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

Professor da Udesc Planalto Norte desde 2004, Oto 
Roberto Bormann conta que sua vontade de ingres-
sar como docente na instituição surgiu ao acompa-

nhar o desenvolvimento profissional do seu sobrinho, que 
se graduou em Engenharia Elétrica pela universidade. “A 
partir daí, fiquei mais atento às notícias relativas à Udesc e, 
quando surgiu a oportunidade de prestar concurso públi-
co, fiz o exame, pois gosto muito de ensinar.”

Antes de trabalhar na Udesc, Oto atuou como consultor 
e professor em uma faculdade particular e foi analista de 
sistemas em diversas instituições privadas. No entanto, ser 
professor da Udesc Planalto Norte é a atividade que consi-

Quem ensina sempre aprende
dera mais gratificante. “Aprecio muito a colaboração entre 
os pares, o apoio dos gestores e o relacionamento entre 
docentes e discentes. Aprendo sempre.”

“Gosto de trabalhar, ler, estudar, passar conhecimentos 
e descobrir novidades úteis”, diz o docente que, entre os 
projetos desenvolvidos na Udesc, destaca os de extensão 
em língua inglesa; em Animação e Games; e também o de 
meio ambiente na prática, relacionado à apicultura, em 
que desenvolve métodos para medir estatísticas de horá-
rios com maior atividade das abelhas.

O professor Oto é catarinense de Porto União. Ficou viú-
vo em 1997 e casou-se novamente com a engenheira Mar-

garete Keiko. Tem uma filha, Midori, de 
sua primeira união.  No tempo livre, gosta 
de passear e viajar com a família. “Junto à 
Margarete, fiz viagens inesquecíveis para 
o Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Suí-
ça e Dinamarca.”

O docente também gosta de ler e assis-
tir a filmes, principalmente técnicos-cien-
tíficos com atividades relacionadas à api-
cultura ou plantio de árvores. “Também 
gosto de ver programas de viagens”, diz.

Tem como lema duas frases: “Não faça 
aos outros o que não queres que te façam” 
e “Evita o indivíduo vil e aproxima-te do ho-
mem bom, mas não lhe diga sempre sim!”. 
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Papo-rápido

Oto com a esposa, 
Margarete

Perfil
Oto Roberto Bormann

Professor da Udesc Planalto Norte

Aniversário: 23 de outubro 
Livro de cabeceira: A importância de 
compreender, de Lin Yutang
Filme favorito: My Fair Lady
Passeio inesquecível: Alemanha e França
Uma pessoa exemplar: Madre Tereza de 
Calcutá
Uma paixão: Atividades com Margarete
Culinária: Brasileira e oriental



Udesc Sustentável
POR GUSTAVO KOGURE

Mais árvores, por favor
Membros da Comissão Cesfi Sustentável arti-

cularam a doação de cem mudas de árvores nati-
vas da Mata Atlântica por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente de Balneário Camboriú. As mu-
das serão utilizadas para finalizar o projeto de ar-
borização que, desde o início de implementação, 
em 2019, espalhou ordenadamente mais de 200 
árvores em todos os cantos do centro. Em pouco 
tempo, teremos um festival de cores nas copas 
dos ipês, acácias, canafístulas, sibipirunas, qua-
resmeiras e demais frutíferas. O centro mais novo 
da Udesc possui uma clara afinidade com ações 
de sustentabilidade. Destacamos a inovadora  
aprovação da Resolução nº 03/2021 do Concesfi, 
que proibiu a distribuição de produtos de plásti-
co de uso único nas dependências da instituição. 
Uma eventual demanda necessita de autorização 
da direção. Exceções. Antes mesmo da normati-
va, servidores – docentes e técnicos – utilizavam 
copos e canecas reutilizáveis no cotidiano. Assim 
como fazemos em casa. Não é mesmo? Recuse, 
reduza, reutilize e, se tudo der errado, recicle! 
Você também é parte do problema e da sua solu-
ção. Envie sugestões para gustavo.kogu re@
udesc.br e acesse www.udesc.br/sustentavel.

Fique por dentro

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto mostra o andamento 
da reforma dos 11 banheiros da Udesc Ceart, 
em Florianópolis, e conversa sobre a obra com 
o engenheiro Thiago Strehl, da empresa res-
ponsável pelo trabalho.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

uUma parceria com a Universidade Full Sail, dos Estados Uni-
dos, oferecerá uma capacitação online gratuita para professo-
res, em inglês, com o objetivo de apresentar novas técnicas de 
ensino e tornar a sala de aula uma experiência mais envolven-
te. Três módulos ocorrerão entre agosto e outubro, abordando 
assuntos como transmedia e storytelling, psicologia dos jogos 
e meios de comunicação aplicados à sala de aula. A Universi-
dade Full Sail é reconhecida como uma das mais importantes 
universidades na indústria do entretenimento. [LEIA+]

Clic Comunica

Foi lançado o sexto volu-
me da Cidadania em 
Ação: Revista de Exten-
são e Cultura, produzida 
pela Pró-Reitoria de Ex-
tensão, Cultura e Comu-
nidade (Proex). Disponí-
vel em versão digital, a 
publicação traz artigos e 
relatos de experiências 
sobre ações de extensão 
desenvolvidas em dife-
rentes instituições brasi-
leiras. [LEIA+]

Até 25 de julho, profes-
sores e estudantes da 
Udesc poderão partici-
par da avaliação dos cur-
sos de graduação, das 
modalidades presencial 
e a distância, referente 
ao primeiro semestre de 
2022. [LEIA+]

https://youtu.be/zdmHOaMKM9M
https://youtu.be/zdmHOaMKM9M
https://bit.ly/Udesc-CursoTeacherProfessional
https://bit.ly/Udesc-LancamentoCidadaniaAcao202201
https://bit.ly/Udesc-PrazoAvaliacaoGraduacao202201


Biblioterapia
DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI

Acendendo um dia no outro
Para onde vão os vestígios do que não fizemos? E os bu-

racos, como funcionam? Essas e outras questões partem 
do “Poema de trás para frente”, de Ana Martins Marques, 
como flecha! E nos atravessam com ganho de consciência. 
Clica e ouça o poema ; )

Aniversariantes de 14 de julho

Alexandre Pereira – Reitoria
Elvira Maria de Andrade Fernandes – Reitoria

Glaucimara Françosi– Udesc Lages
Jonas Henrique Rosemann – Udesc Alto Vale
Luis Gonzaga Mattos Monteiro – Udesc Esag

Reinaldo Lindolfo Lohn – Udesc Faed

Equilíbrio Udesc
POR CELIA PENTEADO

Por que sofremos?
Vocês já se perguntaram quais são as razões 

das nossas frustrações? Estive observando que, 
geralmente, sofremos por não aceitarmos a rea-
lidade como ela se apresenta. Vou dar alguns 
exemplos práticos para esclarecer a ideia. Sofre-
mos porque nosso chefe não reconhece os nos-
sos esforços, lamentamos a falta de carinho de 
um filho ou filha, idealizamos um modelo de 
mãe que não é a que temos, sonhamos com um 
parceiro ou uma parceira que aja de modo dife-
rente do usual. 

Ou seja, criamos estórias, fantasiamos atitu-
des e desejamos que as pessoas ao nosso redor 
atuem de acordo com os papéis que criamos 
para os nossos, entre aspas, personagens. E, o 
mais irônico disso tudo, ficamos decepcionados 
quando o comportamento deles não correspon-
de ao que imaginamos.

Por isso, a frase “aceita que dói menos” contém 
sabedoria. Afinal de contas, é totalmente inútil e 
até nocivo idealizar comportamentos de tercei-
ros que jamais vão atuar de acordo com os nos-
sos desejos. 

Outra válvula de escape é acreditar que, ao mu-
dar de local, você necessariamente se sentirá me-
lhor. Essa mudança faz sentido quando você, de 
fato, vive num bairro perigoso ou que não oferece 
uma boa infraestrutura, por exemplo. Mas muita 
gente pensa que, se for morar no exterior, será fe-
liz. E isso não é necessariamente verdade, já que 
você vai se levar para onde quer que seja. Então, 
recomendo que coloquemos os pés no chão para 
enxergar as coisas como elas se apresentam. 
Quem sabe assim poderemos valorizar mais o 
que temos e deixaremos de fantasiar com histó-
rias que, antes de tudo, geram insatisfação.

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

Hoje vamos de indicação de uma leitora: 
Cisne Negro (Black Swan). Lançado em 2010, foi dirigido 
por Darren Aronofsky e rendeu o Oscar de melhor atriz 
para Natalie Portman pela interpretação da bailarina Nina. 
Nesse thriller psicológico, é incrível o quanto o diretor nos 
hipnotiza com sua história, na qual acompanhamos a pre-
paração de Nina para estrelar uma nova montagem de 
Lago dos Cisnes. É um excelente filme para debater sobre 

saúde mental. Como espec-
tadores, nos sentimos parte 
da mente de Nina na imer-
são que a história propor-
ciona. Para interpretar o cis-
ne branco e o negro, ela 
precisa trabalhar dois lados 
da personalidade. Aqui te-
mos profundidade e inten-
sidade para aqueles dias 
em que queremos mergu-
lhar de verdade em um 
bom filme. É uma daquelas 
obras para assistir várias ve-
zes! Mande sugestões para 
a coluna por meio do e-mail 
marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

https://youtu.be/VTyRT9hUsys
https://youtu.be/VTyRT9hUsys
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe


Inova Udesc

Udesc vence Prêmio de Inovação Catarinense da Fapesc
A Udesc venceu o Prêmio Inovação Catarinense – 

Professor Caspar Erich Stemmer – Edição 2021, realizado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Es-
tado de Santa Catarina (Fapesc), na categoria ICT Inova-
dora. A categoria contempla instituições de ciência e 
tecnologia de Santa Catarina que tenham contribuído 
na conversão do conhecimento em inovação, gerando 
significativa contribuição ou impacto para a sociedade.

Dentre os critérios avaliados pela premiação, estão a 
contribuição para o fortalecimento do ecossistema esta-
dual de inovação; a infraestrutura para a inovação; e a 

contribuição na disseminação da cultura do empreen-
dedorismo inovador pela comunidade acadêmica. 

Além de certificado e troféu, a universidade rece-
be prêmio de R$ 15 mil. Para a coordenadora de Pro-
jetos e Inovação da Udesc, Carla Roczanski, o prêmio 
faz transparecer as ações visando a inovação que vêm 
sendo realizadas na universidade. “O projeto enviado 
para a Fapesc apresentou um resumo das ações de 
ensino, pesquisa e extensão da universidade que tri-
lham pelo caminho da inovação. Ficamos muito feli-
zes em poder contribuir com esse resultado”, afirma.

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.

Coelho comandou 
sessões do Plená-
rio do Consuni 
realizadas em 6 de 
julho. Os resumos 
das decisões e as 
gravações podem 
ser conferidas no 
site. [LEIA+]
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O reitor, Dilmar 
Baretta, a pró-reitora 
Letícia Sequinatto 
(PROPPG), a 
coordenadora Carla 
Regina Roczanski 
(Cipi), o presidente 
da Fapesc, Fabio 
Zabot Holthausen, 
o diretor de 
Ciência, Tecnologia 
e Inovação da 
fundação, Amauri 
Bogo, e a gerente 
de Tecnologia e 
Inovação, Gabriela 
Mager (ambos 
docentes da Udesc) 
na entrega do 
prêmio

O vice-reitor, Luiz Antonio Ferreira Coelho, assumiu, 
em 4 de julho, o cargo de reitor em exercício, em 
substituição ao titular, Dilmar Baretta. [LEIA+]

O pró-reitor 
Mayco Nunes 
(Proex) presti-
giou a posse da 
nova gestão da 
Reitoria da 
Universidade 
Federal de Santa 
Catarina (Ufsc).

https://bit.ly/Udesc-ResumosConsuniJul22
https://bit.ly/Udesc-LuizCoelhoReitorExercicio2022

