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Entrar como docente na Udesc Esag foi um divisor de 
águas em minha vida pessoal e profissional. Meu so-
nho era dar aulas aqui”, conta o professor Jovane Me-

dina. Antes de ingressar na instituição, em agosto de 2005, 
ele lecionava em universidades privadas de São José e de 
Lages. Hoje, faz parte do Departamento de Administra-
ção Empresarial, é coordenador de Estágios e de projetos 
de mobilidade acadêmica com três universidades suecas 
(West, Borås e Jönköping) e uma alemã (Merseburg). Em 
Jönköping, é também professor visitante. Por conta disso, 
já morou e deu aulas na Suécia.

Medina conta que tem sido um privilégio trabalhar em 
prol da internacionalização da Udesc, contribuindo para 
abrir portas, por meio de projetos nacionais e internacio-
nais. “Sempre trabalhei na Udesc Esag, mas fiquei dois anos 

lotado na Reitoria como secretário de 
Relações Internacionais, de 2010 a 

2012.” Ele destaca a rede de con-
tatos que formou junto a univer-
sidades estrangeiras e que vem 
possibilitando que alunos da 
Udesc Esag estudem na Alema-

nha e na Suécia, por exemplo. 
Um dos seus projetos permite 

Papo-rápido

Medina com o 
filho, Otávio

Um homem de lutas e não de guerras
que estudantes suecos façam estágio na Intelbras. “É uma 
honra, como brasileiro e professor da Udesc Esag, mostrar 
aos suecos que o nosso país também é feito de empresas 
inovadoras e líderes de mercado, assim como de pessoas tra-
balhadoras, inovadoras e de alto profissionalismo.”

Medina é carioca, mas foi criado em Belém – sua família 
mudou-se para o Norte do Brasil quando ele tinha 8 anos. 
“Cresci e me formei por lá. Depois, fiz mestrado e douto-
rado em Engenharia de Produção na Universidade Federal 
de Santa Catarina (Ufsc) e, daí em diante, a ilha formosa me 
encantou e me estabeleci em Florianópolis”.  

O professor é casado e tem um filho de 9 anos, Otávio. 
Fora da Udesc, gosta de conhecer regiões gastronômicas. 
“Sou bom de garfo”, conta. Também aprecia uma boa leitura 
que “alimente a mente e o espírito” e passar o tempo com 
seu filho, “meu melhor amigo”, diz, entusiasmado. Viajar é 
uma das suas maiores paixões, e uma das viagens mais mar-
cantes foi pela Escandinávia. “Fui de trem e visitei a Suécia, a 
Noruega e a Dinamarca. Adoro a Europa e procuro conhecer 
cidades pequenas, longe do agito de turistas”, destaca.

Medina também é viciado em práticas esportivas: dedica-
-se à natação e faz pilates e longas caminhadas para higiene 
mental. Entusiasmado e generoso, adora ajudar as pessoas 
sem esperar algo em troca. Também curte fazer amizades 

e bater papo com pessoas leves e 
gentis. Ele aprecia uma frase que ser-
ve de guia pessoal: “Não se deixem 
vencer pelo mal, mas vençam o mal 
com o bem (Romanos 12:21)”. Para 
Medina, o versículo alimenta o espí-
rito “para ser um homem de lutas e 
não de guerras”. “Procuro atacar os 

problemas e não as pessoas. Pois o que faz a diferença é o 
ânimo e a capacidade de fazer o bem em momentos difíceis 
em nossas vidas.” (Entrevista e texto por Celia Penteado)
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Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Lixeiras isoladas
Sabem por que o projeto Udesc Lixo Zero pro-

põe a eliminação das lixeiras isoladas e a criação 
da ilha de residuários com as três separações bási-
cas (reciclável, rejeito e orgânico)? Simples, lixeiras 
isoladas fomentam a mistura na fonte. Premissa 
básica que impede melhor destinação aos resídu-
os. Testes práticos comprovaram que lixeiras isola-
das, mesmo que possuam alguma identificação 
sobre o tipo de resíduo, acabam recebendo todo 
tipo de material. Resultado: aterro sanitário. As 
ilhas de resíduos reduzem consideravelmente o 
número total de lixeiras alocadas em um estabele-
cimento. Principalmente os de grande porte. Mas 
como três lixeiras juntas podem ser menos efeti-
vas do que uma única isolada? Isso acontece devi-
do à mudança comportamental sobre a responsa-
bilidade do gerador. Não havendo lixeiras em 
todos os cantos, ele precisará procurar uma ilha de 
residuários estrategicamente posicionada. Imagi-
nem uma casa, onde cada cômodo possui uma 
geladeira. Exagero, certo? Concentramos uma úni-
ca na cozinha. Se quisermos ter resultados diferen-
tes, precisamos agir diferente. Algumas cidades 
orgulham-se dos grandiosos números de lixeiras 
nas ruas. Tóquio, uma das mais populosas e limpas 
do mundo, não possui lixeiras. Os nipônicos res-
ponsabilizam os gerados, que devem seguir à ris-
ca os procedimentos de descarte. Mude! Recuse, 
reduza, reutilize e, se tudo der errado, recicle! Você 
também é parte do problema e da sua solução. En-
vie sugestões para gustavo.kogu re@udesc.br e 
acesse www.udesc.br/sustentavel.

uO Núcleo Extensionista Rondon (NER), da Udesc, realizará 
uma operação em julho, na região da Associação dos Municí-
pios do Alto Vale do Rio do Peixe (Amarp), no Meio-Oeste Ca-
tarinense. Em 2010, a mesma região recebeu a primeira ativi-
dade realizada pelo núcleo, a Operação Contestado. [LEIA+]

Clic Comunica

uServidores e alunos da Udesc podem solicitar atendi-
mento psicológico remoto gratuito. O serviço é prestado 
por profissionais da área contratados pela instituição por 
edital e as sessões ocorrem por videochamada. O agenda-
mento deve ser feito no centro de lotação ou na Reitoria, 
junto ao setor ou ao servidor designado como responsável 
(fiscal de contrato). Os contatos podem ser obtidos com a 
Secretaria de Assuntos Estudantis, Ações Afirmativas e Di-
versidades (SAE).  [LEIA+]

A Udesc renovou a parceria com a plataforma 
Coursera, que oferece milhares de cursos online 

gratuitos em várias áreas do conhecimento. [LEIA+]

Fique por dentro

uO Mestrado Profissional em Ges-
tão de Unidades de Informação da 
Udesc Faed recebe inscrições até 22 de 
abril. O programa oferece até 20 vagas, 
sendo cinco exclusivas para servidores 
técnicos da universidade.  [LEIA+]

Udesc realiza obras de R$ 50 milhões em quatro cidades
A Udesc realizará inaugurações de prédios e de reformas a partir da próxi-

ma segunda-feira, 11, em Joinville, Balneário Camboriú, Laguna e Ibirama, 
além das assinaturas de ordens de serviço para novas construções. Os inves-
timentos nos quatro campi somam quase R$ 50 milhões. Na segunda, ocor-
rerá a inauguração da maior obra da história da universidade, o Bloco I da 
Udesc Joinville. Na terça, será a vez do Bloco 2 da Udesc Balneário Camboriú. 
Em 18 de abril, haverá a inauguração da reforma do ginásio de esportes da 
Udesc Laguna. E, em 12 de maio, do novo prédio da Udesc Ibirama. Outras 
obras também foram realizadas recentemente em outros campi. [LEIA+]

Prédio em Joinville é considerado a maior obra da história da universidade

https://bit.ly/Udesc-AnuncioOperacao2022
https://bit.ly/Udesc-AtendimentoPsicologicoRemoto
https://bit.ly/Udesc-RenovacaoParceriaCoursera2022
https://bit.ly/UdescFaed-PosGestaoInformacao2022
https://www.udesc.br/noticia/udesc_realiza_obras_de_r__50_milhoes_em_joinville__balneario_camboriu__laguna_e_ibirama


Biblioterapia
DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI

Equilíbrio Udesc
POR CELIA PENTEADO

Opiniões divergentes
Olá, pessoal! É impossível que haja al-

guém com os mesmos pontos de vista 
que você. É natural que as pessoas enxer-
guem de forma diferente a mesma situa-
ção. Quando fiz um curso de fotografia, o 
professor propôs que fizéssemos o regis-
tro de um mesmo objeto e cada partici-
pante fez uma fotografia diferente. Ou 
seja, ninguém enxergou o objeto sob a 
mesma ótica.

Em qualquer relacionamento, é natural 
que haja conflitos, pois cada pessoa de-
fenderá sua maneira de ver a circunstân-
cia. Por isso, o debate sobre pontos de vis-
tas pode ser interessante, já que, dessa 
forma, enxergamos além.

Ou seja, se todas as pessoas pensassem 
da mesma forma, não haveria desenvolvi-
mento. O problema é que muitos atacam 
as pessoas e não as ideias. Por isso, para 
que haja um debate produtivo, é interes-
sante se concentrar nos fatos, evitando 
levar as situações para o lado pessoal. 

Aliás, atacar ideias também não é muito 
estratégico. Melhor mesmo é apresentar 
pontos de vista de forma objetiva, defen-
dendo-os por meio de ideias positivas. E, 
mesmo ao discordar de alguém, podemos 
reconhecer os acertos de opinião dessa 
pessoa. Isso torna qualquer troca de ideias 
mais leve e produtiva.

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. 

Aniversariantes de 8 de abril
Jocemar Ilha – Udesc Cefid

Larissa Blue do Amaral e Silva – Udesc Lages
Luciano Schweitzer – Udesc Lages
Maurício Sezerino – Udesc Lages

Abril Verde da Udesc faz palestras online sobre segurança no trabalho
A Coordenadoria de Desenvolvimento Humano (CDH) promove neste 

mês a campanha Abril Verde, com  palestras online voltadas à conscienti-
zação sobre saúde e segurança do trabalho. O tema geral é “Construindo 
uma cultura de saúde e segurança”, e a próxima apresentação, “Compor-
tamento Seguro e Cultura de Saúde e Segurança Ocupacional”, será no 
dia 19. A primeira palestra, “Fatores de risco psicossociais e a Síndrome de 
Burnout”, ocorreu em 5 de abril. [LEIA+]

Ou Isto ou Aquilo! Desde que nascemos, é isto 
ou aquilo. É sobre estar inteiro e navegar na impermanência das 
coisas todas. Este vídeo tem criança, tem poema e tem convite 
especial para o Encontro de Biblioterapia em 12 de abril, com o 
tema “Inícios e Fins - a retomada ao presencial”. Só clica!

Udesc inicia vacinação de servidores 
contra a gripe na próxima segunda

A partir da próxima segunda-feira, 11, a Udesc imunizará téc-
nicos e professores em todos os centros contra a gripe H1N1, 
com a vacina Influenza Quadrivalente, adquirida por licitação 
com a empresa Imunizar. Os interessados devem comparecer 

aos pontos de vacinação definidos em cada unidade, confor-
me o cronograma divulgado por e-mail. Os servidores que 

receberem a imunização poderão ajudar, com a doa-
ção de um quilo de alimento não perecível, na cam-

panha “Comece em sua casa”, que integra o proje-
to Promovendo a Saúde na Universidade, sendo 
organizado pela servidora Valdirene Ávila, e 

arrecada alimentos para estudantes em si-
tuação de vulnerabilidade.  

https://youtu.be/sZ2wmXegH3E
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://bit.ly/Udesc-CampanhaAbrilVerde2022
https://youtu.be/sZ2wmXegH3E


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.

Até o próximo domingo, 10, professores e técnicos da Udesc poderão preencher o formulário 
online para solicitar notebooks por empréstimo por meio do Projeto Equipa Servidor, da 
Reitoria. Mais de 500 notebooks serão disponibilizados na primeira etapa do projeto. [LEIA+]

O reitor Baretta, o diretor-ge-
ral da Udesc Oeste, Cleuzir da 
Luz, o chefe do Departamen-
to de Zootecnia, Marcel Boia-
go, o prefeito de Guatambu, 
Luis Clóvis Dal Piva, e o secre-
tário estadual de Desenvolvi-
mento Econômico, Luciano 
Buligon, participaram de reu-
nião que confirmou os recur-
sos para a pavimentação do 
acesso à Fazenda Experimen-
tal do CEO (Feceo). [LEIA+]

O pró-reitor Mayco Morais Nunes (Proex) conduziu a pri-
meira reunião presencial após a pandemia do Comitê de 
Extensão, formado por diretores de centros que atuam 
na área em cada unidade. [LEIA+]

As reuniões das câmaras temáticas do Consuni voltaram a ocorrer também de forma presencial. A pró-reitora Ma-
rilha dos Santos (Proad) comandou sessão da Câmara de Administração e Planejamento (CAP), que também teve 
participação do pró-reitor Alex Fabrin (Proplan); a pró-reitora Sandra Makowiecky, a da Câmara de Ensino de Gra-
duação (CEG); a pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG), a da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG); e o 
pró-reitor Mayco Morais Nunes, a da Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade (Cecc). Assista às gravações no 
YouTube e confira as decisões no site do Consuni.

Baretta reuniu-se, em Chapecó, com gestores da Univer-
sidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), da Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) e do 
Corpo de Bombeiros Militar para tratar de parcerias.

O reitor, Dilmar Baretta, o 
pró-reitor Alex Fabrin 
(Proplan) e demais pró- 
reitores visitarão os cen-
tros de ensino para lançar 
a segunda edição do pro-
grama Qualifica Udesc, 
que descentralizou R$ 40 
milhões para investimen-
to pelas unidades. [LEIA+]

CAP CEG CECC CPPG

https://bit.ly/Udesc-ConsultaEquipaServidor
https://bit.ly/UdescOeste-AsfaltamentoAcessoFazenda
https://bit.ly/Udesc-ComiteExtensaoReuniao012022
https://www.youtube.com/channel/UCNPazDgXfDRadrovNw38cWA
https://www.udesc.br/conselho/consuni
https://bit.ly/Udesc-AnuncioQualifica2


Gestão em movimento
A equipe de gestão da Reitoria tem pres-
tigiado as cerimônias de outorga de 
grau dos centros de ensino, que volta-
ram a ocorrer de forma presencial. Na 
foto, a formatura da Udesc Lages, que 
contou com a presença da pró-reitora 
Letícia Sequinatto (PROPPG).

Servidores da Reitoria e 
dos centros participaram 
do 17º Congresso 
Brasileiro de Pregoeiros.
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O reitor Baretta visitou a Udesc 
Laguna para conversar com gestores 
e verificar melhorias na unidade. A 
diretora-geral Patrícia Sfair Sunye 
conduziu a recepção. [LEIA+]

Até o próximo domingo, 10, professores e técnicos poderão responder a uma pesquisa de  
satisfação sobre o atendimento feito pelas pró-reitorias da Udesc. A consulta visa qualificar os  
serviços prestados pela Proad, Proen, PROPPG, Proex e Proplan.  Clique aqui para responder.

As inscrições de chapas (titular e suplente) para vagas de representantes docentes, técnicos  
e discentes no Conselho Curador (Concur) estarão abertas entre 18 e 25 de abril. [LEIA+]

Nota oficial da Udesc esclarece situação de prazos para a reabertura do restaurante universitário 
situado no Bairro Itacorubi, em Florianópolis, e de valores das refeições após a reativação. [LEIA+]

Professores efetivos da Udesc podem se inscrever até 3 de maio no edital do Programa de  
Auxílio à Participação em Eventos (Proeven) voltado ao segundo semestre deste ano. [LEIA+]

O vice-reitor, Luiz Coelho, acompa-
nhou o retorno das aulas 100% 
presenciais em Joinville com  
o diretor-geral da unidade,  
Antonio Heronaldo de Sousa.

Pró-reitor Mayco 
Nunes (Proex) 

apresentou o Núcleo 
Extensionista Ron-

don (NER) da Udesc 
em reunião da 

Associação dos 
Municípios do Alto 

Vale do Rio do Peixe 
(Amarp), junto com o 

coordenador do 
núcleo, Alfredo 

Balduíno. [LEIA+]

Baretta e o pró-reitor Alex Fabrin (Proplan) receberam o 
diretor-geral da Udesc Faed, Celso João Carminati, e o dire-
tor de Administração da unidade, Guilherme de Medeiros.

https://bit.ly/UdescLaguna-VisitaReitorMar22
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qOS2pY7Fik6Xqaf1ZBWhHc3h2qlW3fpHq-FOiehGnA1URVRSWUlKUEpPTlgwNFI5SlMwUTg0SzlGNi4u
https://bit.ly/Udesc-EleicaoConcur2022
https://bit.ly/Udesc-NotaOficialRefeicoesCampusI
https://bit.ly/Udesc-EditalProeven012022
https://bit.ly/Udesc-AnuncioOperacao2022

