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Apesar da aparência jovial e do jeito de surfista, o 
técnico André Corrêa de Abreu trabalha na Udesc 
há quase 40 anos. Atualmente em atividade na Se-

cretaria Acadêmica da Udesc Cead, já passou por diferentes 
centros de ensino. Para ele, um dos benefícios de trabalhar 
na universidade é a possibilidade de buscar novos espaços 
na própria instituição e, assim, continuar desenvolvendo 
habilidades profissionais e pessoais, “buscando nossa satis-
fação e, consequentemente, aprimorando a qualidade de 
nossos serviços”. Graduado em Geografia pela Universida-
de Federal de Santa Catarina (Ufsc), André tem especializa-
ção em Administração Pública e Sociedade pela Udesc. Em 
1981, começou a trabalhar no Diretório Acadêmico de Ad-
ministração e Gerência (Daag). Em 1986, efetivou-se como 
servidor na universidade, lotado na Secretária Acadêmica 
da Udesc Esag. “Por ser jovem como os alunos, fiz grandes 
amizades, sendo que muitas permanecem até hoje”, conta.

Em 1991, André passou pelo Setor de Registro de Di-
plomas, na Pró-Reitoria da Ensino (Proen), onde contribuiu 
para a elaboração do primeiro Manual de Orientação aos 
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Dinamismo e coragem de arriscar
Centros de Ensino da Udesc. “Um documento histórico so-
bre o procedimento a ser adotado para o registro dos di-
plomas.” Na década de 1990, ainda eram os poucos os seto-
res informatizados na Udesc e, por isso, André utilizava um 
computador que ficava na Udesc Ceart. “Com tantas idas 
e vindas ao centro de ensino, fui convidado a me juntar à 
equipe dessa unidade, onde permaneci por 19 anos.”

Entre os momentos marcantes, André destaca seu traba-
lho à frente da Secretaria da Pós-Graduação da Udesc Ceart. 
“Na época, oferecíamos cerca de 11 cursos de especialização 
para aproximadamente 300 alunos. Esse foi um momento 
intenso, onde assumi uma grande responsabilidade”, relata. 
André gosta de desafios e, em 2004, aceitou o convite para 
criar o Setor de Compras da Udesc Ceart. “Foi um período de 
muito aprendizado, pois as compras não eram apenas para 
o centro, mas sim para todo Campus I. Fico feliz em cons-
tatar que a universidade é referência no Estado e no Brasil 
nos processos licitatórios e fiz parte dessa equipe que deu o 
primeiro passo.” Desde 2010, André trabalha na Udesc Cead, 
onde, além da secretaria acadêmica, atuou no Setor de Com-

pras, chefiou a área de Serviços Gerais, 
secretariou a Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) na Udesc por cinco anos e 
foi tutor a distância no curso de Peda-
gogia por alguns semestres. 

André é casado há 30 anos com Su-
sana, “minha linda esposa, amiga e par-
ceira”, com quem tem dois filhos, Érica, 
23, e Diogo, 19. Esportista desde crian-
ça, André praticava basquete, tênis de 
campo e natação na infância e adoles-
cência. “Na metade da década de 1970, 
o surf surgiu na minha vida como uma 
explosão. Descobri o gosto por desbra-
var locais, praias e mares”, conta. Segun-
do ele, nessa época, o acesso a muitas 
praias era difícil. “Mesmo tendo passa-
do todo esse tempo, ainda sigo ativo na 
busca de boas ondas. A Praia da Joaqui-
na foi e continua sendo o meu reduto.”

Apesar da cara de brabo, André 
é sensível e chora fácil. O técnico da 
Udesc adora viajar, dirigir, estar com 
as pessoas, com os amigos e colegas, 
“falar besteiras e dar boas risadas”, diz. 
Gosta de ajudar as pessoas e, segundo 
ele, às vezes é meio intrometido. (En-
trevista e texto por Celia Penteado)
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Perfil
André Corrêa de Abreu

Técnico da Udesc Cead

Papo-rápido
Aniversário: 19 de junho
Livro: Jardineiro Espanhol, de  
A. J. Cronin, e As Cavernas de  
Marte, de Isaac Asimov
Filme: A última carta de amor
Passeio: Fátima, em Portugal
Pessoas exemplares: Minha mãe e 
Alba Maris Pausewang (Tia Albinha)
Uma paixão: Pela vida
Torcedor: Avaí e Flamengo
Culinária: Sempre no ponto



Udesc promove Congresso Nacional de Inovação e Tecnologia

Inova Udesc

Com intuito de fomentar a inovação na região a 
partir da universidade, a Udesc Planalto Norte pro-
move anualmente o Congresso Nacional de Inova-
ção e Tecnologia (Inova). Com foco na chamada de 
artigos científicos, a quinta edição do evento, no se-
gundo semestre de 2021, contou com a apresentação 
de trabalhos nas áreas de gestão de projetos, gestão 
de pessoas, gestão de operações e logística, indús-
tria 4.0, empreendedorismo, marketing e sustentabi-
lidade. O congresso recebeu apoio da Fundação de 
Ensino, Tecnologia e Pesquisa (Fetep) e do Centro de 
Inovação da Região do Planalto Norte e ocorreu em 
paralelo a dois outros eventos: o Encontro de Negó-
cios, Inovações e Tecnologia (Enit) e o Encontro Inte-
grado de Ensino, Extensão e Pesquisa (Eiexp).

Os artigos foram analisados em uma avaliação por 
pares (blind peer review) e os trabalhos aceitos 
foram apresentados de modo remoto nos dias do 
congresso. Os cinco melhores artigos aprovados 

e inscritos no evento foram convidados à submissão 
em caráter “fast track” para a Revista Eletrônica do 
Alto Vale do Itajaí (Reavi). Os anais do 5º Inova foram 
publicados no início deste ano e podem ser acessa-
dos neste site, no qual também estão publicados os 
vídeos das apresentações orais dos trabalhos.

A Udesc Planalto Norte, que é signatária do mo-
vimento Inova Planalto, visualiza o Inova como uma 
importante contribuição para a disseminação da ino-
vação tecnológica entre os atores do ecossistema de 
inovação. O congresso ocorre junto a outros eventos 
de inovação, tecnologia e empreendedorismo, facili-
tando o contato entre empresas, startups, entidades 
governamentais e pesquisadores, e contribuindo 
para o surgimento de ideias e parcerias inovadoras.

O início da próxima chamada de artigos está previs-
to para ocorrer ainda no primeiro semestre deste 
ano, e as informações sobre submissões serão pos-
tadas no site da Udesc Planalto Norte.

Comitiva do NER/Udesc visita municípios do Meio-Oeste de SC

uEm abril e maio, a Udesc promove 
a imunização de técnicos e profes-
sores nos 12 centros e na Reitoria 
contra a gripe H1N1. As doses fo-
ram adquiridas via processo licitató-
rio, vencido pela empresa Imunizar, 
e o cronograma de vacinação é di-
vulgado por e-mail. Os servidores 
que recebem a imunização também 
podem ajudar com um quilo de ali-
mento não perecível na campanha 
“Comece em sua casa”, integrante do 
projeto Promovendo a Saúde na 
Universidade, que é organizado pela 
servidora Valdirene Ávila, da Secre-
taria de Assuntos Estudantis, Ações 
Afirmativas e Diversidades (SAE), e 
arrecada alimentos para estudantes 
em situação de vulnerabilidade.

Clic Comunica

Udesc Tem

uServidores e alunos interessados em atuar na próxima operação 
do Núcleo Extensionista Rondon (NER), da Udesc, devem se inscrever 
até 8 de maio para o curso preparatório online. A formação iniciará 
em 16 de maio, pela plataforma Moodle, e é pré-requisito para parti-
cipar das atividades que ocorrerão entre 24 de agosto e 3 de setem-
bro na região da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do 
Peixe (Amarp), no Meio-Oeste Catarinense. Nesta semana, uma equi-
pe do núcleo visitou gestores municipais da região. Integram a comi-
tiva os professores Alfredo Balduíno Santos, Sérgio Marian, Luiz Filipe 
Goldfeder Reinecke, Felipe Gontijo e Ivoneti Ramos e os técnicos Do-
nizete Bitencourt, Daniel Bernardino, Fillipe Martins e Marcelo Piske, 
além dos motoristas Léo Silvano e Ademir de Souza. [LEIA+]

Núcleo Extensionista Rondon da 
Udesc abre inscrição para curso

Campanha Abril Verde da Udesc faz palestra online sobre 
ergonomia e orientação postural na próxima terça

http://eventos.udesc.br/ocs/index.php/inova/2021
http://eventos.udesc.br/ocs/index.php/inova/2021
https://www.udesc.br/ceplan
https://bit.ly/Udesc-CursoOperacaoNER2022
https://www.udesc.br/noticia/campanha_abril_verde_da_udesc_faz_palestra_sobre_orientacao_postural_no_dia_26
https://www.udesc.br/noticia/campanha_abril_verde_da_udesc_faz_palestra_sobre_orientacao_postural_no_dia_26


Cine Indica

Hoje a dica é para quem gosta dos clássicos do cinema: 12 homens e uma sentença 
(12 Angry Men), dirigido por Sidney Lumet em 1957. Um jovem porto-riquenho de 18 
anos é acusado de ter matado o próprio pai e vai a julgamento. O júri é composto por 12 
homens, com sua identidade preservada, que se reúnem para decidir a sentença, culpa-
do ou inocente? A decisão deve ser unânime. Onze deles votam pela condenação do 
acusado, mas, quando um deles acredita na sua inocência, os outros precisam rever os 
motivos pelos quais acreditam que o rapaz seja culpado, que pode ser desde puro pre-
conceito até a pressa para concluir logo o julgamento. É um filme que acontece grande 
parte em um único cenário, mas com bastante movimento, que não deixa o tédio chegar. 
Esse é um “filme de tribunal” cheio de diálogos, com ótimas atuações e direção e com o potencial de nos deixar 
pensando mais sobre ele depois de assistir. O filme termina, mas continua na nossa cabeça e, como alguns críticos 
pontuam, nós somos o 13º jurado. Mande sugestões para a coluna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Biblioterapia
DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI

Equilíbrio Udesc
POR CELIA PENTEADO

Como vai a sua concentração?
Alguns amigos têm reclamado que sen-

tem dificuldade em manter o foco nas suas 
atividades diárias. Mas é possível aprimorar 
essa capacidade. Da mesma forma como os 
atletas conseguem melhorar seu desempe-
nho, nós podemos aumentar nossa resistên-
cia mental, acrescentando tarefas na nossa 
rotina e ensinando nossas mentes a não de-
sistir frente a um obstáculo.

É preciso treinar o cérebro para resgatar a 
atenção. Uma boa estratégia para aprimorar 
a concentração é a regra do faça mais 5. É 
simples: ao se sentir prestes a desistir de ler 
um livro, por exemplo, leia mais 5 páginas. 
Continuar a se concentrar mais um pouco, 
apesar do cansaço, é o segredo para aumen-
tar a resistência mental.

Seguem outras dicas que podem ajudar a 
desenvolver o foco: procure ambientes que 
oferecem menos distrações; faça listas; divi-
da tarefas grandes em várias partes; estabe-
leça prazos para suas tarefas; e, por último, 
pratique exercícios físicos.

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

A estrutura da bolha de sabão
“Era o que ele estudava. ‘A estrutura, quer dizer a estrutura’ – ele 

repetia e abria a mão branquíssima ao esboçar o gesto redondo. Eu 
ficava olhando seu gesto impreciso, porque uma bolha de sabão é 
mesmo imprecisa, nem sólida nem líquida, nem realidade nem so-
nho. Película e oco.” Nesse que é um dos contos mais famosos de 
Lygia Fagundes Telles, aniversariante agora em abril, completando 
96 anos, a vida e as paixões são como que bolhas de sabão: cíclicas, 
efêmeras, sensíveis ao toque, passíveis de rompimento. E a posição 
que a bolha ocupa, como objeto de estudo (o personagem é um fí-
sico que pesquisa a estrutura da bolha de sabão), nos diz sobre a 
importância de se estudar e apreciar com a curiosidade do conheci-
mento os fenômenos que são breves, ínfimos, que produzem bele-
za, tal como a artes, tal como as partículas. Afinal, pensando bem, da 
Engenharia às Artes, trafegando das Ciências Exatas às Humanas, lá 

estão elas, as bolhas. De um 
modo ou de outro, em todos 
os campos, estamos todos in-
vestigando as bolhas produzi-
das no respiro da vida. Conhe-
ça mais da vida e da obra da 
autora aqui neste post que 
fizemos lá no @ditoefeitoli-
terario. Aproveite e siga nos-
so Instagram, que tem doses 
de literatura e poesia sema-
nalmente, além de oficinas e 
encontros de leitura. (Coluna 
publicada em abril de 2021)

Aniversariantes de 20 de abril
Fernando Augusto Seidler - Reitoria
Jane de Fátima Daum - Udesc Lages

Leandro Buss Ramos - Udesc Laguna
Patricia Sfair Sunye - Udesc Laguna

http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://www.instagram.com/stories/highlights/17908821892774161/
https://www.instagram.com/ditoefeitoliterario/
https://www.instagram.com/ditoefeitoliterario/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17908821892774161/


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.

Gestores da Udesc 
– na foto, a pró-reito-
ra Letícia Sequinatto 
(PROPPG) – presti-
giam, com os direto-
res de centro, as 
cerimônias presen-
ciais de outorga de 
grau das turmas de 
2021.2, que ocorrem 
até maio. [LEIA+]

Baretta (com os diretores-gerais 
Antonio Heronaldo de Sousa/
CCT e Marcus Tomasi/Esag) 
prestigou a inauguração do 
novo prédio multidisciplinar da 
Udesc Joinville, maior obra da 
história da universidade. [LEIA+]

Baretta, os pró-reitores Mayco 
Nunes (Proex), Marilha dos 
Santos (Proad) e Alex Fabrin (Pro-
plan) e os diretores-gerais José 
Carlos de Souza/Cesfi e Marcus 
Tomasi/Esag participaram da 
inauguração do bloco da Udesc 
Balneário Camboriú. [LEIA+]

Foi lançada a sexta edi-
ção da Revista Digital 
Retrospectiva Udesc, 
que traz um recorte dos 
principais projetos e 
ações realizados nos úl-
timos 12 meses pela 
equipe da Administra-
ção Central, liderada pelo rei-
tor, Dilmar Baretta, e pelo vice-
-reitor, Luiz Coelho. A edição 
marca o segundo ano da Ges-
tão 2020-2024, completado 
em 12 de abril. [LEIA+]

Baretta e a diretora-geral Patrícia Sunye (Ceres) participa-
ram da inauguração da reforma do sistema elétrico e do te-
lhado do ginásio de esportes da Udesc Laguna. 

A pró-reitora Marilha dos Santos (Proad) e o pró- 
reitor Alex Fabrin (Proplan) conferiram melho-
rias na Fazenda Experimental do CEo (Feceo).

Professores efetivos da Udesc podem se inscrever até 3 de 
maio no edital do Programa de Auxílio à Participação em 
Eventos (Proeven) para o segundo semestre deste ano.

Terminam na próxima segunda as inscrições para 
representantes dos professores, dos técnicos e dos 
alunos no Conselho Curador da Udesc (Concur).

https://www.udesc.br/noticia/udesc_retoma_formaturas_presenciais_com_mais_de_400_alunos_diplomados
https://bit.ly/UdescJoinville-InauguracaoBlocoI
https://bit.ly/UdescBalneario-InauguracaoBloco2
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2029/revista_retrospectiva_2022_16503200156055_2029.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2029/revista_retrospectiva_2022_16503200156055_2029.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2029/revista_retrospectiva_2022_16503200156055_2029.pdf
https://bit.ly/Udesc-RevistaRetrospectivaEdicao06
https://bit.ly/Udesc-InscricaoProeven012022
https://bit.ly/Udesc-InscricaoProeven012022
https://bit.ly/Udesc-InscricaoProeven012022
https://bit.ly/Udesc-InscricaoEleicaoConcur2022
https://bit.ly/Udesc-InscricaoEleicaoConcur2022
https://bit.ly/Udesc-InscricaoEleicaoConcur2022


O reitor, Dilmar Baretta, e pró-reitores visitaram os 12 cen-
tros de ensino para lançar a segunda edição do programa 
Qualifica Udesc, que descentralizou R$ 40 milhões para in-
vestimento pelas unidades. [LEIA+]

Udesc Joinville

Gestão em movimento
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https://bit.ly/Udesc-AnuncioQualifica2

