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A indicação de perfil desta edição do Comunica Udesc 
veio acompanhada de sinceros elogios, entre eles 
esta frase: “Além de ótimo profissional, é pessoa valo-

rosa e merece todo o reconhecimento da instituição”. De fato, 
ao conhecer a trajetória do técnico Holdrin Milet Brandão, é 
praticamente impossível não sentir admiração pela sua capa-
cidade de superar desafios. Diante dos obstáculos que a vida 

lhe impôs, Hodrin é um vitorioso.
O técnico que hoje atua na Secretaria de Gradua-

ção da Udesc Faed trabalha na universidade há dez 
anos, mas, para chegar ao ponto de se tornar servi-
dor público, Holdrin teve que percorrer uma estrada 
com muitos obstáculos. Nascido em Curitiba, Hol-
drin foi criado sem pai e, aos 14 anos, ficou órfão de 
mãe, vítima de feminicídio. “A partir desse momen-
to, tive que enfrentar a vida sem muita expectativa, 
mas com muita vontade de vencer. Em 1998, com 
18 anos, vim para Florianópolis”, conta ele.

Com muito esforço, conseguiu concluir seus estudos. 
Holdrin é tecnólogo em Gestão Financeira e, antes de in-
gressar na Udesc, trabalhou com auxiliar administrativo na 
Unisul. Desde que entrou na instituição estadual, Holdrin 
trabalha na Udesc Faed. Ele considera que a atividade mais 
desafiadora que exerceu foi a de secretário do Programa de 
Pós-Graduação em Gestão da Informação (PPGInfo). Além 
da enriquecedora experiência profissional, nesse setor Hol-
drin conquistou amizades sólidas com “pessoas que são 
muito importantes para mim!”.

Entre os projetos que participou, Holdrin destaca duas re-
soluções aprovadas em colegiado para diminuir a morosida-
de e a burocracia no andamento de processos acadêmicos: a 
n° 003/2015 do PPGInfo e a nº 007/2018 do PPGInfo. “Fiquei 
contente com o feito!”, comemora. Em 2015, após dez anos de 
casado, Holdrin ficou viúvo. “Na época meu filho tinha apenas 
2 anos”. O baque foi forte. “Nessa ocasião, enfrentei problemas 
de saúde e foi difícil conciliar a vida profissional com a necessi-
dade de me tornar pai e mãe ao mesmo tempo.”

Em 2018, Holdrin pediu para sair do PPGInfo e, desde en-
tão, trabalha na Secretaria de Graduação. “O ambiente é bem 
agradável, e realizamos um ótimo trabalho de equipe.” Hoje, 
ele conta com o apoio de sua namorada, Ariana, e seu filho, 
Otávio, está com 9 anos. O servidor da Udesc Faed gosta mui-
to de cozinhar, e sua especialidade é fazer alimentos fitness. 
“Ariana e Otávio adoram quando faço biscoito de polvilho 
azedo, sem óleo!”. Junto a eles, Holdrin curte fazer caminha-
das, conversar, ouvir música e se divertir. “Me sinto realmente 
bem quando percebo que eles estão felizes.” (Entrevista e 
texto por Celia Penteado)

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

Papo-rápido

Perfil
Holdrin Milet Brandão

Técnico da Udesc Faed

Aniversário: 27 de maio
Filme favorito: À procura da Felicidade
Passeio inesquecível: Zoológico e Aquário de São Paulo 
com o meu filho
Uma pessoa exemplar: Minha querida mãe
Uma paixão: Paixão pela vida, por ser pai, pelo meu filho
É torcedor: Do Athlético Paranaense
Culinária: Fazer biscoito de polvilho salgado e sem óleo

Exemplo de resiliência



Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto 
mostra obras que 
melhoram a acessibilida-
de e o aproveitamento 
de áreas na Udesc Cefid; 
e a conclusão de parte 
do cercamento do 
terreno do Novo Cefid.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

Regulamentação do descartável
A Comissão Lixo Zero da Udesc Balneário Cam-

boriú encaminhou para aprovação da direção uma 
resolução que restringe o fornecimento e a distri-
buição de utensílios descartáveis de cozinha, como 
copos, talheres, canudos e pratos. A distribuição 
dos materiais descartáveis só será permitida quan-
do uma alta demanda a exigir, caso muito raro. A 
normativa deve ser analisada ainda este mês pelo 
conselho de centro. Sua aprovação será um marco 
histórico ao País. Segundo o Instituto Lixo Zero 
Brasil, não há registro do gênero. A proposta foi 
elaborada após a compra de itens reutilizáveis. 
Servidores locais já realizavam doações de itens 
tais para uso compartilhado. Vocação à sustentabi-
lidade comprovada. Institucionalizar o Projeto Lixo 
Zero por meio de regulamentação interna foi um 
dos pontos abordados na reunião geral da Comis-
são Lixo Zero da Udesc, realizada na Semana Lixo 
Zero, em 2020. Seja você a mudança que deseja 
ver localmente. Atue. Proponha. Como disse Eins-
tein: “Insanidade é querer resultados diferentes fa-
zendo sempre as mesmas coisas”. Recuse, reduza, 
reutilize e, se tudo der errado, recicle! Você tam-
bém é parte do problema e da sua solução. Envie 
sugestões para gustavo.kogu re@udesc.br e aces-
se www.udesc.br/sustentavel.

Fique por dentro

Confira o resultado final do edital unificado 
dos programas de Apoio à Extensão 
Universitária (Paex) e de Incentivo à 
Creditação da Extensão Universitária.  

Com vigência bianual, a chamada destina-
rá o total de R$ 3,5 milhões e 448 bolsas aca-

dêmicas, de 20 horas semanais. [LEIA+]

Foi divulgado o resultado final do edital do 
Programa de Auxílio à Participação em 
Eventos (Proeven), que dará 15 auxílios 
(cinco por grande área) para professores 

participarem de eventos que ocorrerão no 
exterior, de forma exclusivamente presen-

cial, no primeiro semestre de 2022.  [LEIA+]

A Fapesc lançou edital com bolsas para es-
tudantes de mestrado (no valor de R$ 
1,8 mil, com duração de até 24 meses) e 
de doutorado (de R$ 2.640, por até 48 
meses).  Ao todo, 45 cursos da Udesc (14 

de doutorado e 31 de mestrado) poderão 
receber até duas bolsas cada, somando um total 

de 90 bolsas destinadas à universidade. [LEIA+]

Nesta quinta-feira, 9, às 19h, a Udesc Ceart reali-
za a décima edição do Octa Fashion, desfile de for-
matura do curso de Moda e maior evento de moda 
autoral do Estado, pelo canal do centro no YouTu-
be. A primeira edição totalmente virtual do evento 
pretende explorar as inovações da moda digital 
desenvolvidas na pandemia. [LEIA+] 

Clic Comunica

https://www.youtube.com/watch?v=GsGLIZXPOJI
https://www.youtube.com/watch?v=GsGLIZXPOJI
https://bit.ly/Udesc-ResultadoFinalPaexProceu2021
https://bit.ly/Udesc-ResultadoProeven202201
https://bit.ly/Udesc-BolsasFapesc2022
https://www.youtube.com/c/UdescCeart
https://www.youtube.com/c/UdescCeart
https://bit.ly/UdescCeart-OctaFashion2021


Cine Indica

Hoje é dia de filme de terror! Dia de indicar o Corra! (Get Out), lançado em 2017 e dirigido 
por Jordan Peele, também diretor de Nós (Us). A temática principal do filme é o racismo estru-
tural e seu ponto alto é o roteiro, vencedor do Oscar de melhor roteiro original em 2018 e elei-
to o melhor roteiro dos primeiros anos do século 21 pelo Sindicato de Roteiristas dos Estados 
Unidos. Falar desse filme sem dar spoiler é difícil, mas tomarei todo o cuidado. Chris (Daniel 
Kaluuya) é um jovem negro que namora Rose (Allison Williams), uma jovem branca, e viaja para 
o interior para conhecer a família da namorada. É fácil sentir empatia pelo protagonista, pela 
sua boa atuação e pela forma como a temática do racismo é abordada. Todos parecem muito 
amigáveis, mas logo isso começa a ficar estranho e o clima indica que há algo sombrio com essa família. Será que acei-
tam bem o namorado negro, considerando que a família é toda branca e os empregados da casa são negros? Temos 
aqui o racismo velado do dia a dia. Mande sugestões para a coluna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Biblioterapia

Equilíbrio Udesc

Aniversariantes de 9 de dezembro
Ademar Stadnick – Udesc Lages
Alceu Mezzalira – Udesc Lages

Divonzir Anderson Navrotski – Reitoria
Felipe Eugênio Kich Gontijo– Udesc Esag

Patrícia Vendramini – Udesc Esag

Valério Alecio Turnes – Udesc Esag 
Vanessa Salm – Udesc Balneário Camboriú

DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI

POR CELIA PENTEADO

Conversas desafiadoras
Por onde começar uma conversa com as crianças, sobre 

temas sensíveis, como as diferenças? Sobre racismo, sexu-
alidade (e não se trata de sexo), diferenças religiosas, de 
gênero? Como se prepara o adulto, as escolas, para esses 
enfrentamentos? E uma criança colaborativa, participati-
va nas tarefas domésticas, quem não gostaria? O que im-
pede isso de acontecer? Essas e outras questões são abor-
dadas nesta conversa rica e cheia de referências com a 
professora da Udesc Cead Gabriela Maria Dutra Carvalho, 
que é doutora em Educação e pesquisadora em sexuali-
dade infantil, e a advogada e educadora parental Wanes-
sa Sêmola. Juntas, investigamos caminhos possíveis, tra-
zendo a literatura infantil como um dos recursos para esse 
processo, oferecendo dicas de livros, pensamentos e ati-
tudes que podemos adotar para servir de guiança às nos-
sas crianças, seja dentro de casa, seja na escola. Ouça a 
conversa no YouTube.  (Coluna originalmente publica-
da em outubro de 2020)

Além das aparências
Demorou muito tempo para que eu passasse a en-

xergar a vida e as pessoas de um modo mais realista. 
Durante muitos anos, enxergava as situações de um 
modo romântico, idealizado. À medida que fui viven-
do, convivi com pessoas bacanas e, como todo mun-
do, levei algumas rasteiras. Isso foi bom para abrir os 
olhos e ser mais cautelosa antes de criar expectativas 
em relação aos outros. Muito do que parece bom e 
belo não é mais do que uma simples aparência e su-
perficial, e, se embarcamos em propagandas enga-
nosas, podemos ficar frustrados com o resultado. 

Por isso, apesar de nem sempre ser fácil, é muito 
bom quando enxergamos além das aparências. E, 
para isso, é importante estarmos atentos às atitudes 
de quem nos cerca e a coerência entre o discurso e a 
prática. E isso não diz apenas respeito ao comporta-
mento alheio, mas principalmente ao nosso próprio 
modo de ser. Por exemplo, uma pessoa “boazinha”, 
entre aspas, pode ser apenas alguém inseguro que 
teme não ser aceito e busca agradar a qualquer cus-
to. Ou ela pode ser movida à vaidade, ou seja, pratica 
o bem para poder divulgar sua suposta bondade ao 
mundo porque isso pega bem, ela fica bonita na foto.

Por outro lado, há quem não divulgue seus atos ge-
nerosos e que discretamente age de forma a agregar 
as pessoas, falando bem dos outros, ajudando de for-
ma sutil que quase passa desapercebida. Então, fique 
atento. Enxergue além das aparências. Nem tudo que 
brilha é ouro. Por outro lado, a verdadeira beleza vai 
além do que os olhos físicos conseguem ver.

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=E3I3q5fr3yQ&list=PLg6Q_RxEB3T_Wv2cRx2qIsIJ3eV8PsPQJ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=E3I3q5fr3yQ&list=PLg6Q_RxEB3T_Wv2cRx2qIsIJ3eV8PsPQJ&index=2
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=E3I3q5fr3yQ&list=PLg6Q_RxEB3T_Wv2cRx2qIsIJ3eV8PsPQJ&index=2


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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Termina nesta sexta o prazo para estudantes, professores e gestores dos programas de  
pós-graduação da Udesc responderem à avaliação referente ao segundo semestre de 2021

Baretta recebeu o 
secretário de Estado 
do Desenvolvimento 
Econômico Sustentá-
vel, Luciano Buligon, 
que também deu 
entrevista ao progra-
ma Diálogo Catari-
nense, da Rádio Udesc 
FM Florianópolis.

O pró-reitor Mayco Nunes (Proex) e a diretora-ge-
ral da Udesc Laguna, Patrícia Sfair Sunye, prestigia-
ram a inauguração do Herbário Laboratório Anita 
Garibaldi (LAG), com autoridades municipais. [LEIA+]

O vice-reitor, Luiz Coelho, a pró-reitora Letícia Sequinatto 
(PROPPG) e a professora Isabela Müller (Esag) palestraram no 
Inovar SC, realizado na Fiesc. Diversos membros da comunidade 
acadêmica, incluindo o pró-reitor Nério Amboni (Proen), acom-
panharam o evento. [LEIA+]

O reitor, Dilmar Baretta, e o vice-reitor, Luiz Coelho, participaram de 
diversas reuniões junto ao Governo do Estado para tratar da atuali-
zação do Valor Referencial de Vencimento (VRV) dos servidores da 
Udesc. Na foto, estão com o chefe da Casa Civil de SC, Eron Giordani.

O pró-reitor Nério 
Amboni (Proen) e a 
pró-reitora Letícia 
Sequinatto (PROPPG) 
assinaram o termo de 
cooperação com o 
presidente da Fiesc, 
Mario Cezar de Aguiar, 
e o diretor do Senai- 
SC, Fabrizio Pereira 
Machado. [LEIA+]

Baretta e o diretor-geral da Udesc Oeste, Cleuzir 
da Luz,  se reuniram em Guatambu com o prefeito, 
Luis Clóvis Dal Piva, e a vice-prefeita, Vera Maria Zan-
davalli, para falar de parcerias. [LEIA+]

Foi divulgado o resultado das eleições para representantes técnicos e discentes da Udesc nas 
câmaras temáticas do Conselho Universitário (Consuni), realizadas em 2 de dezembro

Baretta e o 
presidente da 
Alesc, Mauro de 
Nadal, assinaram 
acordo que 
amplia parceria 
para divulgar 
conteúdos feitos 
pelas duas 
instituições. 
[LEIA+]

https://bit.ly/Udesc-PrazoFinalAvaliacaoPos202102
https://bit.ly/Udesc-PrazoFinalAvaliacaoPos202102
https://www.youtube.com/watch?v=XOF2vv1vE_w
https://www.youtube.com/watch?v=XOF2vv1vE_w
https://www.youtube.com/watch?v=XOF2vv1vE_w
https://bit.ly/UdescLaguna-InauguracaoHerbarioLAG
https://bit.ly/Udesc-PainelInovarSC2021
https://bit.ly/Udesc-AcordoFiescSenai
https://bit.ly/UdescOeste-ParceriasGuatambu2021
https://bit.ly/Udesc-EleitosCamaras2021
https://bit.ly/Udesc-EleitosCamaras2021
https://www.udesc.br/noticia/udesc_e_alesc_ampliam_parceria_para_divulgar_conteudos_de_interesse_publico

