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Trabalhando e cantando

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

A    técnica Gabriela Amarilho, atual diretora adminis-
trativa da Udesc Cead, trabalha há 27 anos na uni-
versidade. Quando resolveu prestar o concurso, em 

1994, era aluna do curso de Artes Cênicas do Centro de 
Artes (Ceart) e também cursava Ciências Contábeis na Uni-
versidade Federal de Santa Catarina (Ufsc) – na época, era 
possível fazer duas faculdades públicas simultaneamente. 
Para completar sua formação acadêmica, em 2004, con-
cluiu Mestrado de Gestão Administrativa pela Udesc Esag.

Na sua trajetória pela Udesc, Gabriela trabalhou no De-
partamento de Música da Udesc Ceart por um tempo e 
seguiu para a Reitoria, onde atuou na Coordenadoria de Fi-
nanças e foi coordenadora do Controle Interno. “Na Udesc 
Cead, já trabalhei nos setores de compras, de convênio e 
administrativo em geral.”

“Sempre adorei trabalhar na Udesc. A universidade me 
proporcionou a experiência de passar por diferentes se-
tores e centros, o que me gerou um grande aprendizado. 
Também fui agraciada por ter ótimos colegas de trabalho e 
amigos que levarei por toda a vida.”

Gabriela destaca alguns mo-
mentos da sua carreira, como o 
cargo de coordenadora financeira 

da universidade, mas destaca que se sentiu ainda mais de-
safiada ao ocupar o atual cargo de diretora administrativa 
do Cead. Além dos cargos administrativos, Gabriela sempre 
procurou se envolver na organização de eventos culturais 
promovidos pela universidade.

Gabriela é manezinha da Ilha e casada há 25 anos com 
Ilvoney Manoel de Souza, técnico da Casan. “Meu compa-
nheiro que me ajuda em todas as tarefas diárias e reclama 
de eu me envolver em muitas atividades”, conta, bem- 
humorada. O casal tem dois filhos, Rodrigo, de 24 anos, e 
Luiza, de 19. Nos momentos de lazer, Gabriela curte reu-
nir a família e amigos. “Momento gratificantes são as fes-
tas de aniversário na casa de meus pais, que começam ao 
meio-dia e terminam à noite, sempre com muita cantoria.” 
Gabriela faz aula de canto e atualmente participa de dois 
grupos de canto na igreja e do Coral Santíssima Trindade. 
Samba e MPB são os estilos musicais que ela mais aprecia. 
“Quando tenho uma oportunidade, dou uma palhinha em 
algum evento ou em bares e restaurantes.”

A servidora também participa do 
projeto Brasil e seus Eccos, cujas apre-
sentações e gravações estão disponí-
veis no YouTube.  Acesse o link para 
conferir. Além disso, é possível ver as 
apresentações de Gabriela pelo coral 
Santíssima Trindade neste link.

“Adoro o palco, tanto para cantar, 
dançar ou atuar. Já faz tempo que não 
me apresento em teatro e sinto sau-
dades. Como sou muito ativa, me falta 
tempo, mas, agora com o canto, estou 
retomando as apresentações sempre 
que tenho oportunidade.” (Texto e en-
trevista por Celia Pentado)

Papo-rápido
Aniversário: 17 de fevereiro
Filme favorito: Cartas para Julieta
Passeio inesquecível: Fernando de Noronha
Uma pessoa exemplar: Meu pai  
(ser especial, sempre para frente, 
divertido e engraçado)
Uma paixão: Cantar
É torcedora: Da alegria
Culinária: Massas

Perfil
Gabriela Amarilho

Técnica da Udesc Cead

Gabriela com a 
família (acima) e 

soltando a voz

https://youtu.be/EOWoXVgTdIM
https://youtu.be/EOWoXVgTdIM
https://www.youtube.com/watch?v=OOmEFSH0Fj4&feature=youtu.be


Fique por dentro

A importância do empreendedorismo para a inovação

Inova Udesc

A participação das equipes da Udesc no Reuni Chal-
lenge SC, evento estadual de empreendedorismo que 
mobilizou mais de 400 estudantes e professores de 32 
instituições de ensino superior catarinenses (IES) em se-
tembro, demonstrou a importância do tema dentro das 
universidades. Os alunos que participaram do evento, 
além de todo o aprendizado que puderam captar dos 
mentores, demonstraram uma capacidade de desen-
volver soluções inovadoras para problemas apresenta-
dos pela sociedade. 

Um dos projetos vencedores foi desenvolvido pela 
equipe Cavtech, da Udesc Lages, e trata de um tema 
tão relevante para toda a sociedade quando se fala em 
sustentabilidade, inovação e futuro. 

Maiara Esser, aluna integrante da equipe, conta como 
surgiu a ideia: “Sabemos que o lixo orgânico é um pro-
blema para grande parte 
da população, ele cons-
titui quase 50% do lixo 
produzido por pessoa. A 
reciclagem do lixo orgâ-
nico no País fica na casa 
de 1%, e o restante é des-
pejado em aterros sani-
tários e lixões, misturado 
aos outros tipos de lixos. 
Pensando nessa ‘dor’ co-

letiva, buscamos uma solução para resolver o problema 
lixo orgânico e ainda obter lucro”. 

O projeto consiste em um equipamento tecnológico 
para transformar o lixo orgânico residencial e comercial 
em energia elétrica, gás de cozinha ou adubo orgânico. 
A proposta é que o protótipo seja instalado próximo ao 
usuário e que a viabilidade econômica seja obtida atra-
vés dos produtos gerados (energia limpa, gás e adubo).  

Dessa forma, o lixo orgânico que seria misturado aos 
diferentes lixos e destinados aos aterros ou lixões se 
transformaria em um produto lucrável, além de facilitar 
a separação dos outros lixos recicláveis. Como consequ-
ência, seriam diminuídos os custos das prefeituras com 
aterros e no combate aos gases do efeito estufa, além de 
auxiliar na produção de energia elétrica, por exemplo, 
durante esta crise hídrica que o País vem enfrentando.

Outros eventos de em-
preendedorismo são promo-
vidos no Estado e no Brasil, 
apoiados por diversas entida-
des, e a Udesc busca sempre 
divulgar e incentivar a parti-
cipação dos nossos alunos e 
professores nesse tema. Mais 
informações pelo site udesc.
br/inovacao ou pelo e-mail 
cipi.reitoria@udesc.br.

Foi anunciado o resultado do Edital Cam-
pus de Cultura Udesc 2021-2022, que destina 
recursos para ações artístico-culturais coorde-
nadas por professores e técnicos da instituição. 
Foram aprovados 30 projetos. [LEIA+]

Até 5 de novembro, docentes efetivos po-
dem se inscrever no Programa de Auxílio à 
Participação em Eventos (Proeven), que 
oferece auxílio à participação em eventos in-
ternacionais que ocorram entre1º de fevereiro 
e 31 de julho de 2022. [LEIA+]

Até 12 de novembro, professores e estudantes poderão participar da avaliação 
referente ao semestre 2021/2 dos cursos de graduação ofertados na modalidade EAD

Cavtech, 
da Udesc 

Lages

Curso de gestão do conhecimento
Foram prorrogadas até esta sexta-feira, 29, as 

inscrições para o curso de gestão do conheci-
mento no setor público voltado a técnicos e 
professores da Udesc. Os encontros serão onli-
ne, pela plataforma Zoom, e ocorrerão em 3 e 4 
de novembro, das 13h30 às 17h30. O curso será 
ministrado pelo professor José Francisco Ber-
nardes, doutor em Engenharia e Gestão do Co-
nhecimento pela Ufsc. [LEIA+]

https://bit.ly/Udesc-ResultadoCampusCultura02
https://bit.ly/Udesc-ProevenProintPG2021
https://bit.ly/Udesc-PrazoAvaliacaoCursosEAD202102
https://bit.ly/Udesc-PrazoAvaliacaoCursosEAD202102
https://www.udesc.br/noticia/curso_para_servidor_da_udesc_sobre_gestao_do_conhecimento_estende_inscricao_ate_sexta


Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto fala sobre obras de acessibilidade 
que serão realizadas na Udesc Cefid e mostra novas 
imagens aéreas da unidade no Bairro Coqueiros, em 
Florianópolis, feitas a partir de um drone.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

Udesc Tem
Um vídeo lança-

do neste mês abor-
da uma série de 
melhorias de efici-
ência energética re-
alizadas na Udesc por meio do Programa de Eficiência 
Energética (PEE), da Celesc e da Aneel. Viabilizadas com re-
cursos financeiros de cerca de R$ 650 mil, as melhorias in-
cluíram a instalação de placas solares e equipamentos 
para geração de energia elétrica e a substituição de 6,1 mil 
lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED na sede do 
Campus I, no Bairro Itacorubi, em Florianópolis. Com 156 
módulos fotovoltaicos, o sistema de geração foi instalado 
no teto do prédio da Reitoria e da Udesc Esag. [LEIA+]

Seguimos multiplicando 
O Método Lages de Compostagem (MLC), desen-

volvido pelo professor Germano Güttler, da Udesc 
Lages, conseguiu realizar mais um feito multiplica-
dor. Dessa vez, foi no Centro de Educação Infantil 
(CEI) Luar, uma das unidades de ensino de São José, 
na região da Grande Florianópolis. Alunos, profes-
sores e merendeiras da instituição participaram do 
treinamento de implementação do MLC. A iniciati-
va foi coordenada pela assessora pedagógica da 
prefeitura, Ana Paula Dores Ramos, e a instituição 
servirá de piloto para implementação do projeto 
nas demais unidades de ensino municipal. Segun-
do Güttler, a estratégia de atuar nas escolas, além 
de reduzir substancialmente o volume de resíduos 
encaminhados ao aterro sanitário, fomenta a repli-
cação da prática nos lares das crianças. Somente em 
Lages, o MLC foi adotado oficialmente por 80 insti-
tuições, dentre elas 70 escolas. O método também 
orientou a criação de políticas públicas voltadas ao 
manejo dos resíduos em grandes cidades, como 
Brasília e Guarujá, e em uma infinidade de prefeitu-
ras e organizações públicas e privadas. Parabéns, 
professor, por mais uma conquista! Seu legado po-
sitivo à sociedade não para de crescer. Recuse, redu-
za, reutilize e, se tudo der errado, recicle! Você tam-
bém é parte do problema e de sua solução. Envie 
sugestões para gustavo.kogu re@udesc.br e aces-
se www.udesc.br/sustentavel.

A Udesc divulgou o resultado 
do Prêmio Servidores de Foto-
grafia Udesc 2021, realizado 
em parceria com a Asudesc. 
Confira as fotos vencedoras no 
Instagram da Coordenadoria de 
Cultura (CCult). [LEIA+]

Clic Comunica

“Vida interior” , de Thiago 
Bratti Schmidt, venceu 

categoria dos servidores

“Eu cuido dele”, de Jane 
Aparecida Borges Martins, 

venceu categoria da Asudesc

Painéis solares foram 
instalados no Campus 

I, em Florianópolis

https://youtu.be/hYVU9Rg5Gtk
https://youtu.be/hYVU9Rg5Gtk
https://bit.ly/Udesc-VideoEnergiaCampusI
https://www.udesc.br/proreitoria/proex/ccult/premioservidorfotografia2021
https://www.udesc.br/proreitoria/proex/ccult/premioservidorfotografia2021
https://bit.ly/Udesc-ResultadoServidoresFotografia2021
https://www.youtube.com/watch?v=lTIXIxMeu-8


Cine Indica

O que nos define? Nosso rosto, as roupas, o jeito de andar? Após um evento que nos devasta, 
aonde está nossa força? Phoenix é um drama lançado em 2014 e dirigido por Christian Petzold, 
um dos grandes cineastas alemães da atualidade. Esse filme é o segundo da trilogia Amor em 
Tempos de Sistemas Opressivos, que conta ainda com Barbara (2012) e Em trânsito (2018). As 
histórias são independentes e têm o amor e a guerra em foco. Em Phoenix, Nelly Lenz (Nina Hoss) 
teve seu rosto desfigurado em um campo de concentração durante a 2ª Guerra. Quando retorna 
à Berlin, após uma cirurgia de reconstrução facial, Nelly procura pelo seu marido e pela sua pró-
pria identidade. O que encontra é uma Alemanha devastada, um rosto que não é o seu e um marido com uma proposta 
questionável. Phoenix tem um roteiro que pode nos trazer reflexões por muito tempo e um final de aplaudir de pé. Vale 
também aproveitar para salvar na playlist a música Speak Low e seus versos, que traduzo: “Nosso dia de verão murcha tão 
cedo, tão cedo”... Mande sugestões para a coluna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Biblioterapia

Equilíbrio Udesc

Malandragem
Não sei vocês, mas eu honestamente tenho 

implicância com o comportamento de quem 
quer tirar vantagem do outro. Não admiro quem 
se acha mais esperto ou, de algum modo, tenta 
enrolar as outras pessoas. Acredito que agir com 
malandragem tem a ver com o caráter dessa pes-
soa, seu jeito de lidar com a vida. Geralmente são 
pessoas imaturas e inconsequentes, que acredi-
tam que desrespeitar sinais de trânsito ou danifi-
car bens públicos não têm problema e que suas 
ações não atingem alguém em particular. Mas é 
esse jeitinho que incentiva funcionários a desvia-
rem recursos públicos, que faltam na saúde, na 
educação e na geração de empregos.

Quem pensa assim em relação ao geral tam-
bém pode pensar dessa forma na vida privada, e 
constato que, de jeitinho em jeitinho, podemos 
nos perder. Viver a verdade, falar com honesti-
dade e ser coerente nem sempre são coisas fá-
ceis. Mas, ao praticarmos isso no dia a dia, torna-
-se um hábito. Não é para menos que dizem que 
a verdade é libertadora, já que mentir gera um 
estresse. Quem mente precisa ficar alerta para 
não se entregar. Então, quanto mais mentimos, 
mais precisamos mentir, e esse desgaste pode 
levar à ansiedade e até a depressão.

Ser honesto, claro e direto torna seus dias mais 
leves. As pessoas tendem a confiar muito mais 
em você e isso vai gerar maior autoconfiança e 
relacionamentos mais positivos. Você tem suges-
tões para a coluna? Escreva para celia.pentea-
do@udesc.br. Ouça o podcast em udesc.br/
podcasts/equilibrio e confira a playlist espe-
cial com músicas do programa Equilíbrio. 

Aniversariantes de 28 de outubro
Alexsandro Bayestorff da Cunha – Udesc Lages

Fernanda Luiz Cardoso – Reitoria
Jorge André Wilbert – Reitoria

Luciana Borraiz Garcia – Reitoria
Mauro de Bonis Almeida Simões – Udesc Ceart

Nilo Sérgio Dutra – Reitoria

DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI

POR CELIA PENTEADO

Michel Martins – Udesc Laguna
Silvio Luis Rafaeli Neto – Udesc Lages

Clarice e as emoções selvagens
Quantas vezes a gente já precisou terminar uma amizade, 

um relacionamento amoroso, deixar um emprego, um grupo 
de amigos (hoje um grupo de Whatsapp, rsrsr) a fim de man-
ter o amor próprio? A gente até pode sair de fininho, mas, in-
ternamente às vezes, é preciso mobilizar a força de um leão 
para empreender esse desenlace. Nas mitologias todas, en-
contramos a representação simbólica desta que é uma força 
da natureza humana: a destruição. Fênix, Shiva, Iansã, dizem 
da simbologia daquilo que precisa acabar. Não há nada que 
principie sem antes haver um boom! Clarice Lispector que o 
diga! É das escritoras mais fascinantes da literatura, inclusive 
por evocar mitos e o mimetismo das emoções, as mais selva-
gens, em animais. Aqui, no livro “Laços de Família”, traz o ovo 
e a galinha a tratar do mistério da origem da humanidade, da 
relação com a maternidade, e, especificamente no conto “O 
Búfalo”, nos leva a um percurso em busca da emoção a ser 
evocada para pôr fim naquilo que precisa acabar, para que se 
possa seguir sendo. Ela não pode fazê-lo com a ingenuidade 
da girafa. E você, que animal evoca quando está na eminência 
de perder-se de si? Que coisas precisam acabar agora para 
que outras venham em 2021? Acesse o Instagram (siga e 
marque amigos) e o canal do YouTube. Assine o canal, ative o 

sininho, e ao deixar seu 
comentário, já estará 
participando! Faça esse 
gesto para ampliar o al-
cance da força da litera-
tura. (Coluna original-
mente publicada em 
dezembro de 2020)

http://udesc.br/podcasts/equilibrio
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://www.youtube.com/watch?v=C9lV6yPT5cc&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/ditoefeitoliterario/
https://www.youtube.com/watch?v=C9lV6yPT5cc&feature=youtu.be


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.

Vídeo Dia do Servidor

Baretta, a pró-reitora Letícia Sequinatto 
(PROPPG) e o coordenador de Pesquisa, Fran-
cisco Henrique de Oliveira, receberam o presi-
dente da SC Gás, Willian Anderson Lehmkuhl.

Baretta recebeu certificado da Fapesc 
pelo 3º Prêmio de Valorização da Bio-
diversidade de Santa Catarina. O pro-
fessor Newton Clóvis Freitas da Costa, da 
Udesc Lages, venceu a categoria que 
destaca trabalhos que envolvem a ecolo-
gia e a biodiversidade de plantas nativas 
do Estado. O certificado foi entregue pelo 
diretor de CTI da Fapesc, Amauri Bogo, e 
pela gerente de Tecnologia e Inovação, 
Gabriela Mager, ambos docentes da uni-
versidade. [LEIA+]

A pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG) parti-
cipou de reunião com gestores da Udesc Oeste so-
bre os programas de pós-graduação da unidade. 

Baretta, o diretor-geral da Udesc Oeste, Cleuzir  da Luz, e 
docentes da unidade participaram de reunião com repre-
sentantes da Epagri sobre o Núcleo do Leite.

Confira os resumos das decisões votadas pelo Conselho Curador (Concur), pelo Plenário do Conselho 
Universitário (Consuni) e pelas câmaras de Administração e Planejamento (CAP), Ensino de Graduação 

(CEG) e Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), em sessões remotas realizadas entre 14 e 22 de outubro.

Confira a mensagem 
em vídeo do reitor, 
Dilmar Baretta, aos 
servidores da Udesc 
pelo Dia do Servidor.

O calendário de outorgas de 
grau das turmas 2021.1 iniciou 
em agosto e vai até dezembro.

https://bit.ly/UdescLages-PremioBiodiversidadeSC2021
https://bit.ly/Udesc-ResumosOut21
https://bit.ly/Udesc-ResumosOut21
https://bit.ly/Udesc-ResumosOut21
https://www.instagram.com/p/CVkjspQj72m/
https://www.instagram.com/p/CVkjspQj72m/
https://www.instagram.com/p/CVkjspQj72m/
https://www.udesc.br/ceven/eventos/calendariodeoutorgas
https://www.udesc.br/ceven/eventos/calendariodeoutorgas
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Gestão em movimento

O reitor, Dilmar Baretta, o vice-reitor, Luiz 
Coelho, e o pró-reitor Mayco Nunes (Proex) 
prestigiaram o Recital Entardecer Latino-ame-
ricano, realizado em 19 de outubro, no Palácio 
Cruz e Souza, na Capital. O evento foi promovi-
do pela Udesc e pelo Consulado Honorário da 
Costa Rica para marcar o bicentenário de inde-
pendência da Costa Rica e do Brasil. Assista ao 
vídeo da apresentação no YouTube. [LEIA+]

Baretta também recebeu o presidente da As-
sociação dos Engenheiros do Alto Irani, Maurício 
Vicente Alves, para conversar sobre parcerias.

Baretta recebeu representantes do Instituto Sul-Coreano de 
Pesquisa Econômica (IBK) para falar sobre parceria que fomen-
tem meios e recursos para intercâmbio entre os países.

Os pró-reitores Nério Amboni (Proen) e Mayco Nunes (Pro-
ex) conferiram a aplicação de testes de Covid-19 em servido-
res da Reitoria, realizada por uma equipe da Udesc Lages.

Baretta entregou certificado à estu-
dante Joanna Daudt, da Udesc Esag, que 
atuou como diretora-geral do DCE Anto-
nieta de Barros na Gestão 2020-2021.

Coelho e a secretária de Cooperação 
Interinstitucional e Internacional, Júlia 
Bittencourt, recepcionaram o cônsul-
-geral do Consulado dos Estados Unidos 
em Porto Alegre, Shane Christensen.

Baretta recebeu equipe coordenada pela técni-
ca Fernanda Guidarini que oferecerá ginástica la-
boral para servidores da Reitoria.

https://youtu.be/gghjjy0fllY
https://youtu.be/gghjjy0fllY
https://bit.ly/Udesc-VideoRecital200anosCostaRica

