sobrinhos eram crianças 
pequenas. Enviei as imagens pelo WhatsApp para 
minhas irmãs, e uma delas comentou que “a vida 
era mais leve nessa época”, com certo saudosismo.

Daí, comentei com elas que temos a tendência 
de dourar a pílula ao olhar essas fotos antigas. Isso 
porque os registros costumam ser feitos em mo-
mentos felizes e, com o passar do tempo, nós me-
morizamos aquele instante, mas esquecemos os 
perrengues que enfrentamos na mesma ocasião.

Falo por experiência própria. Já cheguei ao cúmu-
lo de retomar namoros que não iam tão bem, por-
que com a distância passei a enxergar apenas o lado 
bom do relacionamento. No entanto, ao voltar a 
conviver com a pessoa, lembrei-me das dificuldades, 
dos atritos e das razões que nos levaram à separa-
ção. Resultado, o retorno não durou muito tempo.

Então, procure ser racional e evite ciladas. A men-
te também nos engana. Não vale a pena idealizar 
momentos passados. Como qualquer fase da vida, 
eles proporcionam experiências felizes e outras nem 
tanto. Por isso, viva o presente e tire o melhor apren-
dizado do que faz parte do seu mundo hoje.

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. 

Aniversariantes de 15 de julho
Edson Adriano de Souza - Udesc Ceart

Humberto Soares Hoyas - Udesc Joinville
Julio Cesar Ramos de Sousa - Udesc Lages

Letícia Sequinatto - Udesc Lages
Maurício Roberto Muller - Reitoria

Teresinha Bunn Besen - Reitoria

DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI POR CELIA PENTEADO

Vídeo Expressão
Videopoema, expressão poética em vídeo e a escrita de si. 

Tudo isso e mais um tanto foi mobilizado na oficina “Poema em 
Movimento” que o projeto de extensão Dito Efeito literário rea-
lizou agora em junho, promovendo um espaço para a prática 
de existência poética, tal como nos ensina o sociólogo e filóso-
fo Edgar Morin: “O sentido da vida humana não está tanto nas 
necessidades utilitárias, às quais ninguém consegue escapar, 
mas na plenitude de si e na qualidade poética da existência”. 

Tomando por base o 
poema “Da Calma e 
do Silêncio”, de Con-
ceição Evaristo, os 
participantes conhe-
ceram a história do 
videopoema, o mo-
do como essa mídia 
hoje tão viralizada 
foi acolhida e apro-

priada pelas artes e por aqueles que desejam expressão, che-
gando ao nosso alcance. O videopoema é uma escrita de si por 
meio da composição de imagens, linguagem, som, cores, movi-
mentos, silêncios. Mais que teoria narrativa, os participantes 
foram sensibilizados pelo poema, percebendo nele uma poéti-
ca de resistência, ao que o poema resiste. Da calma e do silên-
cio, fala-se da necessidade de fazer cessar o tempo, encontrar 
espaço para ruminar os pensamentos. Tire um minutinho para 
si, clique no vídeo e conheça o poema pelo olhar de Lucas Po-
lidoro, aluno de Artes Visuais da Udesc Ceart.

http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/vHyeMW0ZzxU
https://youtu.be/vHyeMW0ZzxU


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.

A pró-reitora Marilha dos 
Santos (Proad e Proplan) repre-
sentou a Udesc em audiência 
com o governador Carlos 
Moisés sobre o Programa de 
Bolsas Universitárias de Santa 
Catarina (Uniedu), que reuniu 
gestores do Sistema Acafe. 

Uma reunião no Gabinete do Reitor abordou o investi-
mento de quase R$ 5 milhões que será feito para adequa-
ção do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio da 
Udesc Joinville. No encontro, o reitor, Dilmar Baretta, o 
vice-reitor, Luiz Antonio Ferreira Coelho, a pró-reitora Ma-
rilha dos Santos  (Proad e Proplan) e o pró-reitor  Mayco 
Morais Nunes (Proex) conversaram com o diretor-geral da 
unidade, Antonio Heronaldo de Sousa. [LEIA+]

O reitor, Dilmar Ba-
retta, presidiu duas 
sessões remotas do 
Plenário do Conse-
lho Universitário 
(Consuni) realizadas 
em 7 de julho. Entre 
os temas aprovados, 
estiveram a proposta de revisão do Valor Referen-
cial de Vencimento (VRV) e a criação da Secretaria 
de Assuntos Estudantis, Ações Afirmativas e Diver-
sidades. [LEIA+]
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O pró-reitor Mayco Morais Nunes (Proex) acompa-
nhou equipe do projeto de extensão Lixo Orgânico 
Zero, da Udesc Lages, em visita técnica a uma escola 
do município que aplica o método criado pelo pro-
fessor Germano Güttler, coordenador da ação. 

Cerca de 80 servidores e gestores da Udesc, incluindo 
a pró-reitora Marilha dos Santos (Proad e Proplan), partici-
param da capacitação online sobre licitações e con-
tratos de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021.

Udesc cria Secretaria de Assuntos Estudantis, Ações Afirmativas e Diversidades
O Conselho Universitário (Consuni) aprovou por una-

nimidade a criação da Secretaria de Assuntos Estudantis, 
Ações Afirmativas e Diversidades. Ligado diretamente 
ao Gabinete do Reitor, o órgão suplementar substituirá a 
Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE). A mudan-

ça visa aperfeiçoar o atendimento aos estudantes quan-
to a demandas ligadas a acessibilidade, permanência 
estudantil, desempenho acadêmico e saúde, entre ou-
tras. A nova estrutura também pretende modernizar, 
agilizar e facilitar os processos aos discentes. 

https://bit.ly/UdescJoinville-ObrasContraIncendio
https://bit.ly/Udesc-ResumosConsuniJul2021

