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Motivação e parceria
O técnico universitário Alex Onacli Moreira Fabrin 

sempre me chamou atenção por ser extremamen-
te educado e atencioso. Por isso, quando sugeriram 

seu nome para ser o “perfilado” desta edição do Comunica 
Udesc, fiquei animada. Escrevo esse texto em 26 de julho, 
justamente o dia da posse do servidor ao cargo de pró-
-reitor de Planejamento da Udesc. Alex substituirá a técnica 
Marilha do Santos, que é pró-reitora de Administração e 
acumulava o cargo da Proplan de forma interina.

Alex trabalha na Udesc desde 2010 e, antes de ingressar 
na instituição catarinense, atuou na Prefeitura de Florianópo-
lis, nomeado em cargo comissionado. Naquela época, Alex 
estava procurando uma boa oportunidade para trabalhar na 
sua área de formação, como economista. “Quando surgiu o 
concurso público da Udesc, com vaga para economista, me 
inscrevi. Excelente decisão da minha vida!”.

O servidor conta que, logo ao chegar na Udesc, per-
cebeu que as pessoas trabalhavam com entusiasmo. “Fui 
muito bem recebido”, esaalta. Fabrin tem graduação em 
Ciências Econômicas pela Universidade Federal de San-
ta Catarina (Ufsc), formação no Curso de Altos Estudos de 
Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra (ESG) e 
mestrado em Administração pela Udesc Esag.

Aniversário: 20 de julho
Livro de cabeceira: Bíblia
Filme favorito: Homens de Honra
Passeio inesquecível: Gramado
Uma pessoa exemplar: Minha esposa
Uma paixão: Minha família
É torcedor: Flamengo e Figueirense
Culinária: Frutos do mar

Papo-rápido

Perfil
Alex Onacli Moreira Fabrin

Técnico da Reitoria
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Ele já atuou como coordenador dos setores de Sistemas 
e Normas (Senor) e de Planejamento Institucional (Cpin), 
vinculados à Proplan, e como chefe do Gabinete do Reitor. 
“Gosto muito do meu trabalho e tenho orgulho de ser eco-
nomista da Udesc”, afirma.

Natural de Joaçaba, Alex reside em Florianópolis desde 
os 6 meses de idade. O servidor é casado há 14 anos com 
Alexsandra Schmidt Fabrin, e o casal tem dois filhos: Arthur, 
12, e Ágatha, 11. Entre as atividades prediletas, adora cami-
nhar, viajar, estar em contato com a natureza e desfrutar da 
companhia da família e dos amigos. Uma das viagens mais 
marcantes foi a que realizou em família em 2015, “a qual 
apelidamos de ‘visita para as bisas’, pois paramos em Joa-
çaba e as crianças puderam conhecer minha avó paterna, a 
Nona Fabrin”, conta Alex. Em seguida, a família seguiu para 
Foz do Iguaçu, “em uma jornada de passeios e aventuras”.

Já a caminho de Curitiba, a família fez uma parada no 
Parque Vila Velha, no município de Ponta Grossa, para visi-
tar a avó materna de Alex, a bisa Dorothy. Depois, a trupe 
seguiu para Itajaí, onde foi a vez de aproveitar a companhia 
e os deliciosos “quitutes” da avó materna da Alexsandra, a 
bisa Isaura. “Estar em família e com amigos e realizar pas-
seios me deixam ainda mais feliz.”

Sempre prestativo, Alex gosta de tra-
balhar em equipe. Para ele, a estrutura 
de uma organização nada mais é do 
que “a soma total das maneiras pelas 
quais o trabalho é dividido em tarefas 
distintas de maneira bem coordenada”, 
diz o servidor, em referência a uma fra-
se do autor canadense Mintzberg, que 
tem orientado Alex na sua trajetória 
de vida. (Entrevista e texto por Celia 
Penteado)

Alex com a esposa, 
Alexsandra, e os filhos, 

Ágatha e Arthur



Fique por dentro

IN sobre retorno presencial
Uma instrução normativa publicada pela Pró- 

Reitoria de Administração (Proad) na semana pas-
sada autoriza o retorno das atividades presenciais 
dos servidores nos centros de ensino e na Reitoria 
conforme os planos de contingência (Plancon), já 
homologados nos comitês municipais. Acesse a 
instrução normativa e a página com todos os 
planos de contingência. O retorno gradual se 
dará com atendimento presencial em todos os 
setores dos centros e da Reitoria, podendo ser em 
regime de revezamento, horário especial ou com 
agendamento prévio.  [LEIA+]

Legislação sobre inovação e o papel das universidades

Inova Udesc

Acessibilidade na Udesc
Em 5 de agosto, às 19h, a Udesc Laguna realizará um 

evento online para debater a acessibilidade na universi-
dade. Com o tema “Núcleo de Acessibilidade Educacio-
nal: favorecendo a inclusão na Udesc”, o encontro será 
transmitido pelo YouTube. [LEIA+]

Servidor pode se inscrever até esta sexta 
para nova turma de curso sobre Covid-19, 
com atividades em agosto e setembro

Professores e estudantes poderão avaliar 
semestre dos cursos de graduação e de 
pós-graduação entre 2 e 20 de agosto

Revista de extensão e cultura
A Revista Cidadania em Ação, publicada pela 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade 
(Proex), receberá, até 3 de novembro, inscrições 
de manuscritos para seu próximo dossiê, que 
abordará o tema “Extensão na Biblioteconomia e 
Ciência da Informação”. [LEIA]

No cenário atual, a importância dada à inovação 
tecnológica tem sido percebida como irrefutável para 
o aumento da competitividade no cenário nacional. 
Um dos argumentos que tem sido construído no meio 
acadêmico é que uma forma utilizada para o desenvol-
vimento de inovações tecnológicas, nos países que se 
têm destacado em inovar, é a cooperação entre a 
universidade e a empresa.

Nos últimos tempos, principalmente nas úl-
timas décadas, o incentivo à inovação pelo go-
verno brasileiro tem se intensificado com progra-
mas de apoio, fomento e elaboração de políticas 
públicas nessa área, culminando na elaboração de 
legislação para regulamentar a questão. Dessa forma, 
a Lei nº 10.973/2004, regulamentada pelo Decreto nº 
5.563/2005, foi criada para regular as atividades de ino-
vação e a interação entre universidade e empresa.

A Lei de Inovação (nº 10.973/2004) determinou que 
as instituições de ciência e tecnologia públicas (ICTs)
estruturassem um setor para ampliar o incentivo à ino-
vação e ao empreendedorismo, por meio de medidas 

que facilitaram a interação entre o meio acadêmico e 
o setor produtivo e a disseminação de conhecimentos 
relacionados à propriedade intelectual, e gerir a políti-
ca de inovação da universidade, denominado Núcleo 
de Inovação Tecnológica (NIT).

Em Santa Catarina, a Lei nº 14.328/2008 é que esta-
belece medidas de incentivo à pesquisa científica e 
tecnológica e à inovação no ambiente produtivo, vi-

sando a capacitação em ciência, tecnologia e ino-
vação, o equilíbrio regional e o desenvolvimento 

econômico e social sustentável, em conformidade 
com os artigos 176 e 177 da Constituição do Estado.

A Udesc, pela sua vez, tem sua política de inova-
ção por meio da Resolução nº 090/2014 do Conselho 
Universitário (Consuni), que cria e normatiza o Progra-
ma Institucional de Inovação e o Programa de Bolsas 
para Inovação. 

A Coordenadoria de Projetos e Inovação da Udesc 
tem como uma das suas atribuições gerir o NIT da uni-
versidade. Acesse o site udesc.br/inovacao ou entre 
em contato pelo e-mail cipi.reitoria@udesc.br.

https://www.udesc.br/proreitoria/proplan/normativos/instru%C3%A7%C3%B5esnormativas
https://www.udesc.br/cursocovid-19/legislacao
https://www.udesc.br/cursocovid-19/legislacao
https://bit.ly/Udesc-INRetornoPresencialGradual
https://bit.ly/UdescLaguna-EventoInclusao2021
https://bit.ly/Udesc-PrazoTurma06Covid19
https://bit.ly/Udesc-PrazoTurma06Covid19
https://bit.ly/Udesc-PrazoTurma06Covid19
https://bit.ly/Udesc-DatasCidadaniaEmAcao202102


Clic Comunica Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto mostra a 
conclusão de obra nos porões do 
Museu da Escola Catarinense (Mesc), 
prédio histórico com mais de 100 anos. 
Foram construídas três caixas de 
gordura para adequar a edificação ao 
programa Floripa Se Liga Na Rede.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

Vem do céu
Tramita na Assembleia Legislativa do Estado o Pro-

jeto de Lei nº 1.445/2021, que obriga o poder público 
a instalar coletores de água da chuva na criação, na 
ampliação ou na remodelação de espaços públicos 
urbanos e rurais e em edificações de uso público. A 
água coletada deverá ser utilizada para limpeza, em 
vasos sanitários e em outras atividades que dispen-
sam o uso de água potável. A proposta enfatiza a proi-
bição do uso de água potável nos casos citados. 

Segundo as Nações Unidas (ONU), cerca de 40% da 
população mundial vive alguma situação de estresse 
hídrico: a demanda por água é maior do que a dispo-
nibilidade e capacidade de renovação. Aqueles que já 
pesquisaram sobre o tema do reaproveitamento da 
água da chuva constataram como é simples e prático 
adotar a iniciativa quando implementada no projeto 
inicial. O impacto ambiental é direto, e o custo de im-
plementação se paga muito rapidamente com a redu-
ção da conta de água e esgoto. 

Fica a dica para quem vai construir. Uma simples 
decisão no início do processo, com resultados posi-
tivos para o resto da vida. Ainda bem que somos 
seres racionais, não é mesmo? Recuse, reduza, reu-
tilize e, se tudo der errado, recicle! Você também é 
parte do problema e de sua solução.

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

Udesc solidária
A Campanha Cobertor Solidário arrecadou 67 co-

bertores, 24 edredons e 31 lençóis na Udesc em ju-
nho. Em Florianópolis, as doações foram entregues à 
Rede Laço de Voluntariado, ligada ao Governo do Es-
tado. Nas demais cidades com campi da universidade, 
os donativos foram encaminhados às secretarias de 
Assistência Social. Algumas peças também foram des-
tinadas a colaboradores terceirizados da Capital que 
solicitaram cobertas e lençóis. 

Na Udesc, campanha 
foi coordenada 

pela enfermeira 
Valdirene Ávila

Udesc Tem

Mais um passo rumo ao Novo Cefid
A Udesc lançou edital de concorrência para construção 

das novas instalações da escola estadual Dayse Werner 
Salles e de um ginásio poliesportivo que fará parte do 
Novo Cefid. As obras serão feitas em um terreno com cerca 
de 30 mil metros quadrados, no Bairro Capoeiras, transferi-
do à universidade pelo Governo de SC em 2017. [LEIA+]

https://www.youtube.com/watch?v=DtPKPKPuLgE
https://www.youtube.com/watch?v=DtPKPKPuLgE
https://bit.ly/Udesc-EditalEscolaNovoCefid


Cine Indica

Hoje é dia de “Viva o cinema latino-americano!”. Machuca (2004) foi 
dirigido por Andrés Wood e atualmente está no catálogo da Netflix. O filme se passa no 
Chile, em 1973. Na primeira parte, Allende ainda era o presidente, e o país estava dividi-
do e prestes a sofrer o golpe, que o levou a 17 anos de ditadura militar com mais de três 
mil mortos e 38 mil torturados. A história é vista pelo olhar de três crianças, Gonzalo 
Infante (Matías Quer), Pedro Machuca (Ariel Mateluna) e Silvana Machuca (Manuela 
Martelli), que se tornam amigos apesar das diferenças sociais entre eles. Na segunda 
parte, o golpe está consumado, e os militares, liderados por Augusto Pinochet, estão no 
comando do país. A partir do filme, podemos questionar por quanto tempo as crianças 
são capazes de se manter imunes a essas diferenças que determinam desde cedo como 
poderá ser o futuro de cada uma delas? Que filmes como esse nos ajudem a guardar 
nossa história para ela jamais ser esquecida. E viva o cinema latino-americano! Mande 
sugestões para a coluna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Biblioterapia Equilíbrio Udesc

Novas oportunidades 
A vida nos apresenta oportunidades 

para mostrarmos que amadurecemos e 
aprendemos algumas lições. Todos nós já 
fizemos besteiras, tivemos atitudes que, 
hoje, condenamos. E, pelo menos em tese, 
não agiríamos da mesma forma caso pas-
sássemos por uma experiência similar.

Acontece que a vida apresenta novas 
oportunidades, basta que nós reconheça-
mos e aproveitemos a chance de agir de ou-
tra forma. Para ser mais clara, vou dar um 
exemplo particular. Há alguns anos, com o 
término do meu casamento, fiz um exame 
de consciência e reconheci que, de certa for-
ma, queria mudar o jeito de ser do meu ma-
rido. Então, prometi a mim mesma que, em 
novas oportunidades, não tentaria controlar 
o comportamento dos outros. Hoje, apesar 
de algumas derrapadas, eu me considero 
mais flexível é fácil de conviver do que antes.  
Por isso, fica a dica, oportunidades não fal-
tam para praticarmos e nos aprimorarmos. 
Então, bora arregaçar as mangas?

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 29 de julho
Eduardo Bello Rodrigues  – Udesc Alto Vale

Gabriela Monteiro – Udesc Ceart
Juarez de Lima – Udesc Cead

Sandra Makowiecky – Udesc Ceart

DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI POR CELIA PENTEADO

Não será a vida um peixe  
preparado para ser pássaro?

São muitas as perguntas inquietantes de Pablo Neruda, esse autor 
latino-americano, chileno, vencedor do Nobel de Literatura em 1971, 
que foi, ao mesmo tempo, sonhador e guerreiro. Neruda foi um ativis-
ta dos direitos humanos e partilha na sua obra tanto do seu mais ínti-
mo sentir, quanto das questões que o lançam como sujeito social, te-
cido na malha da vida coletiva à qual estamos todos conectados. 
“Talvez não tenha vivido em mim mesmo, talvez tenha vivido a vida 
dos outros. [...] Minha vida é uma vida feita de todas as vidas: as vidas 
do poeta”, disse ele. Poeta de mil faces, em “Livro das Perguntas” ele 
nos sacode com questões as mais intrigantes “Desde que amanheceu, 
com quantos hoje se alimentou este dia?” e já em Cem Sonetos de 
Amor a face do homem que ama se revela em versos como “‘Em teu 
coração pôs sua farinha o tempo. Meu amor construiu um forno com 
barro de Temuco: Tu és o pão de cada dia da minha alma”. Conheça 
mais da vida e obra desse lindo aqui na minibio que fizemos no @

ditoefeitolitera-
rio, também dis-
ponível no You-
Tube. Aproveita 
para me contar 
ali qual autor ou 
autora você tem 
curiosidade de 
saber mais.

http://udesc.br/podcasts/equilibrio
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/Z3CiqcDmeUU
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTgxOTkwODM2MzgwNTU5?story_media_id=2628590837393763861_34391467321&utm_medium=share_sheet
https://youtu.be/Z3CiqcDmeUU
https://youtu.be/Z3CiqcDmeUU


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) repre

Baretta e a pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG) participaram de reuniões com o Conselho Regional de Medi-
cina Veterinária de Santa Catarina (CRMV-SC) e a Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). [LEIA+]
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Baretta e Coelho prestigia-
ram a posse de dois novos téc-
nicos universitários: Beatriz 
Martim Tavares, que atuará na 
Coordenadoria de Programa-
ção Orçamentária (CPROR), e 
Vi nícius Possobon Souza, que 
passa a fazer parte do Setor de 
Patrimônio (Sepat).

O reitor, Dilmar Baretta, falou sobre parcerias com o presidente 
da Fiesc, Mario Cezar de Aguiar. Também participaram o vice-reitor, 
Luiz Antonio Ferreira Coelho, os pró-reitores Nério Amboni (Proen) 
e Letícia Sequinatto (PROPPG) e o diretor-geral da Udesc Joinville, 
Antonio Heronaldo de Sousa. [LEIA+]

Uma reunião virtu-
al com a equipe da 
Pró-Reitoria de Pla-
nejamento (Proplan) 
marcou a posse de 
Alex Fabrin no co-
mando da pasta. A 
pró-reitora Marilha 
dos Santos (Proad) 
também participou.

Coelho e o pró-reitor Mayco Nunes (Proex) tive-
ram reunião com gestores da Maternidade Carmela 
Dutra, da Capital, sobre parcerias na área da saúde.

Baretta prestigiou o 
evento de encerramen-
to do Prêmio Boas Prá-
ticas em Gestão Pública 
de Santa Catarina, reali-
zado entre 20 e 22 de 
julho pela Udesc Esag e 
por parceiros. [LEIA+]

Baretta prestigiou aula inaugural do Curso de Es-
pecialização em Gestão Pública para oficiais do Cor-
po de Bombeiros Militar de Santa Catarina. [LEIA+]

A Câmara de Ensino de Graduação (CEG) aprovou, por unanimidade, ajustes na Resolução nº 050/2020 do 
Conselho Universitário (Consuni) para facilitar e viabilizar a gestão acadêmica dos cursos de graduação

https://bit.ly/Udesc-ReunioesMedVet2021
https://bit.ly/Udesc-ReuniaoFiescJulho2021
https://bit.ly/Udesc-AlexFabrinProplan
https://bit.ly/UdescEsag-ResultadoBoasPraticas03
https://bit.ly/UdescEsag-AulaInauguralCBMSC202102
https://bit.ly/Udesc-Decis%C3%A3oCEGJulho2021
https://bit.ly/Udesc-Decis%C3%A3oCEGJulho2021

