
Os próximos reitor e vice-reitor 
da Udesc, Dilmar Baretta e Luiz Co-
elho, anunciaram duas pró-reitoras 
para a futura gestão: 
4A professora Letícia Sequinat-

to, do Centro de Ciências Agrovete-
rinárias (CAV), em Lages, assumirá a 
Pró- Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradu-
ação (PROPPG).
4E a técnica Marilha dos San-

tos, que atua no Centro de Educação 
Superior do Oeste (CEO), comandará a 
Pró-Reitoria de Administração (Proad). 

A nova gestão assumirá em 12 de 
abril. Os demais nomes da equipe da 
Reitoria serão anunciados ao longo 
das próximas semanas.

Duas pró-reitoras são anunciadas para Gestão 2020-2024

Comunica

Na próxima terça-feira, 3, a Udesc inaugurará seu pri-
meiro Espaço Inovador de Ensino (Espine), dentro da Bi-
blioteca Central, no Campus I, em Florianópolis. Desenvol-
vido pela Biblioteca Universitária (BU), em parceria com a 
Pró-Reitoria de Ensino (Proen), o projeto foi pensado para 
aproximar pessoas e promover a interdisciplinaridade.

O Espine da BU terá três ambientes: um coworking 
(para estudantes e servidores), um espaço maker (para 
experimentação e prototipagem de ideias) e uma sala 
dinâmica (para capacitações e aulas). Outro serviço 

que estará disponível é o de Biblioteca das Coisas, que 
consiste no empréstimo de materiais não bibliográfi-
cos aos usuários.

As bibliotecas setoriais da Udesc também recebe-
ram um conjunto de itens para a criação dos seus pró-
prios espaços criativos. 

Criado em 2018 pela Proen, o projeto Espine da 
Udesc selecionou propostas dos 12 centros de ensino da 
universidade. Depois do espaço da BU, haverá a inaugu-
ração do Espine da Udesc Lages, em 18 de março. 
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Espaço inovador de ensino da BU 
será inaugurado na próxima terça

Letícia Sequinatto 
assumirá PROPPG

Marilha dos Santos 
comandará Proad

Espine da BU terá coworking, espaço 
maker e sala dinâmica para servidores

http://bit.ly/Udesc-LeticiaSequinattoPROPPG
http://bit.ly/Udesc-LeticiaSequinattoPROPPG
http://bit.ly/Udesc-MarilhaSantosProad
http://bit.ly/Udesc-MarilhaSantosProad


Aniversariantes de 27 de fevereiro
Anderson da Silva – Udesc Joinville

Andre Manfredini de Lima – Udesc Ceart
Aniela Pinto Kempka – Udesc Oeste

Carla Argenta – Udesc Oeste

Joaquim Rangel Codeco – Udesc Joinville
Leandro Luis Hoffmann – Udesc Lages

Maria Bernardete Castelan Povoas – Udesc Ceart
Silvana Zilli de Mello – Udesc Cefid

Implantador de projetos coletivos

Comunica

Perfil
Christian da Silva
Professor da Udesc Laguna

O professor de Biologia Christian da Silva ingres-
sou há pouco mais de um ano no Centro de 
Educação Superior da Região Sul (Ceres), da 

Udesc em Laguna. Ser professor em uma universidade 
pública era a sua maior meta, desde os tempos em que 
era estudante universitário. “Assim, poderia trabalhar na 
minha área de paixão, a Botânica, unindo duas ativida-
des que eu amo, ensinar e pesquisar. ”

Bacharel em Zootecnia pela Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Licenciado em Ciên-
cias Biológicas pelo Centro Universitário Leonardo Da 
Vinci (Uniasselvi), o docente também tem mestrado e 
doutorado em Botânica, pela Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS).

O professor dá aulas no curso de Engenharia de 
Pesca e Ciências Biológicas da Udesc Laguna e adora 
trabalhar na universidade. “Temos uma infraestrutura 
muito boa, levando em consideração que se trata de 

Aniversário: 24 de setembro
Livro de cabeceira: O Mestre dos Mestres 
(Augusto Cury)
Filme favorito: Aventura e comédia
Passeio inesquecível: Chapada Diamantina (BA)
Uma pessoa exemplar: Minha primeira 
orientadora, Marilena de Menezes Silva Conde
Uma paixão: Minha família, minha 
companheira e as plantas
É torcedor: Torço para que as pessoas 
aprendam a viver em harmonia
Culinária: Mineira

Papo-rápido

um centro jovem. As pessoas são muito bacanas e o 
ambiente de trabalho é muito agradável. ”

Proativo, o docente gosta de trabalhar em equipe, 
“um ajudando o outro”, e luta com determinação para 
atingir seus objetivos. Christian acredita que, na vida, 
tudo vem no momento certo e não é preciso passar por 
cima de ninguém para ter sucesso.

O docente tem contribuído ativamente para o 
aprimorar o campus em Laguna, colaborando na rees-
truturação de um dos laboratórios didáticos e sendo 
responsável pela criação do Laboratório de Botânica. 
Atualmente, busca o estabelecimento do herbário que 
acaba de criar na instituição. Ele espera que o novo es-
paço “seja um ponto de apoio ao estudo da flora na re-
gião sul catarinense”.

Fora da Udesc, Christian gosta de curtir momentos 
com sua companheira, Cristiane Snak, também bióloga, 
mestre e doutora em Botânica, atualmente professora 
substituta na Udesc Laguna. Adora passear no municí-
pio, ir a restaurantes, estar rodeado de amigos. O casal 
também procura viajar sempre que possível.

Para concluir a entrevista, o professor destaca que, 
“nessa vida, saber muito não vale nada, se não tivermos 
respeito pelo próximo”, e acredita que chegamos muito 
mais longe quando trabalhamos em conjunto. “Ninguém 
é melhor do que ninguém, somos apenas diferentes. ”

Christian e a 
companheira 

Cristiane



Fique por dentro
Homenagem aos aposentados
u Na próxima quinta-feira, 5, a Udesc homenagea-
rá 59 servidores da instituição (professores e técni-
cos) que se aposentaram em 2019. O evento será 
realizado entre 18h e 22h, no Museu da Escola Cata-
rinense (Mesc), no Centro de Florianópolis. [LEIA+]

CDH fará capacitação em Excel para docentes e técnicos em março, em Florianópolis

Processo seletivo da Udesc oferece 11 vagas para professores substitutos em cinco cidades 

Eleição para representantes técnicos da Reitoria no Consuni tem inscrições de 3 a 6 de março

Os professores Leo Rufato, Maria de Lour-
des Borba Magalhães e Rodrigo Figueiredo 
Terezo, da Udesc Lages, foram contempla-
dos no Prêmio Inovação Catarinense Pro-
fessor Caspar Erich Stemmer, da Fapesc. 

A Udesc destinará R$ 150 mil para apri-
morar a estrutura dos três grupos PET 
institucionais (R$ 50 mil por grupo): o PET 
Geografia (Faed), o PET Engenharia Elé-
trica (CCT) e o PET Zootecnia (CEO).

O professor aposentado Pio Campos Filho 
(ao centro), primeiro diretor-geral da Udesc 
Planalto Norte e um dos responsáveis pela 
sua implantação, dá nome à comenda de 
mérito estudantil criada na unidade. 

O Canal no YouTube da Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação (PROPPG) já conta 
com 20 vídeos de palestras de docentes liga-
dos ao Proeven, além de sete edições do 
Udesc Pesquisa.

A professora Adriana Coutinho de Aze-
vedo Guimarães (de azul), da Udesc Ce-
fid, foi nomeada para a lista de imortais 
da Academia Brasileira de Educação Físi-
ca (Abef). A  posse será em 12 de março.

A Udesc investiu mais de R$ 1,5 milhão 
para implantar a tecnologia RFID, de iden-
tificação por radiofrequência, nas suas bi-
bliotecas, o que dará mais segurança ao 
acervo e automação aos serviços.

tem

u A seleção para a turma 2020 do 
Mestrado Profissional em Gestão 
de Unidades de Informação da 
Udesc Faed tem cinco vagas exclu-
sivas para técnicos da universidade. 
As inscrições vão de 1º de março a 
1º de abril. [LEIA+]

Vagas exclusivas para técnicos em mestrado 

Comunica
Cerimônia do ano passado 

homenageou 32 servidores

http://bit.ly/Udesc-HomenagemAposentados2019
http://bit.ly/ServidorUdesc-CursoExcel202001
http://bit.ly/Udesc-Substituto022020
https://www.udesc.br/proreitoria/proad/editais
http://bit.ly/UdescLages-PremioInovacaoFapesc2019
http://bit.ly/UdescLages-PremioInovacaoFapesc2019
http://bit.ly/UdescLages-PremioInovacaoFapesc2019
http://bit.ly/UdescLages-PremioInovacaoFapesc2019
http://bit.ly/UdescLages-PremioInovacaoFapesc2019
http://bit.ly/Udesc-InvestimentoPET2020
http://bit.ly/Udesc-InvestimentoPET2020
http://bit.ly/Udesc-InvestimentoPET2020
http://bit.ly/Udesc-InvestimentoPET2020
http://bit.ly/Udesc-InvestimentoPET2020
http://bit.ly/UdescPlanalto-MeritoEstudantil201902
http://bit.ly/UdescPlanalto-MeritoEstudantil201902
http://bit.ly/UdescPlanalto-MeritoEstudantil201902
http://bit.ly/UdescPlanalto-MeritoEstudantil201902
http://bit.ly/UdescPlanalto-MeritoEstudantil201902
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw
https://www.youtube.com/channel/UC2EfdFVFrQScHuToi8k5nfw
http://bit.ly/UdescCefid-AdrianaGuimaraesImortal
http://bit.ly/UdescCefid-AdrianaGuimaraesImortal
http://bit.ly/UdescCefid-AdrianaGuimaraesImortal
http://bit.ly/UdescCefid-AdrianaGuimaraesImortal
http://bit.ly/UdescCefid-AdrianaGuimaraesImortal
http://bit.ly/Udesc-BibliotecasSistemaRFID
http://bit.ly/Udesc-BibliotecasSistemaRFID
http://bit.ly/Udesc-BibliotecasSistemaRFID
http://bit.ly/Udesc-BibliotecasSistemaRFID
http://bit.ly/Udesc-BibliotecasSistemaRFID
https://www.udesc.br/faed/ppginfo
https://www.udesc.br/faed/ppginfo
https://www.udesc.br/faed/ppginfo
http://bit.ly/UdescFaed-GestaoInfoPos2020


Quer conversar com o reitor? Participe do projeto Gabinete de Portas Abertas. Agende pelo telefone (48) 3664-8104

sustentável
Por Gustavo Kogure

Gestão em movimento
Prestação de contas, transparência e a agenda 
dos representantes da gestão da Udesc

O Gestão em Movimento apresenta momentos importantes 
da universidade, representados pela sua equipe de gestão, por 
meio de fotos. O objetivo é contribuir com a transparência, 
assim como prestar contas das atividades mais relevantes.

Comunica

Primeira cantina lixo zero da Udesc
A Udesc Alto Vale é a primeira unidade da institui-

ção a realizar processo licitatório de cantina lixo zero. 
Dentre os itens, a empresa vencedora do certame 
compromete-se a realizar a separação dos resíduos 
recicláveis, rejeitos e orgânicos; utilizar xícaras, copos 
e talheres reutilizáveis, e eliminar o uso de canudos 
descartáveis. A empresa também fará esforços para 
assegurar que  os produtos e materiais fornecidos, re-
sultado dos serviços prestados, sejam todos ou em 
parte materiais reciclados, atóxicos, biodegradáveis, 
mantém todos devidamente registrados na Anvisa e 

conforme as normas técnicas vigentes. A proposta foi 
bem recebida pela comunidade acadêmica, e outros 
centros estão em fase de adoção. Aos interessados, o 
processo digital está disponível no Sistema de Gestão 
de Processos Eletrônicos (SGPe) n° 175/2019. Resulta-
dos bons e duradouros decorrerão com a institucio-
nalização do Projeto Udesc Lixo Zero em cada um dos 
setores. Parabéns à Udesc Alto Vale, especialmente à 
sua Coordenadoria de Licitação. Recuse, reduza, reu-
tilize e, se tudo der errado, recicle! Você também é 
parte do problema e de sua solução.

Você conhece alguma ação sustentável no seu centro de ensino? 
Envie sugestões para gustavo.kogu re@udesc.br. Acesse www.udesc.br/sustentavel.

Tomasi reuniu-se com o deputado federal Darci Matos 
na Câmara dos Deputados durante a viagem a Brasília.

Equipe da Pró-
Reitoria de Ensino 
(Proen) coordenou 
a campanha 
“Passei na Udesc”, 
produzida para 
recepcionar 
acadêmicos 
ingressantes nos 
centros de ensino 
da universidade.

Tomasi e a pró-reitora de Ensino, Soraia Tonon da Luz, 
participaram de reunião sobre demandas da Udesc Cead.

O reitor, Marcus Tomasi, participou de reunião na Capes, em 
Brasília, acompanhado da deputada federal Angela Amin.

Tomasi, o vice-reitor, Leandro Zvirtes, e pró-reitores participaram 
do Plenário do Consuni e das primeiras sessões das câmaras.

Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, 
Fábio Napoleão, acompanhou reunião com prefeitos 
da região do Alto Vale do Rio do Peixe (Amarp).

http://www.udesc.br/sustentavel
https://www.udesc.br/passeinaudesc
https://www.udesc.br/passeinaudesc


Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Equilíbrio
Por Celia Penteado

Comunica

Dicas de livro e leitura com efeito arrebatador? Te-
mos! Em vídeos curtos e bem sinceros (estes que 
compartilho aqui), e agora também em versão ex-
pandida e desdobrada, um bate-papo para você 
ouvir no trânsito ou enquanto lava aquela 
louça, leva o pet para passear... sempre an-
tenado no efeito reflexivo que uma leitura 
traz para seu cotidiano. Convidados es-
peciais agregam múltiplas visões, sociais, 
afetivas, históricas, que uma leitura pode 
nos provocar. É o Dito Efeito Literá-
rio, canal no YouTube e também pod-
cast, que aborda um livro, obra ou autor 
da literatura brasileira, seja ela clássica 
seja contemporânea, apresentados de 
modo sensível e irreverente e cheios de 
conexões com a vida e a realidade! Siga-nos :-) 
Você tem sugestões para a coluna? Escreva para ka-
rin.vanelli@udesc.br. Inscreva-se na lista de trans-
missão por meio deste link. Ouça o programa Dito 
Efeito Literário pelo podcast, inscreva-se no Canal do 
YouTube de mesmo nome e siga as redes sociais da @
ccult.udesc para saber das novidades.

Servidores e alunos da Udesc podem solicitar 
atendimento psicopedagógico e de serviço social 
no Serviço de Assistência Integrada à Saúde Uni-
versitária (Saisu). O atendimento ocorre de forma 
presencial, no Bairro Itacorubi, em Florianópolis, 
ou a distância para os demais campi. Os interessa-
dos podem consultar as agendas online dos pro-
fissionais no site do Saisu. [LEIA+]

Canteiro de obras
Videocoluna do Roberto Böell Vaz

Nesta edição, 
Roberto Böell 
Vaz mostra o 
novo prédio da 
Udesc Balneário 
Camboriú, que 
será entregue 
em março.
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Atendimento 
é feito pelas 
assistentes 
sociais Ana Laura 
e Salete e pela 
psicopedagoga 
Luciana 

A importância de ressignificar
Você consegue manter a estabilidade emocional 

quando acredita ter sido desvalorizado ou colocado para 
baixo? Quando esse tipo de coisa acontece, podemos 
nos ajudar ou afundar ainda mais. Por isso, é importante 
estar consciente desse processo e não se deixar abater.

Eu, por exemplo, aos 17 anos, fazia natação na época 
e estava em forma. No entanto, ao participar de um tes-
te para fazer uma propaganda para a TV, a  selecionado-
ra me falou: “Você seria perfeita para o anúncio, mas 
tem que perder uns quilos para passar nos testes.”

Por ser tão jovem e sugestionável, levei à sério o co-
mentário e passei a fazer um regime atrás do outro. O 
resultado? Péssimo. Fiquei ansiosa e engordei. Só de-
pois de um tempo, ressignifiquei o ocorrido e passei a 
comer com qualidade, de forma consciente. Aí, sim, 
nunca mais o peso foi uma preocupação para mim.

Ressignificar realmente é dar um novo significado a 
alguma experiência. Isso só ocorre a partir da nossa au-
to-observação, seguida de uma boa reflexão. Muita 
gente acredita que a insatisfação é fruto de algo exter-
no. A verdade é que o que os outros dizem ou pensam 
de nós não determina o que somos. 

E, em todos nós, há um cantinho da mente que é um 
templo de calma. Sempre que precisar, busque esse 
ponto de equilíbrio dentro de você. No fim das contas, 
as pessoas falam o que querem, e você decide se suas 
palavras afetarão você ou não.

Você tem sugestões para a coluna? Escreva para celia.
penteado@udesc.br. Ouça o programa Equilíbrio pelo 
Spotify e pela Rádio Udesc: todos os dias, às 15h, na Udesc 
FM Joinville (91,9); terça, às 8h, e quarta, às 13h, na Udesc 
FM Florianópolis (100,1) e na Udesc FM Lages (106,9).

https://www.youtube.com/channel/UCsGnFF5OjxOWWm4z0XN8kKQ
https://www.youtube.com/channel/UCsGnFF5OjxOWWm4z0XN8kKQ
http://bit.ly/dito-efeito
https://anchor.fm/ditoefeito
https://www.youtube.com/channel/UCsGnFF5OjxOWWm4z0XN8kKQ
https://www.youtube.com/channel/UCsGnFF5OjxOWWm4z0XN8kKQ
http://bit.ly/Udesc-SocialPsicopedagogico2020
https://youtu.be/-AJGlMleEOA
https://youtu.be/-AJGlMleEOA
www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
http://bit.ly/UdescEquilibrio

