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N atural de Rio do Sul, Ana Paula Corrêa Wendhau-
sen estagiou no Tribunal de Justiça e no Ministério 
Público, na sua cidade natal, antes de se graduar 

em Direito. Em 2011, ingressou na Udesc Alto Vale, com 22 
anos. “Foi meu primeiro emprego formal e me sinto privile-
giada, desde o primeiro dia me senti muito acolhida!”, con-
ta. Com quase 12 anos de trajetória na universidade, ela já 
trabalhou no Setor de Compras e Licitações, na Direção de 
Administração, na Coordenadoria de Administração e hoje 
integra a equipe da Secretaria dos Departamentos.

Segundo ela, o período mais marcante da sua carreira foi 
quando esteve à frente da Direção de Administração, entre 
2012 e 2014, quando a Udesc Alto Vale estava em fase de 
implantação. “Devo grande parte da profissional que sou 
aos professores Dario Nolli e José Carlos de Souza, diretores 
geral e administrativo da época. Me senti extremamente 
honrada pela confiança e por acreditarem no meu trabalho. 
Sem dúvida, foi a fase mais desafiadora. Conseguimos dar 
conta de inúmeras demandas relevantes, apesar da restri-
ção orçamentária”, recorda.

Outro momento gratificante para Ana Paula foi quando 
ajudou a orquestrar, junto à comunidade acadêmica, uma 
campanha de arrecadação de leite e mantimentos para o 
abrigo Lar da Menina, em Rio do Sul. “A entidade acolhia 
crianças menores de 3 anos e passava por dificuldades. Or-
ganizei uma campanha entre os servidores e fiquei bem 
surpresa com a pronta adesão dos colegas.”

Ana Paula é casada com o comerciante Edu-
ardo, com quem tem uma filha, Maria Eduarda, 
de 2 anos. “Amo estar com a minha família. Meu 
maior prazer é tomar café da manhã com eles 
aos finais de semana. No tempo livre, estamos 
sempre juntos, passeando na casa de nossos 
pais, que também moram em Rio do Sul, e, sem-
pre que possível, visitamos minha irmã, cunha-
do e sobrinhos, que moram em Lages.”

Ana Paula conta que a família adora viajar. 
“Em 2021, levamos nossa filha para ver Grama-
do decorada para o Natal. Foi emocionante.” 

Todos os rios correm para o mar
Reservada e leal, Ana Paula não tem muitas amizades, 
mas as poucas que cultiva são “de verdade, de coração”. 
Movida por um forte senso moral e de justiça, Ana Paula 
é firme nos seus posicionamentos. “Não aceito situações 
que considero erradas ou injustas, mesmo que não me 
afetem diretamente”, explica.

A técnica gosta da filosofia do líder espiritual Osho e 
cita um trecho do mestre indiano que afirma ser impos-
sível voltar na existência. Ela explica que, assim como 
os rios precisam entrar no oceano, temos que seguir em 
frente. Para ela, é inevitável esse encontro do rio com o 
mar e essa fusão nos torna mais fortes. “O rio precisa se ar-
riscar e entrar no oceano. E, somente quando ele entra no 
oceano, é que o medo desaparece. Porque apenas então 
o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, 
mas tornar-se oceano. Por um lado, é desaparecimento e, 
por outro lado, é renascimento. Assim somos nós. Só po-
demos ir em frente e arriscar”, conclui Ana Paula. (Entre-
vista e texto por Celia Penteado)
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Aniversário: 28 de março
Livro de cabeceira: Talvez você deva 
conversar com alguém (Lori Gottlieb)
Filme favorito: O menino que descobriu o vento 
(Chiwetel Ejiofor)
Passeio inesquecível: São Paulo, com duas amigas e 
minha mãe. Um passeio de mulheres muito divertido.
Uma pessoa exemplar: Meu pai
Uma paixão: Minha filha 
Culinária: Amo sushi e nunca nego um café com bolo
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Perfil
Ana Paula Corrêa  

Wendhausen
Técnica da Udesc Alto Vale

Ana Paula com a família



Fique por dentro

uAté 15 de maio, professores e técnicos da Udesc 
poderão se inscrever para treinamento online de 
produtividade com o Office 365. As vagas são limi-
tadas e serão preenchidas segundo a ordem de ins-
crição. Os encontros ocorrerão entre 23 e 26 de 
maio, das 13h30 às 17h30, com conteúdo 100% 

prático. O objetivo é que os servidores 
participantes aprendam a utilizar as 

ferramentas do Office 365 de forma 
mais aplicada, aumentando os níveis 
de produtividade. [LEIA+]

Oficina de produtividade

Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Enzima que come PET
Cientistas da Universidade do Texas, dos EUA, publica-

ram, na renomada revista Nature, a descoberta de uma 
enzima que tem potencial de acelerar a reciclagem, em 
larga escala, do polietileno tereftalato, conhecido mun-
dialmente pela sigla PET. Trata-se de um polímero da fa-
mília dos poliésteres que se tornou muito popular na fa-
bricação de garrafas descartáveis. O material já era 
utilizado para fabricação têxtil. O plástico, embora vilão 
ambiental, foi quem permitiu uma série de soluções à ca-
deia logística alimentar mundial. Equilibrar essa equação 
é necessário. A descoberta pode até não ser a melhor so-
lução ao problema, mas é algo. O ser humano é fantásti-
co. Realizou feitos incríveis no passado. Acredito que con-
seguiremos solucionar essa equação. Seja a mudança que 
deseja ver no mundo. Atue! Recuse, reduza, reutilize e, se 
tudo der errado, recicle! Você também é parte do proble-
ma e da sua solução. Envie sugestões para gustavo.
kogu re@udesc.br e acesse www.udesc.br/sustentavel.

u Suzana Pereira foi elei-
ta diretora-geral da Udesc 
Cefid [LEIA+] e André 
Thaler Neto, diretor-geral 
da Udesc Lages [LEIA+].

Clic Comunica

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto visita o 
prédio recém-inaugurado da Udesc Balneário 
Camboriú, nomeado em homenagem 
póstuma ao engenheiro Luiz Marcelo Batista 
da Silva, e fala sobre a construção de dois 
novos blocos no campus.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

Suzana (ao centro), entre Caroline Ruschel, Elaine 
Ferrazeane, Thais Beltrame e Ismael Franz

André (ao centro), entre Marcos Rodrigues, 
Josiane Cardoso, Álvaro Mafra e Rodrigo Terezo

Udesc tem

Biblioteca das Coisas
u Oferecido na Biblioteca Central (BC), em Florianópolis, e 
em algumas bibliotecas setoriais pelo Estado para alunos e 
servidores (ativos e inativos) da universidade, o serviço pre-
vê o empréstimo de objetos não bibliográficos, como carre-
gadores de celular, óculos de realidade virtual 3D, caixas de 
som, calculadoras financeiras, fones de ouvido, tablets, te-
clados, mouses, webcams e cadeira de rodas. É regulamen-
tado por uma instrução normativa de 2020. [LEIA+]

uA Udesc divulgou o resultado preliminar do edi-
tal do Programa de Auxílio à Participação em Even-
tos (Proeven) para o segundo semestre. [LEIA+]

https://bit.ly/Udesc-CursoOffice365Turma2022
https://bit.ly/UdescCefid-ResultadoEleicao2022
https://bit.ly/UdescLages-ResultadoEleicao2022
https://youtu.be/sHlSbRkbtkI
https://youtu.be/sHlSbRkbtkI
https://bit.ly/Udesc-BibliotecaDasCoisas2022
https://bit.ly/Udesc-ResultadoParcialProeven012022


Cine Indica

Tem fã do Queen que amou e tem fã que odiou. Estou falando de Bohemian Rhapso-
dy, lançado em 2018, dirigido por Bryan Singer e finalizado por Dexter Fletcher. O filme 
perpassa pela formação do Queen até alguns episódios marcantes da história da banda. 
Os destaques vão para as cenas contagiantes dos shows, preparadas com muito cuidado 
para reproduzir o sentimento daqueles espetáculos. Rami Malek interpretou Freddie Mer-
cury e levou o Oscar de melhor ator. Para mim, a caracterização de Joseph Mazzello como 
John Deacon foi das melhores, parecia, de fato, que eu estava vendo o baixista ali. Brian 
May e Roger Taylor foram produtores do filme e interpretados por Gwilym Lee e Ben Har-
dy, respectivamente. Mas o filme tem problemas quanto à linha do tempo e abusa da li-
cença poética, o que pode deixar alguns fãs decepcionados. Por isso, já aviso que é um filme que vale pela home-
nagem e emoção e não enquanto cinebiografia. Ele pode ser assistido em alto e bom som na Netflix. 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

Pense antes de agir
Casa de ferreiro, espeto de pau. Nesta semana, eu 

quase agi por impulso. Olha, foi por um triz. Eu discu-
ti com uma pessoa querida, me senti injustiçada e 
quase liguei para ela para discutir. E devo confessar 
que não foi porque me controlei que o debate não 
ocorreu. Não houve briga porque ela não pode aten-
der o telefone naquele momento.

Passados uns dias, nos entendemos e agora penso 
que teria sido um desgaste desnecessário agir por im-
pulso. Já está tudo bem. Com calma, conversamos, 
nos  colocamos no lugar uma da outra e já estamos 
“de bem” novamente. Isso me faz pensar que existem 
atitudes que podem marcar para sempre nossa histó-
ria. Decisões tomadas quando a cabeça está contur-
bada, de modo intempestivo, costumam trazer con-
seqüências desastrosas.

Antes de agir, é fundamental avaliar o quanto uma 
ação pode nos afetar depois. Na hora do desabafo, 
quando explodimos com alguém, podemos sentir até 
um certo alívio, mas é quase certo que depois ficare-
mos chateados. Então, vale lembrar, deixe a poeira bai-
xar antes de agir com raiva. Em um único momento de 
explosão ou de precipitação, pessoas se magoam e co-
nexões são abaladas. Por isso, lembre-se: pense sem-
pre antes de agir.

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

Aniversariante de 5 de maio
Siunara Simone Rodrigues – Udesc Balneário Camboriú

Quem não tem amigo mas  
tem um livro, tem uma estrada

“Quem inventou a fome são os que comem” – Carolina 
Maria de Jesus é mordaz, e a mordida tem o tamanho da 
sua fome. Poeta, compositora de sambas, conhecida 
pelo romance “O Quarto de Despejo”, em que se lê: “A 
vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos 
o que encerra. E nós quando estamos no fim da vida é 
que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até 
aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar 
onde eu moro.” Conheça um pouco mais da vida da au-
tora nessa minibio que fizemos lá no Instagram. (Co-
luna publicada em maio de 2021)

http://udesc.br/podcasts/equilibrio
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODcwODg4Mjk0Mjk5Mjg3?igshid=72i2guolcrn4
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODcwODg4Mjk0Mjk5Mjg3?igshid=72i2guolcrn4


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.

O pró-reitor Mayco Nunes (Proex) e a pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG) prestigiaram o 20º Simpósio Interna-
cional de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (Sifr), realizado com apoio da univer-
sidade e com participação de diversos pesquisadores vinculados à Udesc Cefid.

Foi lançado o edital para construção do horto medicinal, com recursos de emenda parlamentar, na Fazenda Experimen-
tal do CEO (Feceo), da Udesc Oeste em Guatambu. Baretta, a professora Kiciosan Galli (coordenadora do projeto) e o 
deputado estadual Padre Pedro Baldissera, autor da emenda parlamentar, participaram de um ato relacionado à obra, 
também prestigiado pelo pró-reitor Alex Fabrin (Proplan), pela pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG) e pela coorde-
nadora de Projetos e Inovação, Carla Regina Roczanski. O vice-reitor Coelho também recebeu o deputado. [LEIA+]

O reitor, Dilmar Baretta, o vice-reitor, Luiz Coelho, 
o secretário de Controle Interno, Vinicius Perucci, 
e o secretário de TIC, Marcos Linhares, fizeram 
reunião com representantes da Secretaria de Es-
tado da Administração (SEA) relacionada à Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais( LGPD).

A pró-reitora Letícia Se-
quinatto (PROPPG), na 
foto com a professora 
Aike Anneliese Kretzsch-
mar, da Udesc Lages, 
prestigiou a programa-
ção do Congresso Brasi-
leiro de Fruticultura.

O calendário de outorgas de grau das turmas 2021.2 
segue até 10 de junho. Na foto, a pró-reitora Letícia 
Sequinatto (PROPPG) na solenidade da Udesc Esag.

Coelho recebeu o deputado Sven Clement, que é do 
Parlamento de Luxemburgo e ministrou palestra na 
Udesc Esag sobre o país europeu.

O pró-reitor Mayco 
Nunes (Proex) recep-
cionou turma do pro-
grama de extensão 
Esag Kids, da Udesc 
Esag, em visita ao Ga-
binete do Reitor.

https://bit.ly/UdescOeste-OrdemServicoHortoGuatambu
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O Comitê de 
Pesquisa da 
Udesc realizou 
sua primeira 
reunião presen-
cial após a 
pandemia.

Baretta e Coelho recepcionaram o presidente da Fapesc, Fa-
bio Holthausen, que apresentou a nova revista da fundação.

Baretta, Coelho, a diretora-geral da Udesc 
Ceart, Daiane Dordete, e o diretor de Ad-
ministração da unidade, Gustavo Pinto 
de Araújo, participaram da assinatura da 
ordem de serviço para reforma dos ba-
nheiros do centro de ensino. [LEIA+]

A Reitoria anunciou, em 29 de abril, 
uma série de medidas para oferta de 
refeições nos campi da Udesc. [LEIA+]

O reitor Baretta foi indicado para o reconhecimento 
mais importante da academia brasileira, o Prêmio Almi-
rante Álvaro Alberto, concedido anualmente.  [LEIA+]

As professoras Julia da Rocha e Ivete Krauzer, da Co-
ordenadoria de Ensino da Graduação (CEG), apre-
sentaram ações da Udesc em reunião sobre o Plano 
Estadual de Educação (PEE-SC). [LEIA+]

Duas câmaras do Consuni fizeram reuniões no final de 
abril: a de Ensino de Graduação (CEG) e a de Administra-
ção e Planejamento (CAP). Os resumos e as gravações 
podem ser acessados pela internet. [LEIA+]

Baretta e Coelho receberam o profes-
sor Ademir Nied, da Udesc Joinville, 
para falar sobre eficiência energética.

https://bit.ly/UdescCeart-RecursosReformaBanheiros2022
https://www.udesc.br/noticia/nota_oficial_-_reitoria_anuncia_serie_de_medidas_para_oferta_de_refeicoes_nos_campi_da_udesc
https://bit.ly/Udesc-ReitorPremioAlmiranteAlvaro
https://bit.ly/Udesc-PlanoEducacaoSC2022
https://bit.ly/Udesc-ResumosDuasCamarasAbr22

