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Eclética e curiosa
Conheço a Eliane há 15 anos, desde quando ela ingressou na Udesc. Há 

cerca de dez anos, fizemos uma capacitação pela universidade e acaba-
mos formando uma dupla para realizar uma tarefa. Foi quando percebi 

que ela desenha muito bem. Discreta, Eliane esconde seus talentos. Ela 
começou a trabalhar na Udesc em 2005, após terminar o mestrado em 
Geografia na Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc). “Ao concluir 
o mestrado, percebi que não queria lecionar e resolvi prestar o concurso 
para ser técnica administrativa da Udesc”, afirma. 

Depois de ingressar na universidade, Eliane se apaixonou pelo traba-
lho. “Um dia nunca é igual ao outro, não há monotonia, mesmo que esteja 
fazendo os mesmos processos. Adoro estar no meio de estudantes e pro-
fessores.” A servidora trabalha na Udesc Ceart desde o início. Começou 
atuando no Departamento de Artes Visuais, depois na Secretaria de Ensi-
no de Graduação e também no Setor de Compras.  

“Em 2020, fui chamada de volta à Secretaria de Ensino de Graduação, 
por conta da imensa demanda que a pandemia ocasionou nas secreta-
rias”, conta. No entanto, Eliane está em fase de transição de setor e, em 
breve, deve assumir a Secretaria do Conselho de Centro da Udesc Ceart.  

Natural do Paraná, Eliane é casada há 20 anos com o professor na rede es-
tadual  Roberto José Cordeiro, com quem tem uma filha, Anna Clara, de 15 
anos. Nas horas vagas, gosta de ler e assistir a séries com a filha ou filmes com 
o marido. Também curte desenhar, pintar e bordar.  

Há alguns anos, Eliane passou a fazer bordados autorais. O mais recente, 
inspirado nas obras e na história de Meyer Filho, fará parte da Exposição 
Baile Místico, que será realizada no início de 2022, no Museu da Escola Ca-
tarinense, da Udesc. Animada e curiosa, Eliane está sempre envolvida com 
alguma coisa, querendo aprender algo diferente. Ela também adora cuidar 
das plantas que tem em casa. “Temos jardim, horta e orquidário”, conta. Visi-
tas a sebos e a livrarias também fazem parte dos programas familiares, além 
de caminhadas na praia e trilhas. “Fazemos muito a trilha da Boa Vista, na 
Barra da Lagoa. Fica perto de casa, e a vista é espetacular””. (Entrevista e 
texto por Celia Penteado)
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Papo-rápido

Perfil
Eliane Carin Hadlich

Técnica da Udesc Ceart

Aniversário: 5 de agosto
Livros de cabeceira: Textile Travels (Anne Kelly) e Pais e 
mães conscientes (Shefali Tsabary)
Filme favorito: Dezessete
Passeio inesquecível: Urubici, com os Aventureiros da Ilha
Uma pessoa exemplar: Todo e qualquer professor que faz 
a diferença na vida dos alunos
Uma paixão: Orquídeas
É torcedora: Da minha filha no futebol e na equitação 
Culinária: Regional, de preferência as receitas de família

Eliane com o marido, 
Roberto, e a filha, 

Anna Clara



Fique por dentro

Tintas autocicatrizantes

Inova Udesc

Não seria bom se a pintura do seu carro que 
foi arranhada acidentalmente (ou não) pudes-
se se regenerar sozinha e voltar a ser novinha 
em folha, como acontece quando temos um 
pequeno corte na pele? Essa é uma das linhas 
de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas no Grupo 
de Materiais Poliméricos (Grupol), da Udesc Joinvil-
le, sob coordenação do professor Sérgio Henrique 
Pezzin. A ideia de se pesquisar plásticos e tintas que 
se autocicatrizam (“self-healing”) teve início em 2011, 
gerando um artigo que foi capa de uma das revistas 
científicas mais relevantes da área de polímeros e o 
segundo lugar no Prêmio Stemmer, na categoria Pro-
tagonista da Inovação, além de cooperações interna-
cionais e o registro de uma patente de invenção junto 

ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).  
O processo de autocicatrização é disparado pelo 

rompimento de microcápsulas, contendo um agente ci-
catrizante, quando essas são atingidas por microtrincas 
geradas por arranhões ou choques mecânicos. A subs-
tância liberada pela microcápsula entra em contato, por 
capilaridade, com grupos ativos da matriz polimérica e 
inicia um processo de polimerização que preencherá as 
fissuras. A eficiência do material desenvolvido foi com-
provada para aplicações estruturais, como em pás eóli-
cas, e em revestimentos anticorrosivos.

O professor Marcus 
Tomasi (ao centro, 
com a futura equi-
pe de gestão), foi 
eleito diretor-geral 
da Udesc Esag para 
a Gestão 2022-
2026. [LEIA+]

Até 3 de dezembro, alunos, professores, 
coordenadores e diretores dos 

programas de pós-graduação da Udesc 
poderão responder à avaliação do 

segundo semestre de 2021. [LEIA+]

Palestra lúdica sobre segurança
Na próxima terça-feira, 30, às 14h, a Udesc 

realizará o evento online “Segurança não é má-
gica, é atitude!”, com o palestrante Daniel Bi-
zon, que mescla conteúdo e mágica em suas 
apresentações. A iniciativa é da Udesc Alto 
Vale, com apoio da Coordenadoria de Desen-
volvimento Humano (CDH), da Proad. [LEIA+]

Eleições para câmaras do Consuni
Na próxima quinta-feira, 2, ocorrerão as elei-

ções para representantes técnicos e discentes 
nas câmaras temáticas do Conselho Universitário 
(Consuni). A votação ocorrerá de forma eletrôni-
ca, por meio do Sistema de Votação Online He-
lios Voting. As chapas concorrentes e outras in-
formações podem ser conferida no site. [LEIA+]

O professor Louri-
val José Martins 
Filho (Udesc Faed) 
foi reeleito presi-
dente da Associa-
ção Brasileira de 
Alfabetização 
(Abalf ). [LEIA+]

O professor  Rafael 
Gué Martini 
(Udesc Cead) 
venceu o 3º Prêmio 
ODS SC na catego-
ria Pessoa Física, 
por sua participa-
ção no programa 
HOB. [LEIA+]

Pesquisa inovadora 
da Udesc Joinville 

é destaque

https://bit.ly/UdescEsag-ResultadoEleicao2021
https://bit.ly/Udesc-AvaliacaoPos202102
https://www.udesc.br/noticia/palestra_virtual_da_udesc_abordara_seguranca_do_trabalho_de_forma_ludica
https://www.udesc.br/conselho/consuni/eleicoesparaascamaras
https://bit.ly/Udesc-ChapasCamaras2021
https://bit.ly/UdescFaed-LourivalReeleicaoAbalf
https://bit.ly/UdescCead-PremioODS2021


Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto mostra o novo 
painel de LED instalado pela universidade 
em terreno no Bairro 
Itacorubi, em Florianópo-
lis. Essa importante 
ferramenta de comunica-
ção entrará em funciona-
mento em breve.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

O racional
Se você é adepto à proposta lixo zero e 

busca reduzir ao máximo a geração de re-
síduos, então é impossível não se assustar 
com o volume de lixo gerado diariamente 
ao seu redor. Os produtos são embalados 
em plástico, reembalados em papel e, mais 
uma vez, embalados em frações menores. 
Em refeitórios, por exemplo, o que sobra 
na mesa é uma montanha de embalagens 
e utensílios descartáveis: copos, talheres, 
guardanapos, canudos, pratos e caixinhas. 
Fora as embalagens nas quais os produtos 
são armazenados. Sim, podemos evitar lu-
gares como tais. Mas, inevitavelmente, em 
algum ponto, seremos um desses gerado-
res de resíduos. Parece uma luta entre a 
formiga e o elefante. O sistema é forte: ob-
solescência programada, fast fashion, fast 
food, vaidade, ganância, poder etc. Mi-
lhões de espécies coabitam equilibrada-
mente neste ecossistema. Somos a única 
que tem a necessidade de acumular. Pro-
vavelmente, a única também a ter consci-
ência da inevitável morte. A única que se 
autoproclamou racional. Uma contradição. 
Qual o limite suportável de resíduos inde-
sejáveis no nosso único e precioso habitat? 
A Terra é o único pontinho na imensidão do 
universo com condições físico-químicas 
ideais para o desenvolvimento de vida 
abundantemente. Uma mudança circular e 
sistêmica precisa acontecer. Espero que a 
solução não seja Marte. Seguiremos ten-
tando. Recuse, reduza, reutilize e, se tudo 
der errado, recicle! Você também é parte do 
problema e da sua solução. Envie sugestões 
para gustavo.kogu re@udesc.br e acesse 
www.udesc.br/sustentavel.

Udesc Tem

Parque das Profissões 2021 tem quase 
oito horas de programação online

A Udesc realizou a quarta edi-
ção do Parque das Profissões de 
forma totalmente online, com 
quase oito horas de transmissão 
ininterruptas ao longo da última 
quarta-feira, 24. A programação 
incluiu o lançamento de 13 víde-
os de apresentação da universi-
dade e dos centros de ensino, 
além de lives e outras atrações. 
Todos os vídeos (e a gravação 
completa do evento) estão dispo-
níveis no YouTube. [LEIA+]

https://www.youtube.com/watch?v=2evAiO4X1xk
https://www.youtube.com/watch?v=2evAiO4X1xk
https://bit.ly/Udesc-VideosParqueProfissoesNov21


Cine Indica

A leveza de uma contação de história costurada com uma colcha sendo bordada ao fun-
do. As vidas de várias mulheres escondem cores, amores e dores. Colcha de retalhos (How 
to Make an American Quilt), dirigido por Jocelyn Moorhouse, é um filme para assistir em 
uma tarde despretensiosa, tem cara de Sessão da Tarde e talvez tenha mesmo passado por 
lá, mas hoje está nos streamings como Netflix. Protagonizado por Winona Ryder, que inter-
preta Finn, nos mostra os dias de verão em que a jovem passa na casa da avó (Ellen Burstyn) 
em uma cidade do interior. Enquanto diversas amigas da família se juntam para bordar, 
Finn tenta concluir sua tese, se prepara para seu casamento, reflete sobre escolhas da vida 
e relacionamentos e ouve diversos relatos sobre as vidas dessas mulheres. O filme é de 1995 e tem pontas de atores 
como Claire Danes e Jared Leto. Depois de assistir, dá até vontade de sair bordando uma colcha também e de se per-
guntar: onde mora o amor? Mande sugestões para a coluna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Biblioterapia

Equilíbrio Udesc

Aniversariantes de 25 de novembro
Alexandre Veloso de Matos – Udesc Planalto Norte

Ana Elise Cardoso Inacio – Udesc Laguna
Isabel Cristina da Cunha – Udesc Cead

Julcemar Dias Kessler – Udesc Oeste

DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI

POR CELIA PENTEADO

Ansiedade
Poema de Alberto Caeiro, um dos heterônimos mais 

pragmáticos de Fernando Pessoa,  diz sobre a ansiedade, 
nossa necessidade de antecipação do futuro, e ensina so-
bre manter-se presente.

“Para além da curva da estrada
Talvez haja um poço, e talvez um castelo,
E talvez apenas a continuação da estrada.
Não sei nem pergunto.
Enquanto vou na estrada antes da curva
Só olho para a estrada antes da curva,
Porque não posso ver senão a estrada antes da curva.
De nada me serviria estar olhando para outro lado
E para aquilo que não vejo.
Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos.
Há beleza bastante em estar aqui 
e não noutra parte qualquer.
Se há alguém para além da curva da estrada,
Esses que se preocupem com o que há 
para além da curva da estrada.
Essa é que é a estrada para eles.
Se nós tivermos que chegar lá, 
quando lá chegarmos saberemos.
Por ora só sabemos 
que lá não estamos.
Aqui há só a estra-
da antes da curva, 
e antes da curva
Há a estrada sem
curva nenhuma.”

Como lidar com uma separação
Há algum tempo, uma amiga me pediu para es-

crever sobre a dificuldade que temos para lidar com 
a dor de uma separação. Quando um relacionamen-
to termina, sentimentos contraditórios vêm à tona. 
Nesses momentos, nos questionamos: até quando é 
normal sofrer?

Tudo que queremos é voltar logo à normalidade, 
no entanto, às vezes é necessário permitir que a tris-
teza se instale para, depois, nos sentirmos em paz 
conosco mesmo. Além disso, o jeito em que o rela-
cionamento terminou interfere no modo como nos 
sentimos depois. Se a separação já era esperada, 
provavelmente a fase seguinte será menos doloro-
sa. Se ocorreu de uma hora para outra, a ruptura po-
derá ser mais sofrida. Mas apenas os envolvidos sa-
bem, de fato, o quanto investiram, o que ganharam 
e que perderam com o relacionamento que termi-
nou. Ficar triste depois da separação é normal, mas 
evite mergulhar ou cultivar a infelicidade. Reconhe-
ça a tristeza, a saudade ou a raiva e deixe esses sen-
timentos irem embora, não se apegue a eles.

Se precisar desabafar, fale com amigos confiáveis, 
que tenham boa vontade em ouvir, ouvir e ouvir. Es-
force-se realmente para partir para outra. Tenha força 
de vontade e evite vasculhar as redes sociais do ex ou 
da ex, não use pessoas conhecidas como fonte de in-
formação, não queira se vingar ou mostrar como está 
bem. Mesmo sofrendo, saiba dizer adeus. Siga em 
frente, pois tudo que era para acontecer de bom e de 
ruim com aquela pessoa já se esgotou. 

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. 

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


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.
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Baretta e Coelho receberam cadetes do Curso de For-
mação de Oficiais da PM-SC, que entregaram convite de 
formatura da turma aos gestores da universidade.

Baretta, Coelho e a secretária de Cooperação Interinsti-
tucional e Internacional, Julia Bittencourt, receberam visi-
ta do cônsul honorário britânico, Michael Delaney.

Baretta e o diretor-geral da Udesc Lages, Clóvis Eliseu 
Gewehr, assinaram com a presidente da Epagri, Edilene 
Steinwandter, e o diretor de pesquisa, Vagner Portes, acor-
do de cooperação para pesquisadores da Epagri acessa-
rem as plataformas da universidade para consulta de acer-
vos científicos digitais e físicos. [LEIA+]

O reitor, Dilmar Baretta, o vice-reitor, Luiz Coelho, e o 
pró-reitor Alex Fabrin (Proplan) se reuniram com o 
presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal.

Baretta e o pró-reitor Mayco Nunes (Proex) prestigiaram 
o trabalho dos professores ad hoc que fizeram a avaliação 
das propostas para o Edital Paex/Proceu.

O pró-reitor Mayco Nunes (Proex) e o coordenador de 
Extensão, Alfredo Balduíno Santos, participaram do Semi-
nário Extensão em Foco, realizado pela universidade. 

Baretta e o pró-reitor Mayco Nunes (Proex) participa-
ram de reunião com representantes do Corpo de Bombei-
ros Militar de SC, dentre eles o coronel Helton Zeferino.

Baretta prestigiou a 
aberta da quarta 
edição do Parque das 
Profissões, realizado 
de forma online 
nesta quarta-feira, 
24. Assista à grava-
ção do evento.

https://bit.ly/Udesc-AcordoEpagriPortais
https://www.youtube.com/watch?v=9BubpnTAJaY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=9BubpnTAJaY&t=2s

