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Desde pequena, Michelle Benedet sonhava ser pro-
fessora. “Minha brincadeira predileta era dar aula 
para minhas bonecas e ursos de pelúcia”, conta bem- 

humorada. Logo que se formou, ela passou a dar aulas em uma 
universidade particular, mas desde o primeiro dia em que es-
teve na Udesc Laguna, soube que lá era o lugar em que que-
ria trabalhar. Em 2009, ingressou como servidora efetiva da 
universidade e, além de ser professora do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo, Michelle atualmente é diretora 
de Extensão da unidade. Também coordena o Módulo – Es-
critório de Cooperação Técnica da Udesc e, em breve, assu-
mirá a coordenação de trabalhos de conclusão de curso em 
Arquitetura e Urbanismo. 

Corajosa e dedicada, Michelle conta que assumir a dire-
ção de Extensão foi um marco. Também vale destacar que, 
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Papo-rápido

Perfil
Michelle Benedet

Professora da 
Udesc Laguna

Aniversário: 7 de dezembro (Sagitariana em todos os aspectos)
Livro de cabeceira: Dedique-se de coração (Howard Schultz)  
Filme favorito: Série Suits
Passeio inesquecível: Rio Negro, Amazonas 
Uma pessoa exemplar: Meu companheiro, seu foco  
e disciplina me inspiram
Uma paixão: Minha família 
É torcedora: Lewis Hamilton 
Culinária: Brasileira 

Michelle  com 
o namorado, 

Mathias

Intensidade e dedicação
em 2021, ela conquistou o 2º Prêmio Professor do Conse-
lho de Arquitetura e Urbanismo/Santa Catarina, que teve 
como objetivo reconhecer a melhor e mais inovadora prá-
tica de ensino desenvolvida em cursos de Arquitetura e 
Urbanismo no Estado.

Há cerca de dez anos, Michelle criou o Módulo para ela-
borar projetos aos campi da Udesc, a instituições públicas 
de Laguna e também a famílias de baixa renda que tenham 
um imóvel tombado, nesse caso em parceria com o Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Hoje, sob coordenação de Michelle e do professor Edu-
ardo Nogueira, atual gerente do escritório, 20 bolsistas do 
Módulo atuam nos mais diferentes projetos, como: reforma 
do novo prédio da Reitoria (antigo prédio da Oi), projeto de 
paisagismo da Udesc Ceart, novo prédio do curso de De-
sign, novo prédio da Udesc Esag, entre outros.

A professora também destaca o programa de extensão 
Gentilezas Urbanas, que desenvolve uma série de ações 
nas comunidades de baixa renda de Laguna e região. “O 
programa é desenvolvido no LabCidade, do qual sou co-
ordenadora e conta com cinco ações: Casulo Social, Casu-
lo Ambiental, Casulo Urbano, Observatório do Patrimônio 
e Projeto REC.”

Michelle namora com Matthias, “um alemão que 
mora há três anos no Brasil” e é executivo de uma 
empresa multinacional. Fora da Udesc, o casal curte 
conhecer restaurantes novos. “O mundo da gastrono-
mia nos fascina. Fazer piquenique em parques e ver 
séries também costumam ser atividades rotineiras.” O 
casal também adora viajar e, entre as viagens predile-
tas, Michelle destaca a feita para o Amazonas, “onde 
ficamos hospedados no meio da mata, em frente ao 
Rio Negro, no Arquipélago Fluvial de Anavilhanas.” 

(Entrevista e texto por Celia Penteado)



Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Canteiro de Obras

Nesta edição, 
Roberto mostra a 
instalação de uma 
plataforma de acessi-
bilidade na Udesc 
Cefid, entre outras 
melhorias feitas no 
centro de ensino.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

Proibição do descartável  
na Udesc Balneário Camboriú

Agora é regra! O Conselho de Centro da Udesc 
Balneário Camboriú aprovou, em sua última reu-
nião, a Resolução nº 03/2021, que “dispõe sobre a 
restrição de fornecimento de produtos de plásti-
co de uso único nas dependências da Udesc Bal-
neário Camboriú”. A premissa proíbe o forneci-
mento e a distribuição de produtos de plástico 
de uso único, como copos, pratos, talheres, canu-
dos e agitadores para bebidas, nas dependências 
da instituição.

Os servidores do centro já tinham o hábito de 
trazer suas canecas, seus pratos e seus talheres de 
casa. A direção assegurou a aquisição de copos e 
pratos reutilizáveis para sentir confiança em regula-
mentar a restrição. A regra permite o fornecimento 
dos itens descartáveis apenas em casos de exceção. 
A institucionalização das boas práticas permite que 
os agentes lixo zero possam atuar em novas ações. 
A Udesc Balneário Camboriú inicia 2022 com o pé 
direito. Seguimos! 

Recuse, reduza, reutilize e, se tudo der errado, re-
cicle! Você também é parte do problema e da sua 
solução. Envie sugestões para gustavo.kogu re@
udesc.br e acesse www.udesc.br/sustentavel.

Fique por dentro

A partir de março, a Udesc voltará a realizar as 
cerimônias de outorgas de grau de forma pre-
sencial. As formaturas ocorreram de forma re-
mota desde 2020 devido à pandemia. Acesse 
os calendários no site da Coordenadoria de 
Eventos (Ceven). [LEIA+]

Clic Comunica

uEntrou em vigor neste ano a Lei nº 18.316/2021, que faz 
alterações no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Es-
tado de Santa Catarina. As principais mudanças incluem: as 
férias dos servidores efetivos poderão ser fracionadas em 
até três períodos; o pagamento do auxílio-alimentação nos 
afastamentos; o afastamento para aguardar aposentadoria 
não terá mais direitos e vantagens resguardados; e a licen-
ça-maternidade das professoras substitutas passa a ser de 
180 dias consecutivos, como já ocorre com as efetivas.

uFoi concluída a atualização das redes VPN administrati-
va e acadêmica da Udesc. A openVPN, utilizada desde o 
começo da pandemia, foi substituída em 2021 para imple-
mentação de uma nova solução de segurança. Com isso, a 
partir de 31 de março a Secretaria de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (Setic) não oferecerá mais suporte 
ao serviço openVPN , que será totalmente descontinuado 
em 30 de abril. Servidores e estudantes da Udesc que utili-
zam as redes VPN devem observar os tutoriais de instala-
ção da nova versão e assistir ao vídeo-tutorial.

https://www.youtube.com/watch?v=YPzbsUjy_mw
https://www.youtube.com/watch?v=YPzbsUjy_mw
https://bit.ly/Udesc-CalendarioFormaturas2022
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2021/18316_2021_lei.html
https://wiki.udesc.br/wiki/doku.php?id=user:acesso_sslvpn
https://wiki.udesc.br/wiki/doku.php?id=user:acesso_sslvpn
https://www.youtube.com/watch?v=XhhsniMaMuE


Cine Indica

Quer assistir a filmes online gratuitamente? O Sesc São Paulo tem um strea-
ming incrível intitulado “Cinema #emcasacomsesc”. No site, é possível assistir a 
diversos filmes com a curadoria do CineSesc, que são inseridos semanalmente e 
têm permanência temporária. Verifique as datas e programe-se! O mais bacana é 
que, além de um excelente catálogo, é muito simples de assistir, basta escolher o 
filme e clicar no play. Entre os filmes disponíveis atualmente, temos Roma, Cida-
de Aberta (1945), dirigido por Roberto Rossellini. É um clássico precursor do ne-
orrealismo italiano que se passa durante a ocupação nazista em Roma, em que 
comunistas e católicos se unem na resistência. O filme estará disponível na plata-
forma até 22 de setembro deste ano. Mande sugestões para a coluna por meio do 
e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Biblioterapia Equilíbrio Udesc

Aniversariantes de 24 de fevereiro

André Anibal Brandt – Udesc Lages
Carine Vendruscolo – Udesc Oeste

Carlos Augusto de Paiva Sampaio – Udesc Lages
Célia Maria Antonacci Ramos – Udesc Ceart

Leila Zanatta – Udesc Oeste
Lorieti Maria Nardelli da Luz – Reitoria

Roderley Antonio Debastiani – Udesc Oeste
Zenilda Espindola Maestri – Udesc Cefid

DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI POR CELIA PENTEADO

Colorir e desaquendar com Drummond
“Esse é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão per-

corremos volumes, viajamos e nos colorimos”, diz Carlos Drummond 
de Andrade no poema “Nosso Tempo”. Mas será, Drummond? Seria, 
em vão, nos colorirmos? E quando nos colorimos, com quais pincéis? 
Esse trecho do poema fez diálogo com a vontade de deixar vir aquilo 
que tem força. Fez laço com outras vidas, aquelas que se aquendam, 
se montam, exibem e cobrem a fim de expressarem quem são. 
Aquendar e colorir. O primeiro, um termo da cultura drag, o segundo 
já tão conhecido, e ambos tão presentes em cada um de nós. Às ve-
zes, um poema faz conversa curiosa com a gente! Confira no vídeo 
(o poema e a conversa) ; ) Aproveite para me contar nos comentários 
que temas, emoções, questões, autores, livros, prosa ou poema você 
quer ver nos vídeos desta temporada! Te espero.

Deus te abençoe
Recentemente, meu filho se aproxi-

mou de mim, antes de ir para o traba-
lho, e pediu: “Me abençoa, mãe?”. E eu 
disse: “Deus te abençoe, meu filho”.

No dia seguinte, ele falou: “Nossa! 
Sua benção me ajudou muito. Ela é 
poderosa! Tive um dia ótimo”. O efeito 
de abençoar é multiplicador. Deseja-
mos o melhor para as outras pessoas, 
mas atraímos a proteção divina para 
nós também.

Filhos que recebem a benção dos 
seus pais têm um bom início espiritual 
e emocional na vida. A benção é a 
expressão do nosso bem querer. En-
tão, desejo que todos nós sejamos 
abençoados com as melhores graças! 
Assim seja.

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

https://sesc.digital/colecao/cinema-em-casa-com-sesc
https://sesc.digital/colecao/cinema-em-casa-com-sesc
https://youtu.be/RayJLtG1jQQ
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://youtu.be/RayJLtG1jQQ


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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A Udesc repassou valor global de R$ 1,75 milhão 
aos centros referente ao edital dos programas de 
Apoio à Extensão Universitária (Paex) e de Incenti-
vo à Creditação da Extensão Universitária (Proceu), 
coordenados pela Proex. [LEIA+] 

Também foram liberados os recursos destinados a 30 
projetos de ações artístico-culturais aprovados pelo 
Edital Campus de Cultura Udesc 2021-2022. [LEIA+] 

A PROPPG divulgou orientações aos programas de 
pós-graduação para participação no Programa Insti-
tucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), 
da Capes, que financiará até 1,4 mil bolsas. [LEIA+]

A PROPPG também publicou o resultado da segun-
da fase da seleção interna para o Edital Proeventos 
2021/2022, da Fapesc. [LEIA+]

A Udesc lançou editais internos para seleção e clas-
sificação de projetos de pesquisa e distribuição de 
bolsas em três programas de iniciação científica: 
PIC&DTI; Pipes; e Pibic-EM. [LEIA+]

O reitor, Dilmar Baretta, e o vice-reitor, Luiz Coelho, comandaram a 
primeira reunião presencial da equipe da Gestão 2020-2024 com os 
diretores-gerais dos centros de ensino, realizada em 16 de fevereiro, 
no Plenarinho da Reitoria. A pauta incluiu as propostas para atualiza-
ção do VRV e do auxílio-alimentação dos servidores. [LEIA+]

Baretta e Coelho receberam o coronel Ricardo Alves da 
Silva (novo diretor de Instrução e Ensino da Polícia Militar 
de SC) e o tenente-coronel Alexandre Alberto Kleine. A 
reunião abordou parcerias entre a Udesc e a Faculdade 
da Polícia Militar (Fapom).

Coelho e a pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG) pres-
tigiaram a aula inaugural do curso de especialização em 
gestão pública para servidores da Secretaria de Estado 
da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP), de-
senvolvido pela Udesc Esag. [LEIA+]

O pró-reitor Mayco Nunes (Proex) prestigiou a inaugu-
ração do Cedup em Rio Fortuna, onde a Udesc ofertará 
cursos de extensão, por meio de uma parceria com a Se-
cretaria de Estado da Educação (SED). [LEIA+]

Duas câmaras do Conselho Universitário (Consuni) realizaram sessões em fevereiro. A Câmara de Ensino de 
Graduação (CEG), no dia 8, foi comandada pela nova pró-reitora Sandra Makowiecky, que assumiu a Proen neste 

mês. Já a da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) ocorreu no dia 9. Confira datas e pautas no site.

Baretta e 
Coelho conver-
saram com o 
vice-prefeito 
de Abelardo 
Luz, Júnior 
Bodaneze.

https://bit.ly/Udesc-RecursosPaexProceu2022a24
https://bit.ly/Udesc-RecursosCampusCultura2022
https://bit.ly/Udesc-EditalPDSE2022
https://bit.ly/Udesc-EditalPDSE2022
https://bit.ly/Udesc-IniciacaoCientifica2022
https://bit.ly/Udesc-ReuniaoReitoriaDirecoesFev2022
https://bit.ly/UdescEsag-InicioPosGestaoPrisional
https://bit.ly/Udesc-InauguracaoRioFortuna
https://www.udesc.br/conselho/consuni

