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Ela é uma das responsáveis pela criação do ambulató-
rio de vacinas contra a Covid-19 nas dependências 
do Departamento de Enfermagem da Udesc Oeste, 

em Chapecó. “Mais de dez mil vacinas foram aplicadas com 
o apoio voluntário de professores, técnicos e estudantes”, 
afirma a professora Carla Argenta. Atual chefe de departa-
mento, Carla trabalha na Udesc desde julho de 2014. Antes 
de ser aprovada no concurso, atuava como enfermeira de 
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Papo-rápido

Perfil
Carla Argenta

Professora da Udesc Oeste

Aniversário: 2 de fevereiro
Filme favorito: Série M.A.D. 
Passeio inesquecível: Recife de Fora, em Porto Seguro
Uma pessoa exemplar: Minha mãe, Elice
Uma paixão: Minha filha e meu sobrinho
É torcedora: Do Grêmio e da Chapecoense  
(que fase, ambos rebaixados)
Culinária: Risotos (não sei fazer, sou péssima na cozinha)

Sensibilidade e força de vontade
atenção básica e atenção hospitalar, além de docente, por 
cinco anos, em uma universidade privada.

“Eu simplesmente amo trabalhar na Udesc, considero 
uma universidade muito organizada no que tange o ensi-
no, pesquisa, extensão e administrativo. Sinto orgulho de 
estar numa universidade pública estadual, e Santa Catari-
na ganhou meu coração”, conta a servidora que nasceu em 
Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul.

Atualmente, Carla trabalha com 15 cola-
boradores e aprecia muito os colegas. “Eles 
são incríveis!”, diz, destacando que, no re-
torno às atividades presenciais, todos atu-
aram bravamente. “O meu departamento é 
composto por profissionais efetivos extre-
mamente dedicados, todos muito respon-

sáveis e comprometidos, com diálogo aberto e eficaz. Me 
sinto segura e feliz aqui”, afirma.

Casada com o publicitário Márcio Cossetin dos Santos 
e mãe de Lívia, de 4 anos, Carla ama passar o tempo livre 
com a família. “Rolam muitos almoços, jantares, passeios, 
sempre com eles: marido, filha, pai, mãe, irmã, cunhado e 
sobrinho.” Carla é guerreira: “Corro atrás dos meus sonhos, 
sou católica e Deus guia minha vida. Busco ser justa e cor-
reta em minhas atitudes e decisões”. Seu lema de vida é o 
Salmo 23: “O senhor é meu pastor e nada me faltará”. (En-
trevista e texto por Celia Penteado)

Acima: Carla com a família 
e, na vacinação, com a 

irmã Elisângela, também 
docente da Udesc Oeste



Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto mostra obras em 
andamento na Udesc Cefid e no terreno 
que receberá o Novo Cefid e 
a EEB Dayse Werner Salles, 
além de mandar sua mensa-
gem de fim de ano.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

Viabilizando o lixo
De acordo com levantamento da Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), o País reciclou 
97,4% daquilo que produziu. Encerrou 2020 como um dos lí-
deres mundiais do material. Surpreendente! Isso só acontece 
porque o alumínio possui um dos melhores custos-benefícios 
no processo da reciclagem. Enquanto esse cenário perdurar, o 
sistema se retroalimentará. Maravilha. E o restante dos mate-
riais recicláveis que abundam em todos os ambientes, terra e 
mar? Precisamos pensar em soluções. Talvez impor à cadeia 
produtiva embalagens cujos benefícios são os mesmos do 
alumínio? Utopia. Muitas variáveis. Ponderemos. E se cada 
produto vendido tivesse um imposto destinado, exclusiva-
mente, para retro alimentar o sistema de reciclagem? Você 
descartaria uma embalagem se ela representasse um valor 
monetário de fácil e imediato retorno financeiro? Novos em-
preendimentos surgiriam dentro desse ecossistema. Mais em-
prego e renda. Seu lixo seria produto de troca na mercearia ao 
lado. Talvez seja outra utopia de um sonhador. Lembrando 
que as atuais “taxas de lixo” que pagamos são destinadas, em 
maior escala, à logística dos resíduos. Medida necessária, po-
rém, não resolve. Cidade limpa. Ok! Problema migrado para 
outro lugar. Esta é minha última reflexão do ano aos leitores. 
Que 2022 seja melhor que 2021. Recuse, reduza, reutilize e, se 
tudo der errado, recicle! Você também é parte do problema e 
de sua solução. Envie sugestões para gustavo.kogu re@
udesc.br e acesse www.udesc.br/sustentavel.

Fique por dentro

A Udesc é uma das 30 instituições selecio-
nadas pela Rede Nacional de Pesquisa 
(RNP) para participar de uma consultoria 
piloto que visa guiar as organizações para 
adequação à Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais (LGPD). Na Udesc, a adequa-
ção à LGPD ocorre aos cuidados de um gru-
po de trabalho (GT) formado em abril deste 
ano com essa finalidade. [LEIA+]

A Udesc finalizou a instalação de um painel de tecnologia 
LED com duas faces em Florianópolis para ampliar a divulgação 
das ações da instituição. O equipamento foi instalado em uma 
das esquinas próximas à sede do Campus I, no Bairro Itacorubi, 
que é um ponto com grande circulação de veículos e pedestres. 
O investimento foi de R$ 386 mil e a gestão do conteúdo será 
feita pela Secretaria de Comunicação (Secom). [LEIA+]

Clic Comunica

Confira o Calendário Acadêmico 2022 da 
Udesc. O primeiro semestre da graduação será 
de 28 de março a 30 de julho; e o segundo se-
mestre, de 15 de agosto a 17 de dezembro.

https://www.youtube.com/watch?v=3CLzPR0w2pI
https://www.youtube.com/watch?v=3CLzPR0w2pI
https://bit.ly/Udesc-ConsultoriaNacionalLGPD
https://bit.ly/Udesc-PaineldeLEDFloripa
https://bit.ly/Udesc-DatasCalendario2022


Cine Indica

Está chegando o Natal, e com ele o momento de assistir alguns filmes com temas natali-
nos, por que não? Um dos que eu gosto muito é O Amor Não Tira Férias (The Holiday), de 
2006, dirigido por Nancy Meyers. Esse filme tem o pacote completo de uma comédia român-
tica: boa trilha sonora, leveza, um pouco de drama e paixão. Amanda Woods (Cameron Diaz) 
e Iris Simpkins (Kate Winslet) são mulheres bem-sucedidas no trabalho, mas com a vida amo-
rosa bagunçada. Elas decidem fazer um intercâmbio de casas e experimentam as diferenças 
de estilo de vida entre elas. Amanda tem uma casa luxuosa em Los Angeles e Iris, uma casa simples no interior da Ingla-
terra. Nessa troca, elas conhecem Miles (Jack Black) e Graham (Jude Law) e o resto você já pode ir imaginando como se 
desenvolve. E, para você, quais são os filmes com clima de Natal que te fazem bem revisitar nessa época? E, para quem 
gosta de cinema, preparem-se, pois já saiu a lista de indicados do Globo de Ouro 2022 e logo mais sai a lista do Oscar! 
Bora maratonar! Mande sugestões para a coluna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Biblioterapia
Equilíbrio Udesc

Aniversariantes de 23 de dezembro

DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI

POR CELIA PENTEADO

Ninguém deve nada a você
Recentemente eu li um texto que me 

tocou bastante. A história de um pai que, 
na época do Natal, quer dar a filha um 
presente inesquecível. Segundo ele, uma 
simples verdade que poderia lhe poupar 
de ter que enfrentar situações que já ma-
chucaram muitas pessoas. A verdade, 
simples, porém libertadora, é que nin-
guém deve nada a você. De acordo com o 
texto, ninguém está nesse mundo para 
satisfazer nossas reivindicações.  Simples-
mente porque nenhuma outra pessoa é 
você.  A felicidade de cada um é algo úni-
co e particular, algo que somente a pró-
pria pessoa pode sentir e ninguém mais.

Ou seja, ninguém tem a obrigação de 
nos proporcionar a felicidade ou qualquer 
outra coisa que dificilmente será como 
idealizamos. Isso significa que, quando as 
pessoas fazem algo por nós, é porque elas 
querem e não porque nos devem algo. 

Devemos apenas a nós mesmo a obri-
gação de sermos a melhor pessoa possí-
vel.  Não exija nada de ninguém.  Apenas 
faça por merecer. Essa coluna foi basea-
do no texto de Harry Browne. Desejo a 
todos um ótimo Natal e um ano novo 
cheio de realizações!

Você tem sugestões para a coluna? Es-
creva para celia.penteado@udesc.br. 
Ouça o podcast em udesc.br/podcasts/
equilibrio e confira a playlist especial 
com músicas do programa Equilíbrio. 

Como se faz o humano? 
Iniciativas de humanização vêm sendo empreendidas junto à me-

dicina, às empresas, em espaços onde nós habitamos e onde é reque-
rido que haja empatia, capacidade de conexão emocional, a fim de 
avançarmos na resolução de problemas coletivos, da ordem da cultu-
ra e da civilização em que estamos imersos. Durante a pandemia, es-
tudos têm reforçado o apontamento que a ONU já fez, elencando as 
habilidades essenciais “soft skills”, imprescindíveis para o futuro, este 
cá está. Em que as relações são hiper mediadas por tecnologia e é 
preciso criar novos modos de estar no mundo. A principal habilidade 
é a consciência emocional. Em Ciência da Informação temos a com-
petência emocional, capacidade do sujeito buscar e consumir infor-
mação para manter seu equilíbrio emocional. Talvez isso tudo diga o 
mesmo que Aristóteles com a manutenção da nossa dimensão poéti-
ca e Foucault, em a “Escrita de Si”, com o termo autocuidado. Foucault 
entende a vida como uma prática, que implica tomar consciência dos 
movimentos da alma, como se movem meus pensamentos, meus in-
teresses, meus afetos. O que me afeta? Este episódio do podcast 
elenca uma série destas práticas de si e aproxima Literatura, Artes, 
Psicanálise e autocuidado, tendo as participações da especialista em 
Biblioterapia Carla Souza e da artista visual Ana Sabiá, pesquisadora 

do Grupo Articu-
lações Poéticas, 
da Udesc Ceart. 
(Coluna origi-
nalmente publi-
cada em novem-
bro de 2020)

Nilson Ribeiro Modro – Udesc Planalto NorteDélio Moreira Cunha – Udesc Faed Sérgio Marian – Udesc Alto Vale 

http://udesc.br/podcasts/equilibrio
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/mwkfxJzg7u8
https://youtu.be/mwkfxJzg7u8


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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O pró-reitor Mayco Nunes (Proex) representou a Udesc na 
reunião do Fórum das Entidades Escola é Lugar de Ciência, 
realizada na Alesc.

O pró-reitor Mayco prestigiou a entrega dos certificados 
pelo Prêmio Servidores de Fotografia Udesc 2021, promo-
vido pela Coordenadoria de Cultura (Ccult).

O reitor, Dilmar Baretta, 
e o diretor-geral da 
Udesc Oeste, Cleuzir da 
Luz, participaram de 
eventos de lançamento 
do edital para constru-
ção do Núcleo de 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Leite (NCTI), 
em Pinhalzinho. [LEIA+]

Baretta e o pró-reitor Nério Amboni (Proen) participa-
ram de encontro virtual promovido em parceria com a 
Secretaria de Estado da Educação (SED-SC). [LEIA+]

Coelho, o pró-reitor Alex Fabrin (Proplan) e a coordenadora 
de Programação Orçamentária, Sheila Gerber, prestigiaram 
a posse da nova técnica da pró-reitoria, Carolina Roman.

Coelho 
substitui no 
cargo o reitor, 
Dilmar Baret-
ta, entre 14 e 
28 de dezem-
bro e entre 3 e 
20 de janeiro. 
[LEIA+] 

Coelho recebeu do 
pró-reitor Nério 
Amboni (Proen) e da 
coordenadora de 
Ensino de Graduação, 
Ivete Krauzer, as propo-
sições do grupo de 
trabalho (GT) das 
licenciaturas. [LEIA+] 

Gestores e servidores da Udesc, 
dentre eles o reitor em exercí-
cio, Luiz Antonio Coelho, os 
pró-reitores Mayco Nunes 
(Proex) e Alex Fabrin (Proplan), 
as pró-reitoras Letícia Sequi-
natto (PROPPG) e Marilha dos 
Santos (Proad) e o chefe de ga-
binete Thiago Augusto acom-
panharam a tramitação da atu-
alização do Valor Referencial 
de Vencimentos (VRV), apro-
vada no percentual de 19%, na 
Assembleia Legislativa.

https://bit.ly/Udesc-EditalObraNucleoLeite
https://bit.ly/Udesc-EventoEducacaoSC2021
https://bit.ly/Udesc-CoelhoReitorExercicio2021
https://bit.ly/Udesc-CoelhoReitorExercicio2021
https://www.udesc.br/noticia/grupo_de_trabalho_propoe_acoes_para_qualificar_licenciaturas_da_udesc

