
O professor Oseias Alves Pessoa trabalha na Udesc há 
14 anos, e o sonho de dar aulas na instituição cata-
rinense surgiu quando o docente ainda era aluno 

da universidade em Joinville. Ele conta que a ideia come-
çou a tomar corpo quando ele era estudante do curso de 
graduação, “ao observar o clima colaborativo e cooperativo 
entre os professores do centro de ensino”.

Antes de se efetivar na universidade, o professor 
Oseias deu aulas no Colégio Policial Militar Feliciano Nu-
nes Pires, que, segundo ele, também foi importante “ao 
desenvolvimento de competências que me faltavam”. 
Para ele, a Udesc proporciona um ambiente de aprendi-
zado privilegiado e se sente grato, pois relata haver tido 
a oportunidade de aprender com pessoas extremamen-
te competentes e comprometidas.

Ao ingressar como professor, Oseias trabalhou inicial-
mente na Udesc Joinville e, desde 2011, trabalha na Udesc 
Balneário Camboriú, no curso de Engenharia de Petróleo. 
“Por ser um curso inédito e arrojado, tive a oportunidade 
de percorrer o itinerário de implementação e consolidação 
não só do curso, como também do centro”, explica. Entre 

Gratidão por aprender e ensinar
outras atividades, o docente foi coordenador de Estágio e 
chefe do Departamento de Engenharia de Petróleo. Hoje, é 
diretor de Ensino da unidade e se considera afortunado por 
fazer parte do grupo de diretores da Udesc na área. “Tive-
mos que transitar por mares turbulentos devido à pande-
mia, o que nos exigiu muita resiliência, adaptação, além de 
sintonia entre nós”, destaca.

O professor é natural de Joinville e está casado há 22 
anos com a também professora Elisandra Godoi Pessoa. O 
casal tem um filho, Fernando, de 18 anos. No tempo livre, 
adora ler. “Sou um leitor inveterado, porém, quando não 
estou lendo, passo o meu tempo livre assistindo a docu-
mentários sobre o mundo animal”, conta. Entre as viagens 
que já fez, cita a que foi feita durante sua formatura do en-
sino fundamental. “A escola organizou viagem de trem en-
tre Curitiba a Morretes. Foram momentos marcantes pela 
intensidade das brincadeiras e singeleza das relações.”  

Além de resiliente, o professor considera-se esforçado. 
Ele acredita que os esforços são recompensados e ter paci-
ência é parte do processo. Também conta que leva consigo 
um aforismo que vem da tradição judaica sobre a constante 

necessidade de policiar os pensamentos:
“Vigie seus pensamentos, pois 
eles se tornarão suas palavras. 
Vigie suas palavras, pois 
elas se tornarão seus atos. 
Vigie seus atos, pois 
eles se tornarão seus hábitos. 
 Vigie seus hábitos, pois 
eles se tornarão seu caráter. 
Vigie seu caráter, pois 
ele se tornará o seu destino”. 
(Entrevista e texto por Celia Penteado)

Aniversário: 4 de julho 
Livro de cabeceira: Em busca de sentido 
(Viktor Frankl)
Filme favorito: Um violinista no telhado 
Passeio inesquecível: Viagem de formatura do 
ensino fundamental 
Uma pessoa exemplar: Minha mãe (em 
memória)
Uma paixão: Minha família 
É torcedor: Joinville Esporte Clube (JEC) 
Culinária: Empate entre empadão e coxinha 
de frango
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Fique por dentro

Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

uA Biblioteca Central (BC) terá sua estrutura 
melhorada e ampliada no Bairro Itacorubi, em 
Florianópolis, seguindo projeto arquitetônico 
de reforma elaborado pelo escritório-modelo 
de Arquitetura da Udesc Laguna. O objetivo é 
modernizar a fachada do prédio e reestrutu-
rar o layout interno dos espaços, além de re-
solver problemas estruturais. [LEIA+]

Clic Comunica

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto visita o terreno do 
Novo Cefid acompanhado do pró-reitor Alex 
Fabrin (Proplan), do novo coordenador da 
Cepo, Carlos Tosin, do diretor adminis-
trativo da Udesc Cefid, Ismael Franz, e 
da engenheira Elisiane Melo após a con-
clusão da retirada das árvores no local.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

Dessalinização
Já se perguntaram como pode haver escassez 

hídrica num planeta cuja composição é 97% água? 
Desse total, subtraindo a água salgada, menos de 
1% é destinado ao consumo humano. E agora 
você pode estar pensando: se a água salgada é 
abundante, por que não adotamos o processo de 
dessalinização para prover água potável a todos? 
A resposta é a mesma que circunda muitas solu-
ções alternativas: custo. O processo de dessaliniza-
ção mais utilizado – osmose reversa – demanda 
muita energia. E a sobra do processo, a salmoura, 
água saturada em sal, pode provocar queda de 
oxigênio no local onde retorna ao mar, de modo a 
impactar a vida marinha. São mais de 16 mil plata-
formas de dessalinização. Elas geram um volume 
superior a 150 milhões de metros cúbicos de sal-
moura. Felizmente, há estudos e casos de uso co-
mercial do resíduo que podem reduzir o impacto 
ambiental. A maioria de nós ainda não se deu con-
ta da dificuldade de disponibilizar água potável à 
população mundial. Somos agraciados por gran-
des rios e aquíferos. Repense o desperdício. Estude 
a vida de quem mora em veleiros. De quem mora 
em lugares desérticos. Reflita! Muitas vezes a es-
cassez é resultado do desperdício. Recuse, reduza, 
reutilize e, se tudo der errado, recicle! Você tam-
bém é parte do problema e da sua solução. Envie 
sugestões para gustavo.kogu re@udesc.br e 
acesse www.udesc.br/sustentavel.

uO grupo de trabalho composto por técnicos da Udesc 
concluiu a versão final da minuta de resolução sobre o 
trabalho remoto dos servidores técnicos universitários 
que será apresentada ao Conselho Universitário (Consu-
ni), após análise pela gestão central. Confira os desta-
ques da proposta na notícia.

uA Udesc e a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 
farão a 40ª edição do Seminário de Extensão Universitária 
da Região Sul (40º Seurs) entre 23 e 25 de novembro, em 
Chapecó. As inscrições já estão abertas e a programação 
pode ser conferida no site. [LEIA+]

uA Udesc apareceu pela primeira 
vez no QS World University Rankin-
gs, que lista quase 1,5 mil institui-
ções de todos os continentes. So-
mente duas instituições de ensino 
superior catarinenses (e 35 brasi-

leiras) são listadas. [LEIA+]

https://bit.ly/Udesc-NovoProjetoArquitetonicoBC
https://www.youtube.com/watch?v=s49yQnvRdLE
https://www.youtube.com/watch?v=s49yQnvRdLE
https://bit.ly/Udesc-MinutaRegulamentacaoTrabalhoRemoto
https://bit.ly/Udesc-MinutaRegulamentacaoTrabalhoRemoto
https://bit.ly/Udesc-OrganizacaoSeurs040
https://bit.ly/Udesc-QSWorldUniversityRankings2023


Equilíbrio Udesc
POR CELIA PENTEADO

Viés de confirmação
Você já ouviu falar no viés de confirmação? 

Pois é, esse é o nome dado para a tendência 
que temos de buscar a confirmação de concei-
tos nos quais acreditamos. Esse é um processo 
inconsciente, uma daquelas coisas que fazemos 
sem perceber. Embora acreditemos que nossas 
opiniões são racionais e objetivas, não é bem 
assim que acontece. Muitas das nossas ideias 
ocorrem porque prestamos atenção seletiva às 
informações. Ou seja, naturalmente nos aproxi-
mamos de pessoas que concordam com nossos 
pontos de vista.

Inconscientemente costumamos ignorar o que 
não é familiar. Por exemplo, se toda vez que eu for 
a um restaurante e perder meia hora pensando no 
que vou comer, acabarei me cansando e desper-
diçando tempo. Dessa forma, escolho sempre o 
mesmo prato, economizando recursos para tare-
fas mais importantes.

Porém, se quisermos evitar a estagnação, é in-
teressante driblar o viés de confirmação. Por isso, 
preste atenção no seu jeito de ser e de agir. Procu-
re ouvir opiniões diferentes das suas, faça ativida-
des inéditas, vá a lugares novos e esteja aberto às 
novidades. Garanto que você e sua vida se torna-
rão ainda mais interessantes!

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

Cine Indica

Feriadão chegando, inverno intenso em algumas regiões, então bora assistir a um fil-
me legal de ver, divertido, leve e com uma boa história. Um banho de vida (Le Grand 
Bain), lançado em 2019, foi dirigido por Gilles Lellouche. Nessa história, acompanhamos 
um grupo de nado sincronizado masculino bem diferentão. Primeiro, conhecemos Ber-
trand (Mathieu Amalric), um homem com mais de 40 anos que está em depressão e co-
meça a utilizar a natação dentro do seu processo terapêutico. Depois, conhecemos ou-
tros homens com histórias semelhantes, temperamentos instáveis, crises financeiras e 
pessoais. A treinadora dessa equipe é Delphine (Virginie Efira), que também passou por 
desafios bem difíceis em sua vida e na carreira profissional. Todos decidem participar do Campeonato Mundial de 
Nado Sincronizado, e a gente acompanha esse processo de superação das fragilidades com eles. Será que vai dar 
certo? Mande sugestões para a coluna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Aniversariantes de 15 de junho

José de Oliveira  – Udesc Joinville Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva – Udesc Ceart Luiz Carlos Mantovani Júnior – Udesc Ceart

Em 30 de junho, 
ocorrerá a segunda 
das seis palestras 
online agendadas 
para a edição deste 
ano do Programa 
Inova Udesc, com o 
tema “Criatividade no 
fomento ao empre-
endedorismo univer-
sitário”. [LEIA+]

Udesc Tem

A Udesc realizará seleções internas para duas 
chamadas da Fapesc: a do Proeventos 2022/2023  
e a que visa apoiar periódicos científicos.

uAté 27 de junho, estudantes, professores, coordenadores 
de programas e diretores da área poderão responder à Ava-
liação das Ações dos Programas de Pós-Graduação 
(AAPG) referente ao primeiro semestre de 2022. [LEIA+]

http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://bit.ly/Udesc-Inova2022Evento02
https://www.udesc.br/noticia/udesc_fara_pre-selecao_interna_de_propostas_para_chamada_de_r__4_milhoes_da_fapesc
https://www.udesc.br/noticia/udesc_faz_chamada_interna_para_edital_de_aperfeicoamento_de_periodicos_cientificos
https://bit.ly/Udesc-AvaliacaoPos202201


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 reitor, Dilmar Baretta, o vice-reitor, Luiz Coelho, e as pró-reitoras Letícia Sequinatto (PROPPG) e Marilha dos Santos 
(Proad) prestigiaram a posse de Suzana Matheus Pereira como diretora-geral da Udesc Cefid. [LEIA+]

Coelho participou de 
diversas atividades na 
Udesc Joinville com o 
diretor-geral da Udesc 
Joinville, Antonio He-
ronaldo de Sousa, in-
cluindo a vistoria de 
obras em andamento 
na unidade, a entrega 
do projeto do Douto-
rado em Ciência da 
Computação, que será 
submetido aos conse-
lhos superiores, e a 
conversa com o depu-
tado estadual Fernan-
do Krelling.

Baretta participou do lançamento do Inspire – Programa 
Catarinense de Inovação Social, que tem parceria da Udesc 
Esag, sob coordenação da docente Carolina Andion. [LEIA+]

A equipe gestora da Reitoria segue visitando os centros de ensino 
para fazer o balanço de ações dos dois primeiros anos da Gestão 
2020-2024. A reunião na Udesc Esag ocorreu em 1º de junho. Na foto, 
Baretta com o diretor-geral da unidade, Marcus Tomasi. 

A pró-reitora Marilha dos Santos (Proad) comandou 
sessão da Câmara de Administração e Planejamento 
(CAP) em 15 de junho. Acesse o site do Consuni.

https://bit.ly/UdescCefid-NovaDirecao2022
https://bit.ly/UdescEsag-LancamentoInspire
https://www.udesc.br/conselho/consuni
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O reitor Baretta e o diretor-geral Cleuzir da Luz 
(CEO) integraram comitiva da Udesc que visitou a 
Prefeitura de Abelardo Luz para tratar de parcerias 
no município. Representantes do NER/Udesc tam-
bém estiveram presentes nos encontros, que tive-
ram participação do prefeito, Nerci Santin, e do 
vice-prefeito, Erildo Bodaneze Júnior. [LEIA+]

Pró-reitor Mayco Nunes (Proex) e coordenadores de Extensão, Alfredo Balduíno Santos, e de Cultura, Juliano Tibo-
la, participaram do 49º Encontro Nacional do Forproex, que ocorreu em Uberlândia (MG). [LEIA+]

As pró-reitoras 
Sandra Mako-
wiecky (Proen) e 
Letícia Sequi-
natto (PROPPG) 
prestigiaram o 
lançamento do 
livro do profes-
sor Norberto 
Dallabrida no 
Mesc. [LEIA+]

Baretta recebeu 
o deputado 
estadual 
Fabiano da Luz 
no Gabinete da 
Reitoria para 
falar de investi-
mentos no 
campus da 
Udesc Oeste.

O coordenador de Extensão e do NER/Udesc, Al-
fredo Balduíno, e equipe realizam visitas às prefei-
turas que participarão da Operação Reencontro, a 
primeira presencial do núcleo após a pandemia, 
com atividades de 24 de agosto a 3 de setembro, 
no Meio-Oeste Catarinense. A abertura será em 
Caçador (na foto, com o prefeito Alencar Mendes) 
e o encerramento, em Iomerê. [LEIA+]

https://bit.ly/Udesc-ParceriasAbelardoLuz
https://bit.ly/Udesc-Forproex049
https://bit.ly/UdescCead-LivroGiovanniTreintini
https://bit.ly/Udesc-OperacaoReencontroNER

