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A simplicidade das coisas bem feitas
A  busca por novos caminhos levou Renan Thiago 

Campestrini a ingressar na Udesc há pouco mais de 
dez anos. Natural de Trombudo Central e gradua-

do em Gestão do Turismo pela Unidavi, ele trabalhou por 
anos na área de hotelaria e de eventos, ao mesmo tempo 
em que era professor de espanhol e inglês em uma escola 
estadual. Sentia-se satisfeito, mas procurava novos desa-
fios. A vontade de buscar novos conhecimentos o levou 
a fazer uma segunda graduação, em Direito, um dos seus 
sonhos, também pela Unidavi. Mas ele ansiava por um tra-
balho com o qual pudesse “contribuir com a sociedade das 
mais diferentes formas”. Renan trabalhava na assessoria de 
gabinete de um juiz, no Fórum da Comarca de Rio do Sul, 
quando foi aprovado como técnico universitário na Udesc 
Alto Vale, em Ibirama.

Sua primeira atribuição foi na biblioteca setorial. “Foi 
um tempo de aprendizado, que me propiciou 

um contato bastante próximo dos alunos, 
professores e técnicos”, recorda. Poste-

riormente, passou à sua função atual: 
secretário da direção-geral e do con-
selho de centro. “Gosto do que faço, 
das pessoas e do ambiente de traba-
lho. Essas coisas são primordiais para 
o nosso dia a dia enquanto servido-

res públicos, então posso dizer que 
me sinto realizado profissionalmente 

e orgulhoso de trabalhar na Udesc.”
Dentre os acontecimentos mais mar-

cantes na instituição, Renan cita a sole-
nidade dos dez anos da Udesc Alto 

Vale, “um evento repleto de gra-
tidão, o qual tive a alegria de 

ajudar a organizar”, e a Espe-
cialização em Gestão Uni-
versitária na Udesc Esag, 

Papo-rápido

Perfil
Renan Thiago Campestrini

Técnico da Udesc Alto Vale

que cursou com outros técnicos. Ele destaca ainda quando 
assumiu sua função atual no centro e quando atuou como 
coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 
Seres Humanos. “Duas atividades desafiantes e realizado-
ras, nas quais pude (e ainda posso) contribuir com meu me-
lhor, tanto como profissional quanto como pessoa.”

Renan mora há dez anos com seu companheiro, o eco-
nomista e professor Rubens Staloch, e os dois têm um ca-
chorro chamado Duke Fiorello, com quem ele adora passar 
o tempo livre. O técnico também gosta muito de jardina-
gem, tanto que, recentemente, eles se mudaram de um 
apartamento para uma casa, onde Renan pode se dedicar 
ao hobby de plantar e cuidar inclusive de árvores, “seres 
que considero extremamente importantes para o planeta 
e para nossa qualidade de vida”. Ele também se declara “um 
completo apaixonado” por arte, especialmente escultura, 
pintura e música, e curte passear e viajar. Entre as viagens 
que fez, destaca um “mochilão” pela Europa, em 2015, e a 
subida a Machu Picchu. “Foi uma aventura esplêndida e 
transcendental sentir a energia daquele lugar a 3.082 me-
tros acima do nível do mar.”

Ele se descreve como “uma pessoa simples, que gosta 
das coisas simples, porém bem feitas”. “Sou companheiro 
para todos os momentos, principalmente quando alguém 
precisa ser ouvido. Às vezes posso parecer teimoso, mas é 
apenas reflexo da minha persistência e dedicação”, afirma.

Para encerrar, Renan cita um pensamento que costuma-
va ouvir na escola em que fez o ensino fundamental e lhe 
marca até hoje porque “simplesmente dá total sentido à 
vida”: “Reserve um momento para ser amigável, essa é a es-
trada para a felicidade. Reserve um momento para sonhar, 
isso é atar sua carroça a uma estrela. Reserve um momento 
para amar e ser amado, esse é o privilégio dos deuses. Re-
serve um momento para olhar ao redor, o dia é curto de-
mais para ser egoísta. E reserve um momento para rir, essa 
é música da alma.”
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Aniversário: 2 de novembro 
Livro de cabeceira: 1001 Dias que Abalaram o 
Mundo e O Código da Vinci 
Filme favorito: A Vida é Bela e Up - Altas Aventuras 
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Uma pessoa exemplar: Meus pais 
Uma paixão: Ópera 
Culinária: Italiana e mediterrânea



Fique por dentro

Udesc vence competição de empreendedorismo universitário

Inova Udesc

A Udesc conquistou um resultado expressivo na maior 
competição de empreendedorismo universitário do Es-
tado, o Reuni Challenge SC, que mobilizou mais de 400 
estudantes e professores de 32 instituições de ensino 
superior catarinenses (IES) em setembro. Realizado de 
forma online, o evento teve mais de 200 mentorias, com 
os projetos das 48 equipes inscritas sendo avaliados por 
bancas formadas por 20 profissionais da área.

Cinco das 12 equipes finalistas foram compostas por 
estudantes e docentes da Udesc, inclusive a grande ven-
cedora e a segunda colocada na competição. O primeiro 
lugar foi para o aplicativo apresenta-
do pela equipe Silix Catarina, forma-
da por estudantes de Administração 
Pública da Udesc Esag. O projeto 
tem como objetivo melhorar a ges-
tão dos estoques de sangue e incen-
tivar a doação de repetição (pessoas 
que doam sangue mais de duas ve-
zes por ano), que garante estoque 
e qualidade. Já o segundo lugar no 
desafio foi para o projeto criado 
pela equipe Cavtech Biogástech, da 
Udesc Lages, que desenvolveu um 
equipamento tecnológico para des-
tinar o lixo orgânico produzido pelas 
pessoas, transformando-o em ener-
gia elétrica, gás ou adubo orgânico.

Ao todo, seis equipes foram inscritas pela Udesc. As 
outras três que chegaram à final foram: Base CAV, da 
Udesc Lages; i9 CCT, da Udesc Joinville; e Acadêmicos 
da Pandemia, da Udesc Esag, que levou o terceiro lugar 
no Reuni Game, gincana realizada em paralelo à com-
petição principal. Também participou do desafio a Mul-
ti CCT, da Udesc Joinville.

Promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico Sustentável (SDS), por meio da Rede 
Catarinense dos Centros de Inovação, com apoio de par-
ceiros, o Reuni Challenge SC usou uma metodologia de-

senvolvida pelo Orion Parque, de 
Lages, o primeiro centro da rede. O 
objetivo da iniciativa foi estimular 
a cultura empreendedora dentro 
das IES, conectando demandas 
reais da sociedade com o conhe-
cimento universitário, mentores 
com experiência de mercado e 
com o ecossistema de inovação 
do Governo do Estado. O resultado 
conquistou para a Udesc o título 
de universidade mais empreende-
dora de SC. Leia a notícia.

Acesse o site udesc.br/inova-
cao ou entre em contato pelo e- 
mail cipi.reitoria@udesc.br.

Orientação para aposentadoria
Até 10 de de outubro, técnicos e professores 

da Udesc poderão se inscrever para a quinta 
edição do Programa de Orientação para Apo-
sentadoria (Popa), que será totalmente online, 
com cinco encontros em novembro. [LEIA+]

Inova Udesc faz evento na terça
O quinto encontro virtual do Programa Inova Udesc 2021 ocor-

rerá na próxima terça-feira, 28, às 14h, com o tema “O Uso dos ban-
cos de dados de patentes para inovar”. A iniciativa é da Coordena-
doria de Projetos e Inovação (Cipi).  [LEIA+]

Excelência no atendimento
Até 10 de outubro, servidores da Udesc que atuam nas se-

cretarias acadêmicas dos centros de ensino e nos departa-
mentos dos cursos poderão se inscrever para um curso online 
de excelência no atendimento. Serão três encontros virtuais, 
em 25, 26 e 27 de outubro, com facilitação do Senac. [LEIA+]

Inscrições para o Prêmio Servidores de 
Fotografia Udesc 2021 terminam nesta sexta

Cavtech, 
da Udesc 

Lages

Silix 
Catarina, 
da Udesc 
Esag

Professor, responda à pesquisa “Avalia-
ção do nível de aceitação tecnológica das 
ferramentas de e-learning durante a pan-
demia de Covid-19”, promovida pelo Mes-
trado Profissional em Gestão da Informa-
ção da Udesc Faed. Acesse a pesquisa.

https://bit.ly/Udesc-ConquistaReuniChallengeSC2021
https://bit.ly/Udesc-Popa2021
https://bit.ly/InovaUdesc-VagasProgramacao2021Evento05
https://bit.ly/Udesc-CursoExcelenciaAtendimento2021
https://bit.ly/Udesc-PrazoPremioServidoresFotografia2021
https://bit.ly/Udesc-PrazoPremioServidoresFotografia2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScARkUNg8Rk71Ns84ifUMWJyTzTTtdmfmx7Z0KHinEYLd_eiw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto mostra a 
conclusão do cercamento com gradil de parte 
do terreno que receberá o Novo Cefid e a 
escola Dayse Werner Salles e conversa com um 
dos engenheiros da empresa responsável. A 
obra será finalizada até semana que vem.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

Comuns, mas extraordinários
Quando analisamos a história da humanidade, 

é comum citarmos feitos extraordinários realiza-
dos por uma única pessoa. Nesta coluna, não 
destacarei os grandes nomes da ciência, como 
Albert Einstein ou Stephen Hawking. Nada disso. 
Vejamos o caso do indiano Jadav Payeng e do 
brasileiro Antônio Vicente. Uma floresta para cha-
mar de minha. Já ouviram essa expressão? Talvez 
não com o termo floresta. Esses dois anônimos, 
ao longo de quatro décadas, plantaram milhares 
de árvores. Payeng criou uma floresta de 550 hec-
tares na ilha Majuli, na Índia. No outro lado do 
globo, Vicente plantou outras 50 mil árvores em 
uma área do Vale do Paraíba, no Estado de São 
Paulo, que adquiriu na década de 1970. Os dois 
personagens foram impulsionados pela devasta-
ção ambiental provocada pelos seus conterrâne-
os e de cidiram mudar aquela situação. Pergunto: 
e você? Será que daqui a 40 anos terá plantado 
sua floresta (no sentido figurado) na sociedade? 
Colhemos aquilo que plantamos, certo? Recuse, 
reduza, reutilize e, se tudo der errado, recicle! 
Você também é parte do problema e da sua solu-
ção. Envie sugestões para gustavo.kogu re@
udesc.br e acesse www.udesc.br/sustentavel.

A live sobre os 30 anos de autonomia universitá-
ria da Udesc, realizada em 9 de setembro com 
transmissão pelo YouTube, teve participação de 
Rogério Braz, Vera Collaço, Paulo Bauer, Nério Am-
boni, Dilmar Baretta e Luiz Antonio Ferreira Coe-
lho. A mudança elevou a Udesc de patamar, uma 
vez que a instituição passou a garantir seus recur-
sos por lei, por meio de fatia dos impostos estadu-
ais. Assista à gravação da live.

Clic Comunica

Mudança nos prazos do Prapeg 
A Pró-Reitoria de Ensino (Proen) alterou prazos do Pro-

grama de Apoio ao Ensino de Graduação (Prapeg), em vir-
tude da pandemia de Covid-19. Dentre as mudanças, a 
vigência das bolsas de ensino e o prazo para utilização 
dos recursos financeiros e para projetos foram ampliados 
até 30 de junho de 2022. Os centros de ensino terão auto-
nomia para gerir os recursos e alterar as rubricas. A Coor-
denadoria de Ensino de Graduação (CEG) recomenda que 
as direções de Ensino tenham alinhamento com as dire-
ções de Administração e os setores de Compras e Finan-
ceiro das unidades. A Proen também definiu, junto com a 
Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), que não haverá 
interrupção de pagamento das bolsas de ensino em se-
tembro e em dezembro de 2021, assim como em janeiro e 
em julho de 2022.  Uma nova chamada institucional será 
lançada a partir de março do ano que vem, com início da 
vigência dos projetos de ensino no segundo semestre de 
2022, para que não ocorra descontinuidade das ações e 
dos projetos. [LEIA+]

Udesc Tem

https://www.youtube.com/watch?v=J560dZmuKss
https://www.youtube.com/watch?v=J560dZmuKss
https://bit.ly/Udesc-VideoLive30AnosAutonomia
https://bit.ly/Udesc-MudancaPrazosPrapeg


Cine Indica

Hoje vou falar de um dos filmes que eu mais gosto do M. Night Shyamalan, A Visita. Se 
não lembrou do diretor pelo nome, certamente vai se lembrar de um de seus filmes mais 
famosos, O Sexto Sentido. Em A Visita, os irmãos Becca (Olivia DeJonge) e Tyler (Ed Oxen-
bould) vão visitar os avós no interior – alguma semelhança com a história de João de Maria? 
O clima de tensão no ar já indica que alguma coisa estranha vai acontecer e aguarde porque 
cenas de terror virão! Becca quer ser diretora de cinema e decide gravar a visita com a ideia 
de criar um documentário e é sob essa perspectiva que vemos muitas cenas do filme. Por 
isso, o longa se encaixa no subgênero do terror “found footage“, muito popular por meio de 
filmes como A Bruxa de Blair e Atividade Paranormal. Shyamalan está longe de ser uma 
unanimidade no universo cinematográfico, mas eu gosto muito das sensações de medos que alguns de seus filmes trazem 
e de como esse sentimento é alimentado, mesmo quando algum absurdo ou humor se inserem na proposta. E você? É do 
time amo ou odeio Shyamalan? Mande sugestões para a coluna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Biblioterapia

Equilíbrio Udesc

Convivência dosada 
Às vezes precisamos conviver com pessoas que 

não são fáceis de lidar ou que, de certa forma, nos 
deixam desconfortáveis. Pode ser algum familiar 
ou colega de trabalho, por exemplo. 

Isso não quer dizer, necessariamente, que essa 
pessoa seja desagradável. No entanto, passar mui-
to tempo ao seu lado pode ser desgastante. Nesse 
caso, não é necessário ser radical e “cortar rela-
ções” com ela. Basta apenas “dosar” o tempo de 
permanência ao seu lado. Supondo que você não 
se dê bem com seu pai e, no entanto, você tem 
carinho por ele. Nesse caso, é possível fazer visitas 
esporádicas a ele. Desde que seu pai seja um ho-
mem saudável, autônomo e que não dependa de 
você. Assim, vocês mantêm contato e preservam a 
qualidade do relacionamento.

Com os colegas de trabalho, também é possível 
dosar. Mesmo encontrando esse colega difícil to-
dos os dias, você pode ser cordial, sem dar espaço 
para que essa pessoa faça comentários inconve-
nientes, por exemplo. Podemos ser educados, 
simpáticos e reservados, tudo ao mesmo tempo.

O importante é ter equilíbrio. É preciso abrir es-
paço para as interações sociais e inteligência para 
dosá-las. Também é legal reservar um tempo para 
curtir as pessoas com quem nós, de fato, nos iden-
tificamos e, por último, dedicar momentos para 
apreciarmos nossa própria companhia.

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 23 de setembro
André Olah Neto – Udesc Joinville

Fernando Scheeffer – Udesc Alto Vale
Octavio René Lebarbenchon Neto – Udesc Esag

Valter Antonio Becegato – Udesc Lages

DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI

POR CELIA PENTEADO

Maria Firmina dos Reis: 
um furo na realidade 

Primeira mulher aprovada em concurso público, primei-
ra mulher a publicar um romance no Brasil (nos idos de 
1859), e já inaugurando um estilo literário que viriam a 
chamar de abolicionista, precursor da produção literária 
negra, que marca a escrita engajada na realidade de ne-
gros, de mulheres em privação de liberdade e direitos. “A 
mente, esta ninguém pode escravizar.” Conheça a força de 
vida presente nessa mulher aqui no minidocumentário 
que fizemos, não sem antes deleitar-se com uma dose da 
boa e doce poesia que Firmina foi capaz de criar, apesar de 
tanta adversidade vivida:
“Mas, eu não choro, lhe escutando o choro;
Nem sinto a brisa, que na praia corre:
Neste marasmo, neste 
lento sono,
Não tenho pena; - mas, 
meu peito morre.
Que displicência! não 
desperta um’hora!
Já não tem sonhos, 
nem já sofre dor...
Quem poderia desper-
tá-lo agora?
Somente um ai que re-
velasse - amor.” 
Do poema “Nas Praias 
do Cuman / Solidão”.

http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/0w9FY-HhDY8
https://youtu.be/0w9FY-HhDY8
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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, a pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG) 
e o pró-reitor Mayco Nunes (Proex) 

O pró-reitor Mayco 
Nunes (Proex) prestigiou 
do lançamento do Pro-
grama SC Mais Cultura e 
reuniu-se com o presi-
dente da Fundação Cata-
rinense de Cultura (FCC), 
Edinho Lemos, e a depu-
tada estadual Paulinha.

Baretta recebeu 
uma medalha de 
condecoração da 
Polícia Militar 
(PM-SC) por 
relevantes 
serviços presta-
dos à educação 
na instituição.

 Baretta participou da sessão especial na Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina (Alesc) em homenagem aos 60 anos da Sociedade 
Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). [LEIA+]

O reitor, Dilmar Baretta, prestigiou o lançamento do 
1º Plano de Ação SC Governo Aberto, que promoverá a 
transparência e a participação social junto ao Executivo. 
A iniciativa tem apoio da Udesc Esag. [LEIA+]

 Baretta e a pró-reitora Marilha dos Santos (Proad) 
conversaram com o prefeito de Lageado Grande, 
Anderson Bianchi, sobre parcerias de agropecuária.

Baretta e o vice-reitor Luiz Coelho participaram de 
reunião sobre os polos UAB, com presença de Marcos Rosa, 
representante da Secretaria de Estado da Educação.

Baretta, Coelho 
e o pró-reitor 
Alex Fabrin 
(Proplan) deram 
posse ao novo 
servidor da 
Udesc, Andrey 
Cavallazzi 
Freitas.

A pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG) prestigiou o lança-
mento do Programa SAPCiência, da Secretaria de Administração 
Prisional e Socioeducativa, que foi realizado no Teatro Pedro Ivo, 
com participação do governador Carlos Moisés.

Baretta participou do lançamento online do 
Programa de Apoio ao Empreendedorismo Uni-
versitário Inovador, iniciativa da Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de 
Santa Catarina (Fapesc). 

https://bit.ly/Udesc-Homenagem60AnosSomevesc
https://bit.ly/Udesc-LancamentoPlanoSCGovernoAberto

