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Consuni delibera aulas remotas 
da graduação nesta sexta 

Reunião terá transmissão pelo 
Canal da Udesc no YouTube

Torneio de jogos eletrônicos da Udesc

Nesta sexta-feira, 14, às 13h30, será realizada 
sessão extraordinária do Plenário do Conselho Uni-
versitário (Consuni) para deliberar a Resolução nº 
032/2020, que foi aprovada ad referendum pelo rei-
tor, Dilmar Baretta, e autorizou a retomada das aulas 
de 60 cursos de graduação da universidade de for-
ma não presencial em 22 de junho. A convocação foi 

acordada em reunião com todos os diretores-gerais 
dos centros de ensino. 

A reunião será realizada por videoconferência, 
pela plataforma Moodle, e terá transmissão ao vivo 
para a comunidade acadêmica e a comunidade ex-
terna pelo site vc.udesc.br e também pelo Canal da 
Udesc no YouTube. [LEIA+]

Até a próxima quarta-feira, 19, professores, técnicos e estu-
dantes poderão se inscrever para o 1º Torneio da Udesc de Jogos 
Eletrônicos (Tuje), que terá equipes em três modalidades, todas na 
categoria mista: Fifa, The Sims 4 e League of Legends (LOL). Acesse 
o formulário de inscrição e o regulamento em linktr.ee/tuje2020. 
As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Organizado 
pela Coordenadoria de Eventos da Udesc (Ceven), vinculada à Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (Proex), o Tuje ocorre-
rá entre 21 de agosto e 20 de setembro. [LEIA+]

http://vc.udesc.br
https://www.youtube.com/watch?v=WdWFWyqWMZo
https://www.youtube.com/watch?v=WdWFWyqWMZo
https://bit.ly/Udesc-ConvocacaoConsuni140820
http://linktr.ee/tuje2020
https://bit.ly/Udesc-TorneioJogosEletronicos01


Aniversariantes de 13 de agosto
Cândida de Oliveira Tasso – Reitoria 

Carla Cristina da Silveira Trilha – Reitoria   
Carmem Lucia Sena do Amaral Furlan – Udesc Lages 

Danielle Rocha Benício – Udesc Laguna 
João Paulo de Espíndola – Udesc Cefid 
Maria Teresa Rzatki – Udesc Joinville  

Determinado e participativo

Luiz Filipe Reinecke
Professor da Udesc Balneário Camboriú

Perfil

encaminhadas e podem ser utilizadas pelo Legislativo.” 
Luiz Filipe é casado com Bruna, designer de moda e 
estudante de Odontologia, e, no seu tempo livre, gos-
ta de ler, ver séries acompanhado da esposa e conviver 
com amigos e família. “Esse último é o que mais sinto 
falta com o distanciamento social.” Também gosta de 
tocar violão e cantar, além de caminhar na praia, pois 
“ouvir e sentir o mar me acalma muito”. O professor se 
considera inquieto: “Me envolvo por inteiro nas coisas 
e gosto muito de iniciar novos projetos”. E acredita que 
as pessoas têm potenciais inexplorados. “Precisamos 
saber como ajudá-las e mostrar a elas essa riqueza”, diz.   
“Tento levar a vida com leveza”, comenta o professor, 
que espera deixar o mundo um pouco melhor para as 
pessoas. “Esse mundo não precisa ser o planeta, pode 
ser minha sala de aula, meu campus, minha comunidade 
e cidade. O importante é, em tudo que fizermos, pensar-
mos em algo que perdure (seja bem feito) e que tenha 
utilidade (que faça sentido).”

Ajudar, construir e apoiar são verbos que con-
juga frequentemente. Desde jovem, o atual 
diretor de Extensão da Udesc Balneário Cam-

boriú, Luiz Filipe Reinecke, buscou participar mais 
ativamente da vida comunitária. “Sempre quis fazer 
algo para tornar a vida das pessoas melhor, principal-
mente no combate às desigualdades.” Depois ter sido 
professor na Univali e no Senac, ingressou na Udesc 
Balneário Camboriú em 2013, como professor subs-
tituto da área de gestão em Engenharia de Petróleo, e 
efetivou-se no curso de Administração Pública em 2016. 
Luiz Filipe é formado em Administração Pública e mes-
tre em Administração pela Udesc Esag, onde está con-
cluindo agora seu doutorado. Já na época em que era 
graduando, buscava ter um envolvimento além da aula, 
sendo voluntário na extensão, bolsista e monitor. “Essa 
imersão no mundo da universidade despertou meu 
interesse pela vida acadêmica e por lecionar”, conta.    
O docente também destaca que mantém as relações que 
construiu com a comunidade desde a época da gradu-
ação. “Ingressei no centro de ensino que vi nascer ain-
da como estudante e atuo na cidade em que me criei, o 
que ajuda a gerar confiança no meu trabalho como do-
cente e gestor, além de muita responsabilidade”, afirma. 
O reconhecimento por parte da comunidade contri-
bui para manter o professor motivado. “É um com-
bustível que nos faz sermos melhores profissionais e 
melhores pessoas.” Para Luiz Filipe, a principal carac-
terística da Administração Pública é a integração entre 
teoria e prática, buscando um jeito diferente de ensinar.   
Ele criou, por exemplo, a atividade Vereador Por Um Dia 
para a disciplina de Governança Pública Municipal e Re-
gional I (saiba mais neste link). “Essa atividade integra o 
ensino e a extensão universitária, pois, além de inserir o 
acadêmico no dia a dia do Poder Legislativo, gera conteú-
do e debates em mídias sociais com proposições que são 
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Aniversário: 4 de agosto
Livro de cabeceira: Em busca de um sentido, de Viktor Frankl
Filme favorito: O Senhor dos Anéis – O retorno do rei
Passeio inesquecível: Amsterdam e Paris
Uma pessoa exemplar: Nelson Mandela
Uma paixão: Minha sempre namorada, Bruna Donato
É torcedor: Palmeiras e Marcílio Dias 
Culinária: Um bom churrasco
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https://bit.ly/2PF4SLd
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Fique por dentro

Servidores e alunos da Udesc podem se inscrever para ca-
pacitação online gratuita sobre banco de dados da institui-
ção filantrópica American Chemical Society (ACS), que será 
ministrada na próxima quarta-feira, 19, às 14h. [LEIA+]

Confira no site a agenda de atividades gra-
tuitas da Pluriversidade - a Universidade 
que transcende para as próximas semanas.

O próximo encontro online do Clube de Leitura da Biblio-
teca Universitária (BU), em 31 de agosto, abordará o livro 
“Orgulho e Preconceito”, da escritora Jane Austen.

u  Pesquisadores da Udesc Lages desenvolveram, em parceria com outras ins-
tituições, um teste molecular inédito para diagnóstico da Covid-19 mais rápido, 
simples e barato. O projeto iniciou com uma startup criada dentro do ambiente 
de inovação da unidade e a descoberta aconteceu no Laboratório de Bioquímica, 
em pesquisas realizadas por pós-graduandos e pela professora Maria de Lourdes 
(foto) e pelo professor Gustavo Felippe da Silva. O teste pode estar no mercado 
em até quatro meses. “Um teste simples como esse, de custo reduzido e de tecno-
logia totalmente nacional, é muito factível e poderá melhorar muito a eficiência 
de testagem. Isso só é possível por causa do estímulo à mão de obra qualificada e 
aos programas de pós-graduação”, avalia Maria de Lourdes.[LEIA+]

Pesquisadores criam teste para Covid-19

A Udesc Cead é uma das organizadoras do 1º Congres-
so Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 
(Cobicet), evento online que reunirá 18 instituições 
de ensino superior em agosto e setembro. [LEIA+]

Em setembro, a Udesc atualizará a plataforma 
do Portal de Periódicos. A nova versão terá 
melhorias funcionais e de design. [LEIA+]

A Udesc Laguna lançou o projeto “A Cidade Falada”, que 
oferece descrições e informações sobre espaços públicos 
para promover a inclusão de deficientes visuais. [LEIA+]

https://bit.ly/Udesc_ACS2020
https://bit.ly/PluriUdesc-AgendaAgosto2020
https://www.udesc.br/bu/capacita/agenda
https://www.udesc.br/bu/capacita/agenda
https://bit.ly/UdescLages-TesteRapidoCovid19
https://bit.ly/UdescCead-Cobicet01
https://bit.ly/Udesc-NovoPortalPeriodicos2020
https://bit.ly/UdescLaguna-ACidadeFalada


Gestão em movimento
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.

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

sustentável
Por Gustavo Kogure

Comunica

Envie sugestões para gustavo.kogu re@udesc.br. Acesse www.udesc.br/sustentavel.

Agrofloresta
O sistema agroflorestal reúne o plantio de árvores e 

arbustos com cultivos variados para consumo e comer-
cialização, utiliza diversos estratos e trabalha em prol da 
recuperação florestal. É inspirado na simbiose natural de 
uma floresta e não faz uso de pesticidas ou adubos quí-
micos. As podas frequentes são importantes para gerar a 
matéria de forração e recuperação do solo, de modo que 
o equilíbrio da floresta reduz o ataque de pragas e ani-
mais. Inclusive insetos podem coabitar sem prejudicar a 
produção. Ironicamente, é comum as pessoas cortar a 

grama de casa e estocá-la em sacos plásticos que serão 
levados pela empresa de coleta de resíduos. Resultado: 
custo financeiro, passivo ambiental e desperdício de 
matéria-prima que poderia cobrir os resíduos orgânicos 
de uma composteira. Conseguem perceber a diferença 
entre um sistema “ganha-ganha” e um sistema “perde-
-perde”? Não canso de repetir: sus tentabilidade vai mui-
to além de ecologia, é inteligência. Recuse, reduza, reuti-
lize e, se tudo der errado, recicle! Você também é parte 
do problema e de sua solução.

A pró-reitora Marilha dos Santos comandou reunião da 
Câmara de Administração e Planejamento do Consuni 
(CAP) nesta quinta-feira, 13, que foi transmitida 
pelo YouTube, além do site vc.udesc.br. As agendas e 
pautas das reuniões do Plenário e das câmaras ficam 
disponíveis no site www.udesc.br/conselho/consuni.

O reitor, Dilmar Baretta, e o pró-reitor de Planejamento, Márcio 
Metzner, participaram da reunião do Conselho Curador da 
Udesc (Concur) da universidade nesta quinta-feira, 13, realizada 
por videoconferência. O órgão autônomo é responsável pelo 
zelo das finalidades da Udesc e pelo acompanhamento e 
fiscalização patrimonial e econômico-financeira.

A sessão do Consuni desta sexta, que deliberará sobre o retorno não presencial 
da graduação, terá transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo site vc.udesc.br

A partir da próxima 
semana, a técnica 
de desenvolvimento 
Mariana Fidelis Vieira 
da Rosa assume a 
Coordenação do 
Gabinete do Reitor, 
comandado pelo che-
fe de gabinete Thiago 
César Augusto. 

Mariana ocupará o cargo da técnica Cecilia 
Milanez, que trabalhará na Coordenadoria 
de Recursos Humanos (CRH) da Reitoria. 
Sucesso às duas servidoras!

Foi disponibilizada a primeira parte dos recursos destinados a projetos de ensino e de extensão pelos 
editais Prapeg e Paex/Proceu. Cerca de R$ 3 milhões foram distribuídos para ações das unidades.

À frente da PROPPG, 
a pró-reitora Letícia 
Sequinatto foi uma das 
líderes no processo jun-
to ao CNPq que ampliou 
em 15% o número de 
bolsas do Programa Ins-
titucional de Iniciação 
Científica (Pibic) que 
será destinado à Udesc 
entre agosto de 2020 e 
julho de 2021, passan-
do de 119 para 140 
vagas. [LEIA+]

http://www.udesc.br/sustentavel
http://www.udesc.br/conselho/consuni
https://www.udesc.br/conselho/concur
https://www.udesc.br/conselho/concur
https://bit.ly/Udesc-ConvocacaoConsuni140820
https://bit.ly/Udesc-ConvocacaoConsuni140820
https://bit.ly/Udesc-RecursosEnsinoExtensao2020
https://bit.ly/Udesc-RecursosEnsinoExtensao2020
https://bit.ly/Udesc-MaisBolsasPibic202021


Biblioterapia
Dicas de leitura por Karin Vanelli

Nesta edição, 
Roberto mostra  

o andamento  
do novo prédio da  

Udesc Alto Vale, com  
imagens feitas pelo  

egresso Anderson 
Fozina Krüger.

Canteiro de Obras
Videocoluna de Roberto Böell Vaz
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Equilíbrio
Por Celia Penteado

O sentido da nostalgia
Dizem que a quarentena deflagrou um sentimen-

to de nostalgia em muita gente. Conversando com 
uma amiga psicanalista, soube que, quando se sen-
tem fragilizadas ou inseguras, as pessoas tendem a 
buscar refúgio no passado. Amigas minhas relataram 
estar sonhando com a infância e até com ex-marido 
ou ex-namorado. 

Na semana passada, uma prima enviou um  filme de 
um natal em família ocorrido há 20 anos. Sabe o que 
aconteceu comigo? Fiquei super emocionada e pen-
sei: “Essa época é que era boa”.

Pois é, a nostalgia faz isso conosco. Idealizamos o 
que passou e esquecemos os perrengues que ocor-
reram na época, do que sofremos. É como se naque-
la ocasião, tudo fosse mais perfeito, mais redondo, 
mais bonito.

Claro que a nostalgia tem seu charme por ser ro-
mântica. Mas esse sentimento é diferente da saudade, 
que pode ser superada pela presença de seu alvo. A 
nostalgia é uma visão idealizada de um passado que 
cada um possui. 

Um pouco de nostalgia é normal. De vez em quan-
do, ficamos mesmo mexidos ao ouvir uma música, as-
sistir a um filme ou sentir um aroma que nos remete ao 
passado. Mas, quando é muito difícil sair desse mundo 
de lembranças boas, é hora de pedir ajuda. A memória 
deve ser respeitada, mas é importante seguir em fren-
te e encontrar recursos internos para seguir em frente 
e encontrar um novo sentido para a vida.

Você tem sugestões para a coluna? Escreva para ce-
lia.penteado@udesc.br. Ouça o podcast do progra-
ma pelo link udesc.br/podcasts/equilibrio. Confira 
também a playlist especial com músicas do progra-
ma Equilibrio.

Identidade e subjetividade  
com Caio F. Abreu

A busca por identidade é uma constante na obra de 
Caio Fernando Abreu. Ela se dá no romance, nas crôni-
cas e nos contos e dialoga com a vida do autor, que, nos 
idos dos anos 70-80, se assumiu homossexual e fez da 
sua escrita lugar de espaço para a diversidade. Por meio 
da literatura, compartilha conosco como é, afinal, ser 
sujeito que descobre sua sexualidade fora do que se 
considerava a norma? O quão difícil esse processo é, 
para o indivíduo, com seus encontros e desencontros 
com as próprias sombras, o enfrentamento social que 
isso exige, a quantidade de nãos com que ele precisa 
conviver – o não ser mulher, não ser homem. Sobre 
essa experiência de vida e outros assuntos bastante 
humanos e sensíveis, é que acontece o bate-papo 
deste episódio de podcast, com Rômulo Zanotto – 
ator, escritor e pesquisador da UFPR sobre masculinida-
de e propaganda, e Fabrício Gastaldi, pesquisador da 
Udesc em Artivismo – arte e ativismo social e presidente 

da Ong Acontece Arte e 
política LGBTi+. Ouça a 
conversa aqui. Obs: 
contém conteúdo adul-
to. Acesse também o 
site udesc.br/pod-
casts/ditoefeito.

Estudantes de 
graduação em 
Enfermagem da 
Udesc Oeste atuam 
no monitoramento 
de casos de Covid-19 
em Chapecó, sob 
supervisão de 
professores e de 
profissionais da 
saúde do município.

Clic Comunica

https://youtu.be/MzKO7fztcAk
https://youtu.be/MzKO7fztcAk
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://youtu.be/n8gx4gmyt-Y
https://youtu.be/n8gx4gmyt-Y
https://youtu.be/n8gx4gmyt-Y
http://udesc.br/podcasts/ditoefeito
http://udesc.br/podcasts/ditoefeito
https://youtu.be/n8gx4gmyt-Y

