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Quando eu a vi cantando em uma postagem do 
Instagram, não acreditei. Que vozeirão tem essa 
mulher! Não resisti e fui atrás dela para gente fazer 

um perfil. Sendo assim, a servidora em foco nesta edição 
do Comunica Udesc é a Cristiane Gubert, da Udesc Oeste. 
Atualmente na secretaria acadêmica, Cris, como costumam 
se referir a ela,  atua no centro de ensino há quase 12 anos. 
Até o início de maio, ela estava em licença-maternidade e, 
no momento, está afastada para tratamento de saúde. 

“Antes de trabalhar na Udesc, traba-
lhei como radialista, mas sempre gostei 
de trabalhar na área acadêmica. Meu 
primeiro emprego, depois de formada, 
foi na rádio da Universidade de Ijuí, no 
Rio Grande do Sul. Mas, quando sur-
giu a oportunidade do concurso para a 
Udesc, aproveitei”, conta.

Cristiane gosta muito de trabalhar 
na Udesc e considera a experiência enri-
quecedora, pois tem contato tanto com 
a comunidade interna (servidores e alu-
nos), quanto com a comunidade exter-
na. “Adoro trabalhar com pessoas e fazer 
atendimento ao público. É muito bom 
sentir que fazemos diferença na vida de-
las, ao solucionar problemas de alunos e 
professores ou ao esclarecer dúvidas da 
comunidade em geral, por exemplo”, diz.

Natural de Ijuí, Cristiane é casada com Diego Lazari e 
o casal tem um filho, Joaquim, de seis meses. Ela adora 
estar com a família e se reunir com amigos, além de viajar. 
Em 2019, fez uma viagem marcante, uma road 
trip por algumas praias da Austrália junto com 
sua sobrinha que mora nesse país. “Realizamos 
muitos passeios em lugares diferentes, como a 
Tasmânia e a Fraser Island, a maior ilha de areia 
do mundo”, destaca.

Alegre, bem-humorada e de bem com a vida, 

Prazer em ajudar
Cristiane ama cantar e já participou de alguns festivais de 
canto, eles Canta Ijuí e o Festival Estudantil da Canção. Seus 
gêneros musicais preferidos são MPB, pop e rock.

Durante a gestação do seu primeiro filho, Joaquim, Cris 
sentiu dor na perna esquerda e procurou um ortopedista. 
“Depois de fazer exames e biópsias, descobri que se tratava 
de um sarcoma de Ewing, um tumor raro. Estou sendo aten-
dida por equipe competente de profissionais oncológicos 
e uma longa jornada me aguarda, pois são 21 meses de tra-

tamento”, conta. (Entrevista 
e texto por Celia Penteado)

INDIQUE ENTREVISTADOS PARA O PERFIL DO COMUNICA  
PELO E-MAIL COMUNICACAO@UDESC.BR

Aniversário: 18 de março
Livro de cabeceira: A morte é um dia que vale a pena viver
Filme favorito: A série “Annie with an E”
Passeio inesquecível: Chapada dos Veadeiros, Bonito, Fraser Island (Austrália)
Pessoa exemplar: Meus pais
Uma paixão: Joaquim (meu filho)
Torcedora: Internacional de Porto Alegre 
Culinária: Qualquer comida feita pela minha mãe (até ovo frito)
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Cris com o 
marido, Diego, 

e o filho, 
Joaquim

Perfil
Cristiane Raquel 

Selle Gubert
Técnica da Udesc Oeste



Fique por dentro

Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Fogão solar
Em tempos de aumentos sucessivos do preço 

do gás de cozinha e da eletricidade, a procura 
por alternativas mais econômicas só cresce. E 
para surpresa de todos, eis que surge o fogão 
solar. E o melhor de tudo, é feito com materiais 
descartados e de fácil acesso: papelão, metal, 
insulfilm espelhado ou papel alumínio. Se o 
tema lhe interessou, pesquise sobre isto na in-
ternet. Há diversos formatos e propostas. Ima-
gine seu próximo assado pronto depois de 
duas horas de cozimento a custo energético 
zero. Zero. Sustentabilidade ecológica e finan-
ceira ao seu alcance. Experimente! Recuse, re-
duza, reutilize e, se tudo der errado, recicle! Você 
também é parte do problema e da sua solução. 
Envie sugestões para gustavo.kogu re@udesc.
br e acesse www.udesc.br/sustentavel.

u A Udesc iniciou inscrições 
para o Vestibular de Inverno 
2022. A campanha desta edição 
foi desenvolvida pela Secretaria 
de Comunicação (Secom).

Clic Comunica

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto conversa 
com o engenheiro Alexandre Fossari, 
também da Cepo, sobre obras de 
manutenção que estão sendo feitas 
na Biblioteca Central, localizada na 
sede do Campus I, no Bairro 
Itacorubi, em Florianópolis.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

uAs 11 bibliotecas da Udesc recebe-
ram, em abril, investimento de cerca de 
R$ 1 milhão com a aquisição de equipa-
mentos de informática. A ação faz 
parte do Projeto Equipa BU. [LEIA+]

Udesc tem

Oficinas do Inova Udesc
uO Programa Inova Udesc fará seis eventos vir-
tuais sobre empreendedorismo inovador até 
novembro. O primeiro ocorre na próxima quin-
ta-feira, 26, às 18h30, com o tema “Vai empreen-
der? Como organizar seu plano de negócio”. A 
iniciativa é da Coordenadoria de Projetos e Ino-
vação (Cipi), que já realizou 17 capacitações des-
de 2020 para estimular a inovação na universi-
dade. A ação tem apoio da Fapesc, por meio do 
Projeto Fortalece NIT Udesc. Segundo a coorde-
nadora da Cipi, Carla Roczanski, o tema deste 
ano foi definido após a adesão da universidade 
ao programa Educação Empreendedora, do Se-
brae, que também capacitou empresas juniores 
da Udesc Joinville em 2021. “Entendemos a im-
portância desse movimento e gostaríamos de 
ampliar e disponibilizar aos outros centros de 
ensino as capacitações em parceria com o Se-
brae”, afirma Carla. [LEIA+]

uA Udesc é finalista do Prêmio 
Inovação Catarinense – Pro-
fessor Caspar Erich Stemmer 
– Edição 2021, da Fapesc, na cate-
goria ICT Inovadora, que contempla instituições de ciência 
e tecnologia de Santa Catarina que tenham contribuído na 
conversão do conhecimento em inovação, gerando signifi-
cativa contribuição ou impacto para a sociedade. [LEIA+] 

uProfessores e técnicos dos 12 centros de ensino e da Reito-
ria começaram a retirar os notebooks emprestados pelo 
Projeto Equipa Servidor. A primeira edição disponibilizou 
cerca de 500 equipamentos, adquiridos via processo licita-
tório. Quem não foi contemplado ainda pode se inscrever 
na lista de espera para a próxima edição. [LEIA+]

uNova instrução normativa veda por tempo indeterminado 
a concessão de licença para tratamento de interesses par-
ticulares sem remuneração. Leia a IN nº 008/2022.

uO  Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina 
(Iprev) utilizou o Manual de Atendimento ao Público da 
Udesc, produzido pela Secom e coordenado pela técnica 
Celia Penteado, como referência para elaborar o seu próp-
rio guia. Confira a publicação da Udesc.

https://www.udesc.br/vestibular
https://www.udesc.br/vestibular
https://www.youtube.com/watch?v=avqEThgD5es
https://bit.ly/Udesc-EquipaBU2022
https://bit.ly/Udesc-Inova2022Evento01
https://www.youtube.com/watch?v=avqEThgD5es
https://bit.ly/Udesc-FinalPremioInovacaoSC2021
https://bit.ly/Udesc-EquipaServidorEmprestimo
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/11004/IN_008_2022___Concess_o_de_licen_a_para_tratamento_de_interesses_particulares_Assinada_16523886031119_11004.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/0_43512400_1476995550.pdf


Cine Indica

Em meio a notícias de pessoas libertas de trabalhos aná-
logos à escravidão (artigo 149 do Código Penal), inclusive 
em Santa Catarina, é bom pensarmos sobre nossa estrutura 
social, que permite esse tipo de acontecimento. Para cola-
borar com o debate, vamos de um drama nacional disponí-
vel na Netflix: 7 prisioneiros (2021). Dirigido por Alex Mo-
ratto, nos apresenta Mateus (Christian Malheiros), um jovem 
pobre do interior que aceita um emprego em um ferro-ve-
lho em São Paulo para ajudar no sustento da família. O que 
parecia ser uma boa oportunidade se revela uma verdadeira 
prisão de abusos nas mãos de um sistema baseado na ex-
ploração. O chefe, Luca (Rodrigo San-
toro), se transforma em carrasco e 
logo Mateus percebe que foi vítima 
do tráfico humano e que agora é um 
escravo naquele local, com outros jo-
vens que passaram pela mesma vio-
lência. O filme nos permite entender 
como uma pessoa pode chegar nessa 
situação e também como a máquina 
da exploração consegue se manter 
nesse ciclo infinito. 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

A procura de si mesmo, com Drummond
Um trecho do poema “Procura da poesia”, de Carlos Drum-

mond de Andrade, traz chaves para algumas questões: é pos-
sível encontrar a si mesmo? Com suas próprias questões? 
Onde? Como? O poema ensina paciência. Convida atentar 
para o poder do silêncio das palavras. Sugere entrarmos em 
estado de dicionário! Sem pressa de resposta, sob pena de 
sempre nos repetir, e nunca elaborar. Venha que eu leio o 
poema para você, e a gente ainda bate asas de reflexão ; )

Aniversariantes de 19 de maio
Bernardete da Costa França  – Udesc Alto Vale

Clea Maria Coelho Medina – Udesc Balneário Camboriú
Franciele Morgana Huebl  – Udesc Planalto Norte

Giselle Meira Kersten – Udesc Esag

Equilíbrio Udesc
POR CELIA PENTEADO

O mal puxa o mal
Fiquei impactada quando, ao ouvir uma entre-

vista feita com uma sobrevivente do Holocausto, 
ela disse “o mal puxa o mal”. De fato, infelizmente, 
o ser humano é bastante influenciável e o mal 
pode ser contagiante. Há estudos que demons-
tram o quanto o “espírito de rebanho” pode deter-
minar as escolhas feitas pelas pessoas. De acordo 
com o experimento feito pelo psicólogo Stanley 
Milgram, os participantes tenderam a obedecer 
às autoridades, mesmo que suas ordens fossem 
prejudiciais a outras pessoas.

Foi montado um laboratório onde duas pes-
soas a cada vez foram sorteadas para as posições 
de “professor” e “cobaia”. Na verdade, o papel de 
cobaia foi feito por um ator contratado, mas nin-
guém sabia disso, a não ser os organizadores do 
experimento. O teste consistiu na repetição de 
palavras ditas pelo professor que a cobaia deve-
ria memorizar. Para as respostas erradas, o pro-
fessor aplicava choques elétricos, acionando bo-
tões à sua frente. 

Os choques tornavam-se mais fortes de modo 
que, a partir de certa intensidade, a cobaia come-
çava a gritar e a exigir que o experimento termi-
nasse. Os choques eram fictícios, mas o ponto é 
que os voluntários imaginavam que fossem reais. 

Mais da metade das pessoas foram capazes de ir 
até o fim do experimento, disparando choques de 
450 volts que, se fossem verdadeiros, poderiam até 
matar. O resultado dessa pesquisa indicou que as 
pessoas seriam capazes de torturar alguém se uma 
suposta “autoridade” assim o determinasse. Real-
mente as atrocidades cometidas no Holocausto 
ainda chocam. Por isso, é importante pensarmos 
pela nossa própria cabeça e não tratarmos os ou-
tros como não queremos ser tratados.

 Apesar de ser um tema indigesto, vou concluir 
com uma frase da mesma sobrevivente do Holo-
causto, que disse: “A minha religião é a bondade”. 
Acredito que, muito mais importante que seguir 
uma ou outra religião, devemos praticar o bem 
acima de tudo. 

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

https://youtu.be/8EgbAMp9K4I
https://youtu.be/8EgbAMp9K4I
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/8EgbAMp9K4I


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.

Seis obras foram inauguradas na Udesc Alto Vale, dentre elas o novo 
prédio principal do centro, construído com investimento superior a 
R$ 7 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). A cerimônia foi prestigiada por diversas autoridades e convi-
dados, incluindo o reitor, Dilmar Baretta, o vice-reitor, Luiz Coelho, o 
diretor-geral da Udesc Alto Vale, Jaison Sevegnani, o presidente do 
FNDE, Marcelo Ponte, diretores de outros centros de ensino, lideran-
ças políticas, organizações de classe e empresários da região. Tam-
bém estiveram presentes as pró-reitoras Sandra Makowiecky (Proen), 
Letícia Sequinatto (PROPPG) e Marilha dos Santos (Proad) e os pró- 
reitores Alex Fabrin (Proplan) e Mayco Nunes (Proex). O evento in-
cluiu o plantio de mudas das árvores. No mesmo dia, uma reunião 
com representantes da Fiesc tratou de parcerias. [LEIA+]

Um ato oficial na Udesc Oeste marcou o descerramento de uma placa referente à área adquirida para expansão do 
campus no Bairro Santo Antônio, em Chapecó, além da inauguração da garagem de veículos oficiais. Dentre os pre-
sentes, estiveram o reitor, Dilmar Baretta, o vice-reitor, Luiz Antonio Ferreira Coelho, a pró-reitora Marilha dos Santos 
(Proad), o diretor-geral da Udesc Oeste, Cleuzir da Luz, a deputada estadual Luciane Carminatti e o deputado federal 
Pedro Francisco Uczai. O investimento total foi superior a R$ 4,1 milhões, sendo R$ 3,75 milhões para aquisição do 
terreno de 30 mil metros quadrados. [LEIA+]

Baretta participou do 67º Fórum Nacional 
de Reitores da Abruem, em Alagoas.

Baretta e a pró-reitora Sandra Makowiecky (Proen) participaram de reu-
nião sobre parcerias com o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto.

Coelho prestigiou assinatura de lei sobre 
doação de terreno para a Udesc Joinville, 
com o diretor-geral Antonio Heronaldo de 
Sousa e o prefeito Adriano Silva. [LEIA+]

https://bit.ly/UdescAltoVale-CerimoniaInauguracaoSeisBlocos
https://bit.ly/UdescOeste-NovaAreaChapeco2022
https://bit.ly/UdescJoinville-LeiDoacaoTerreno2022


Gestão em movimento
A equipe gestora 
da Reitoria iniciou 
nova série de 
visitas aos 12 
centros de ensino, 
para fazer o 
balanço de ações 
dos dois primeiros 
anos da Gestão 
2020-2024, que se 
completaram em 
abril. Os encontros 
são conduzidos 
pelo reitor Baretta, 
pelo vice-reitor 
Coelho, pelas 
pró-reitoras Sandra 
(Proen), Letícia 
(PROPPG) e 
Marilha (Proad) e 
pelos pró-reitores 
Mayco (Proex) e 
Alex (Proplan). As 
primeiras reuniões 
ocorreram no CEO, 
Cesfi, CAV, Ceavi, 
Ceplan e Ceres.
[LEIA+]

Coelho conduziu sessão ordinária do Plenário do 
Conselho Universitário (Consuni) em 10 de maio. 
Acesse o resumo e a gravação da sessão.

Ouça a entrevista do reitor Baretta para matéria 
sobre a Udesc produzida pela Associação Catari-
nense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert). 
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Udesc Oeste

Udesc Balneário Camboriú

Udesc Planalto Norte

Udesc Lages Udesc Laguna

Coelho, Letícia e equipe esti-
veram presentes à entrega 
de 71 vídeos sobre as áreas 
de pesquisa e de pós-gradu-
ação da universidade. Os ma-
teriais foram produzidos pela 
empresa VIS Produtora, em 
trabalho que é inédito entre 
universidades brasileiras e 
teve um ano de duração.

https://bit.ly/Udesc-Balanco2AnosGestao2020a2024
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/conv_10_05_2022_cni_ord_presencial_com_decisoes_16523588076591_3011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LIOrEOU8jYk
https://www.acaert.com.br/noticia/45699/minuto-de-santa-catarina-udesc-completa-57-anos-neste-mes-de-maio-comemorando-investimentos-recordes-para-todas-as-suas-12-unidades-pelo-estado
https://www.acaert.com.br/noticia/45699/minuto-de-santa-catarina-udesc-completa-57-anos-neste-mes-de-maio-comemorando-investimentos-recordes-para-todas-as-suas-12-unidades-pelo-estado
https://www.acaert.com.br/noticia/45699/minuto-de-santa-catarina-udesc-completa-57-anos-neste-mes-de-maio-comemorando-investimentos-recordes-para-todas-as-suas-12-unidades-pelo-estado

