
tureza. “Felizmente, aqui na região de São Bento do Sul não 
faltam roteiros nesse estilo para explorar.”

Comunicativa e tranquila na maior parte do tempo, a 
servidora procura ser positiva e busca espalhar alegria e 
esperança por onde quer que passe. E cita a escritora Cora 
Coralina para exemplificar sua filosofia de vida: “Não sei se 
a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que 
vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pes-
soas”. (Entrevista e texto por Celia Penteado)
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Baiana com luz própria
A servidora entrevistada nesta edição da Comunica 

Udesc foi recomendada com muito carinho pelos 
colegas que, entre outras falas, disseram que ela 

“é uma daquelas pessoas que fazem a gente acreditar em 
dias melhores e tem contribuído muito para o desenvolvi-
mento da Udesc”. Técnica do Departamento de Tecnologia 
Industrial da Udesc Planalto Norte, Alice Santana ingressou 
na Udesc em 2019. “O ambiente acadêmico faz com que eu 
me sinta em casa e optar pela universidade no momento 
de escolher uma carreira pareceu natural”, explica a técnica.

Ela ingressou na instituição poucos 
meses antes do início do trabalho remo-
to. Nesse contexto pandêmico, a mais 
de dois mil quilômetros de distância da 
sua família, que mora na cidade de Muri-
tiba, na Bahia, Alice destaca o quanto foi 
importante ser acolhida pelos colegas 
da Udesc Planalto Norte. “Desde o dia 
que cheguei, me senti abraçada e am-
parada. Sou muito grata por estar aqui.”

Entre os projetos que participa na 
Udesc, Alice destaca o programa de extensão ODS: Cons-
cientização e Práticas. De acordo com ela, o projeto visa 
contribuir para o alcance dos 17 objetivos estabelecidos 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) em prol da 
Agenda Mundial de Desenvolvimento Sustentável, que 
deve ser cumprida até 2030.

Alice conta que, no programa, recursos tecnológicos 
aliados a conhecimentos técnicos e científicos são utiliza-
dos para promover os Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) no Planalto Norte. “Além da ação voltada 
ao saneamento ecológico nas margens do Rio Vermelho 
(Projeto Sanear), há o programa de rádio Sustentabilize-se, 
a produção de sabão a partir de óleo de cozinha usado e o 
Cinecoaching Insights para a Vida”, destaca.

Alice tem um “namorido”, o analista de sistemas Claudio 
Wolszczak, e o casal adora conhecer as belezas de Santa 
Catarina, passear longe de aglomeração e pertinho da na-

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

Aniversário: 16 de outubro
Livro de cabeceira: A insustentável leveza do ser, de Milan Kundera
Filme favorito: Barravento, de Glauber Rocha
Passeio inesquecível: Aldeia indígena Tekoa Takuaty, na Ilha da Cotinga (PR)
Uma pessoa exemplar: Minha mãe, Gloria Santana
Uma paixão: Viver
É torcedora: Das atletas mulheres do Brasil
Culinária: Baiana Papo-rápido

Perfil
Alice Mara Ferreira da Conceição Santana

Técnica da Udesc Planalto Norte

Alice e 
Cláudio



Fique por dentro

Pesquisa da Udesc Joinville visa 
aprimorar recarga de veículos elétricos

Inova Udesc

As tendências do segmento de 
transporte em geral (terrestre, ma-
rítimo e aéreo) e em particular o da 
indústria automobilística estão con-
vergindo para sistemas veiculares 
cada vez mais seguros e autônomos. 
Alguns equipamentos hidráulicos e 
mecânicos presentes nesses siste-
mas estão sendo substituídos por 
sistemas elétricos, que proporcionam 
maior conforto, compactação e reduzida poluição, mas 
demandam maior energia elétrica do veículo. Assim, a 
utilização de conversores estáticos de potência é indis-
pensável para o funcionamento, o aumento da auto-
nomia e o atendimento dos requisitos de de-
sempenho e segurança exigidos pelas agências 
reguladoras e desejados pelos consumidores.

Tecnologias alternativas como o veículo elé-
trico (Electric Vehicle - EV) e o veículo elétrico 
híbrido (Hybrid Electric Vehicle - HEV) vêm sen-
do estudadas e desenvolvidas há anos para re-
duzir a dependência e o consumo de petróleo e 
para a substituição dos veículos convencionais 
por veículos mais eficientes que não utilizem 

combustíveis fósseis.
Os carregadores de baterias de-

sempenham um papel crítico no 
desenvolvimento dos EVs e dos 
veículos elétricos com possibilida-
de de conexão à rede elétrica con-
vencional (Plug-in Electric Vehicles 
- PEVs). Um carregador deve ser efi-
ciente e robusto e apresentar ele-
vada densidade de processamento 

de potência, além de custo, volume e peso reduzidos.
Esse tema vem sendo pesquisado pelo professor 

Sérgio Vidal e seus orientados junto ao Núcleo de Pro-
cessamento de Energia Elétrica (NPEE), da Udesc Join-

ville, desde 2013. Em fevereiro de 2021, a 
proposta de pesquisa “Desenvolvimento 
de conversores estáticos aplicáveis em es-
tações de recarga de veículos elétricos” foi 
aprovada na Chamada CNPq nº 02/2020 – 
Bolsa de Produtividade em Desenvolvimen-
to Tecnológico e Extensão Inovadora (DT).

Acesse o site udesc.br/inovacao ou en-
tre em contato pelo e-mail cipi.reitoria@
udesc.br.

Lives sobre saúde mental
Em setembro, a Udesc fará o ciclo de palestras 

online “Sobrevivendo a tempos difíceis”, abordan-
do temas relacionados à saúde mental e à preven-
ção e à conscientização sobre o suicídio. As lives 
ocorrerão no Canal Udesc no YouTube, ministra-
das pela psicóloga Vera Cristina Weissheimer, que 
é especialista em Psicologia Analítica, além de teó-
loga e mestre em Ciências da Religião. [LEIA+]

Capacitações
4Termina nesta sexta-feira, 27, o prazo para profes-

sores e técnicos se inscreverem para cursos online 
de capacitação em Ex-
cel, nos níveis básico, 
intermediário e avança-
do, com atividades em 
setembro. [LEIA+]

4Até 3 de setembro, téc-
nicos das secretarias 
acadêmicas e dos de-
partamentos da Udesc 
po derão se inscrever para o curso online sobre exce-
lência no atendimento, com atividades em 24, 27 e 
29 de setembro, das 13h às 18h. Em 1º de setembro, 
motoristas e coordenadores de Transporte da 
Udesc também participarão de um workshop online 
sobre excelência no atendimento. As duas capacita-
ções serão realizadas em parceria com o Senac.

Em 31 de agosto, a universidade lançará o edital 
do Prêmio Servidores de Fotografia Udesc 2021, 
que tem a parceria da Asudesc. Professores e técni-
cos poderão inscrever fotos entre 1º e 24 de setem-
bro. A premiação total será de R$ 2 mil. [LEIA+]

https://bit.ly/Udesc-AgendaSetembroAmarelo2021
https://bit.ly/Udesc-PrazoCursoExcel202102
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14258/CARTAZ_Atendimento_Servidores__3__16298257536287_14258.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/14258/Atendimento_Motoristas__1__16298294372987_14258.pdf
https://bit.ly/Udesc-PremiosFotografia2021


Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto visita a 
Unidade de Estabilização da Fauna 
Marinha da Udesc Laguna e conversa 
com o professor Pedro Castilho sobre 
a construção de uma garagem no 
local e os planos para criar um 
espaço para a coleção científica do 
curso de Ciências Biológicas..

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

Caminhe e pedale
Sustentabilidade vai muito além de ecologia. 

Nesta coluna, terei a oportunidade de descrever 
os benefícios relacionados a uma vida fisicamen-
te, mentalmente, financeiramente e ecologica-
mente saudável. Viver sustentavelmente garante 
ações benéficas e longevas. Dados da União Euro-
peia reportam que o meio de transporte de 20% a 
40% dos europeus é a bicicleta ou a caminhada.

 Foquemos na proposta mais fácil: caminhar. 
Apenas 20 minutos de caminhada por alguns dias 
na semana podem melhorar a circulação sanguí-
nea, fortalecer os pulmões, combater a osteopo-
rose, afastar a depressão, melhorar a sensação de 
bem-estar, deixar o cérebro mais saudável, dimi-
nuir a sonolência, manter o peso corporal equili-
brado, evitar derrames e infartos e aumentar a 
produção de insulina no corpo. 

Caminhe! Transforme o ato de ir a pé à padaria 
em um passeio diário. Deixe seu carro na garagem 
quando puder. Seu bolso, o meio ambiente, sua 
mente e seu corpo agradecem. Desencapsule. Re-
cuse, reduza, reutilize e, se tudo der errado, reci-
cle! Você também é parte do problema e da sua 
solução. Envie sugestões para gustavo.kogu re@
udesc.br e acesse www.udesc.br/sustentavel.

Edital do Inventor
A Udesc lançou nova edição do Edital do Inventor 

para professores, técnicos e alunos interessados em 
proteger suas invenções por meio da propriedade in-
telectual, pelo depósito de pedidos de patentes. As 
inscrições poderão ser feitas até 31 de outubro. A 
ação da Coordenadoria de Projetos e Inovação (Cipi) 
pretende selecionar invenções para a busca de ante-
rioridade e a elaboração de patentes conforme a Lei 
da Propriedade Industrial. [LEIA+]

Udesc Tem

Clic Comunica
Formaturas até dezembro

Entre agosto e dezembro, a Udesc fará 21 ceri-
mônias remotas de outorgas de grau, com cerca 
de 850 estudantes que concluíram a graduação 
no primeiro semestre de 2021. As primeiras sole-
nidades são nesta semana, com os cursos de Pe-
dagogia, Ciências Biológicas e Informática da 
Udesc Cead. [LEIA+]

https://youtu.be/W6aAmA8Jhzg
https://youtu.be/W6aAmA8Jhzg
https://bit.ly/Udesc-PrazoEditalInventor2021
https://bit.ly/Udesc-Formaturas202101


Cine Indica

E vamos de indicação de filme brasileiro! O primeiro aqui, né? Como pode, logo eu que 
amo tanto as produções brasileiras!? Vamos de Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), diri-
gido por Marcelo Gomes, que faz parte de uma retomada importante do cinema per-
nambucano. Atualmente está no catálogo da Netflix, junto a outros filmes do estado, tais 
quais O som ao redor, Aquarius e Tatuagem. A história se passa em 1942, com Johann 
(Peter Ketnath) viajando pelo interior de Pernambuco e trabalhando como vendedor de 
aspirinas. Para conseguir clientes, ele exibe filmes publicitários do remédio como se fos-
sem filmes de cinema. Johann é alemão e foi embora do seu país para fugir da guerra. Em 
busca de paz no Brasil, encontra Ranulpho (João Miguel), uma das tantas pessoas para as 
quais oferece carona. Ranulpho é um homem simples do sertão que sonha em chegar no 
Rio de Janeiro. Aos poucos, vemos o desenrolar dessa amizade, com pano de fundo um 
Brasil pobre em busca da sobrevivência no meio da seca. Mande sugestões para a coluna 
por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Biblioterapia

Equilíbrio Udesc

Amor não combina com cobrança
Hoje vou abordar a atitude de cobrar atenção, ca-

rinho ou presença de outra pessoa. Será que esse 
comportamento estimula o outro a ser mais amoro-
so? Acredito que não. Isso diz respeito a todo tipo 
de relacionamento, entre namorados, amigos ou 
parentes. Se você é sempre a pessoa que toma a ini-
ciativa de procurar o outro, talvez seja a hora de 
avaliar se há reciprocidade ali.

Eu já fui o tipo de pessoa que cobra. Falava para 
alguma amiga “Ei! Tá sumida. Porque você não me li-
gou?”. Hoje, não faço mais isso. Posso falar que estou 
com saudade, no entanto, não exijo do outro aquilo 
que ele não quer ou não pode dar. Até porque, agin-
do assim, nos sentimos desagradáveis.  E, na verdade, 
sentimentos verdadeiros são espontâneos, não 
adianta obrigar o outro a demonstrar. Se a pessoa 
não está tão envolvida conosco, ela pode até forçar 
uma demonstração de afeto, mas isso não vai durar. 
O que pode funcionar é tratar a pessoa da qual gos-
tamos com carinho para uma troca verdadeira. Agin-
do assim, o natural é que pessoa queira estar junto. 

A base real de qualquer relacionamento deve ser 
o respeito. É preciso perceber o limite do outro e ver 
se para você está tudo bem. Se estiver legal para 
ambos, ótimo. Caso contrário, lembre-se sempre de 
alimentar sua própria auto-estima e procure se rela-
cionar com pessoas em que haja maior sintonia.
Você tem sugestões para a coluna? Escreva para ce-
lia.penteado@udesc.br. 

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

Aniversariantes de 26 de agosto
Eduardo Skrepnek Tosin Arenhart – Reitoria

Henrique Fell Lautert – Reitoria
Luciano de Sousa – Udesc Cefid

Lucineia Ferraz – Udesc Oeste
Masahiro Tomiyama – Udesc Joinville

Rodrigo Brüning Schmitt – Reitoria

DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI

POR CELIA PENTEADO

O que você faz quando  
não precisa fazer nada?

“Da Calma e do Silêncio”, poema de Conceição Evaristo, 
resiste à velocidade da rotina, ao ruído dos dias. Resiste 
aos caminhos já trilhados, conhecidos, e se dá a olhar 
para as coisas ínfimas. As pequenas coisas que importam. 
Na oficina Poema em movimento, ministrada pelo @dito-
efeitoliterário, os participantes foram provocados a criar 
uma expressão audiovisual do seu olhar poético sobre o 
próprio cotidiano. Foram mobilizados a capturar o silên-
cio, a abrandar a marcha. Aqui, no vídeo, você conhece 
um desses olhares, o da Pagu, estudante de Artes Visuais 
da Udesc Ceart, e quem sabe sinta-se motivado a refletir: 
o que você olha quando não tem de olhar nada? O que 
faz você abrandar a marcha?

http://udesc.br/podcasts/equilibrio
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/G8r6JgfweWM
https://youtu.be/G8r6JgfweWM
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O pró-reitor Mayco Nunes 
(Proex) e a pró-reitora Letícia 
Sequinatto (PROPPG) partici-

param de reuniões em 
Pinhalzinho e na Alesc  
sobre a Rota do Leite.

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) representou a Udesc em en-
contro com o governador sobre a nova cerveja 100% catarinense. A 
Udesc Lages foi parceira no desenvolvimento do produto. [LEIA+]

O vice-reitor integrou a comitiva da Udesc na segunda 
edição do Integra Velho Oeste, que teve dois dias de ati-
vidades em quatro municípios. A programação incluiu 
uma apresentação do Núcleo Extensionista Rondon (NER 
Udesc). O projeto da Rota de Cicloturismo é liderado pela 
Udesc Oeste e pela Udesc Esag.

Coelho e a pró-reitora Marilha (Proad) 
participaram do evento online de recep-
ção aos novos técnicos da Udesc, feito 
pela Coordenadoria de Desenvolvimento 
Humano. Baretta, Coelho e a pró-reitora 
Letícia Sequinatto também deram posse 
ao novo técnico Eduardo Ferreira Lima, 
que atuará na PROPPG.

O reitor, Dilmar Baretta, o vice-reitor, Luiz Coelho, e o pró-reitor 
Mayco Nunes (Proex) conversaram com o reitor Rogério Braz (Gestão 
1990-1994) e os docentes Peter Bürger e Marino Tessari sobre even-
to online pelos 30 anos da conquista da autonomia pela Udesc.

Baretta, Coelho, a pró-reitora Marilha (Proad) e 
o pró-reitor Alex Fabrin (Proplan) receberam os 
diretores da Udesc Planalto Norte Delcio Perei-
ra (Ensino) e Aline de Andrade (Administração).

https://bit.ly/UdescLages-CervejaCemPorCentoSC

