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

Quando a sugestão de entrevistá-la chegou, fiquei 
entusiasmada: acompanho seu trabalho na Udesc 
e, para mim, sua atividade profissional vem colorin-

do e dando graça à universidade. Desde 2017, a bibliotecá-
ria Karin Vanelli inova os espaços por onde atua. “Sou mais 
uma des-bibliotecária. Desde que cheguei na Udesc, só fiz 
des-formar os espaços, colorindo bibliotecas pelas quais 
passei com plantas, redes de balanço, papel de parede, 
pufes, grama sintética, de modo que se pareçam mais com 
espaços criativos do que com hospitais.”

Antes da Udesc, ela atuou na Gestão de Informações e 
Documentos da Celesc. “Gosto de sistematizar, mas ansiava 
por um trabalho mais humano e criativo.” Ao entrar na uni-
versidade, Karin foi alocada para Lages em vez de Balneário 
Camboriú, que era sua intenção. Na ocasião, ansiava pela 
mudança de vida: “Minha vontade era tamanha que muda-
ria de planeta se fosse convidada”, diz, bem-humorada. No 
fim, adorou a experiência. “Aquela amplitude de horizontes 
do planalto, a casa na chácara e a acolhida dos colegas ca-
vianos foi uma experiência marcante!” 

Karin trabalhou depois na Udesc Balneário Camboríú, na 
Reitoria (Coordenadoria de Cultura), e atualmente está na 
Udesc Ceart. Ela contribuiu para idealização e implantação 
de três Espaços Inovadores de Ensino (Espines): da Udesc 
Balneário Camboriú, da Biblioteca Central e da Udesc Ce-
art, do qual é a atual coordenadora. Para ela, espaços que 
reúnem tecnologias e serviços educacionais, como os Es-
pines, são uma atualização das bibliotecas, “onde a co-
munidade busca e utiliza recursos para aprendizagem”. 
“São espaços de humanização, na medida em que a inova-
ção é social. Inovar o modo de fazer, ser e estar no mundo.”

Por ter formação em Psicanálise, Karin aprecia atuar 

Atriz, modista, bibliotecária e psicanalista
como biblioterapeuta, “já que a literatura tem uma face 
terapêutica”. Por isso, elaborou o projeto de extensão Dito 
Efeito Literário, que  apresenta obras e autores capazes de 
despertar reflexão e autoconhecimento. As ações incluem 
o Piquenique Literário, os Encontros de Biblioterapia e a 
produção de vídeos e podcasts. “Ações que aproximam a 
Udesc da comunidade e contribuem para atender deman-
das de integração, cultura e criação de repertório emocio-
nal aos públicos interna e externa à universidade”, diz. 

O trabalho agrega cerca de dois mil assinantes nas redes 
sociais, mais de 50 vídeos poéticos e muitos encontros pre-
senciais e online, além da coluna aqui no Comunica. “São 
trocas significativas, com algo de lúdico, artístico, já que sou 
algo como uma atriz e modista no corpo de uma bibliotecá-
ria psicanalista”, define-se animada, rindo de si mesma. 

Natural de Tangará, no Meio-Oeste de Santa Catarina, 
Karina é mãe de Francisco, de 7 anos, “o melhor poema que 
fiz na vida”. Fora da Udesc, adora ler, cozinhar e fazer drinks 
ouvindo música. Também gosta de cuidar de plantas e con-
templar a vida fazendo trilhas. E cita uma frase de Manoel 
de Barros para encerrar o bate-papo: “Reta é uma curva que 
não sonha”. (Entrevista e texto por Celia Penteado)
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Papo-rápido
Aniversário: 2 de julho 
Livro de cabeceira: Mal estar na cultura (Freud),  
Livro das Ignorãnças (Manoel de Barros) 
e Todos os Contos (Clarice Lispector)
Filme favorito: Into the Wild , de Sean Penn
Passeio inesquecível: Feira de San Telmo, em Buenos Aires
Uma pessoa exemplar: Seo Vanelli e Tio Francisco Pimentel
Uma paixão: Literatura e psicanálise 
É torcedora: Da vida
Culinária: Feijoada e Tortéi

Perfil
Karin Vanelli

Técnica da Udesc Ceart



Udesc tem
O projeto Promovendo Saúde na Univer-cidade 
fará ações ligadas ao Agosto Dourado, mês de in-
centivo ao aleitamento materno, designado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Interessa-
dos podem acompanhar o perfil oficial do projeto 
no Instagram (@saude.udesc), que trará orienta-
ções e dados importantes sobre o tema. Servido-
ras que estiverem em período de amamentação 
interessadas em participar podem enviar uma 
foto e fazer contato pelo e-mail saisu.enferma-
gem.udesc.br. O projeto é promovido pela técnica 
e enfermeira Valdirene Ávila, da Secretaria de As-
suntos Estudantis, Ações Afirmativas e Diversida-
des (SAE). O Agosto Dourado tem sua cor devido 
ao padrão “ouro” da qualidade do leite materno, 
por conta do valor nutritivo do líquido. [LEIA+]

Inova Udesc

Inscrição de equipes para Reuni Challenge SC ocorre até dia 24
Até 24 de agosto, ocorrerá a inscri-

ção interna de equipes para a segunda 
edição do Reuni Challenge SC, que esti-
mula a cultura empreendedora em uni-
versidades catarinenses. Neste ano, cada 
centro de ensino da Udesc poderá inscrever uma equipe com 
cinco a oito alunos e um ou dois professores. A Coordenado-
ria de Projetos e Inovação da Udesc (Cipi) criou um um formu-
lário para cadastrar as equipes interessadas em participar e 
fará a inscrição das equipes no Reuni Challenge SC.

Na competição, as equipes terão que desenvolver uma 
ideia para solucionar um problema real, passando por to-
das as etapas da criação de um negócio, com a ajuda de 
capacitações e mentorias. A edição deste ano será realiza-
da em duas etapas e de forma híbrida: a primeira será entre 
16 e 18 de setembro, de forma presencial nos centros de 
Inovação (Rio do Sul, Blumenau, Videira, Joinville, Lages, 
Caçador, Chapecó e Brusque) e de forma virtual para as de-
mais regiões do Estado. A segunda etapa será de 23 a 25 de 
setembro, de forma presencial no Centro de Inovação Luís 
Henrique da Silveira - Orion Parque Tecnológico, em Lages. 

A equipe vencedora receberá R$ 10 
mil em dinheiro e levará para sua insti-
tuição o prêmio de “A Universidade 
mais Empreendedora do Estado de 
Santa Catarina“.

Na primeira edição, em 2021, a Udesc consquistou o 
prêmio com resultados expressivos: seis das 48 equipes 
participantes eram da universidade estadual; cinco chega-
ram à fase final; e dois dos três primeiros colocados foram 
da Udesc. A grande campeã foi a Silix Catarina, formada 
por estudantes de Administração Pública da Udesc Esag. 
Eles desenvolveram uma plataforma digital e aplicativo 
móvel voltada para a fidelização de doadores de sangue e 
melhor segurança e disponibilidade dos estoques dos he-
mocentros. A vice-campeã foi a equipe Cavtech Biogáste-
ch, da Udesc Lages, que desenvolveu um equipamento 
tecnológico para destinar o lixo orgânico produzido pelas 
pessoas, transformando-o em energia elétrica, gás ou adu-
bo orgânico. Também participaram a equipe Base CAV, da 
Udesc Lages; a i9 CCT e a Multi CCT, da Udesc Joinville; e a 
Acadêmicos da Pandemia, da Udesc Esag. [LEIA+]

Equipes da Udesc Esag 
(à esq.) e da Udesc 
Lages (à dir.) foram 
campeã e vice em 2021

https://bit.ly/Udesc-AgostoDourado2022
https://bit.ly/Udesc-InscricaoReuniChallenge2022


uMembros do Grupo Coordenado em Gestão de Ris-
cos e Desastres (Ceped), da Udesc, fizeram uma visita 
técnica ao Radar Meteorológico de Chapecó. Em no-
vembro, a universidade realizará o 2º Seminário Cata-
rinense de Educação em Redução de Riscos de Desas-
tres no município. O evento foi tema de reuniões na 
Udesc Oeste. [LEIA+]

Clic Comunica

Fique por dentro

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto conversa sobre o 
andamento dos novos blocos na Udesc 
Balneário Camboriú com representantes 
da empresa responsável pela obra, que 
está atualmente na fase de fundação.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

uNo primeiro semestre de 2022, a Biblioteca Univer-
sitária (BU) doou 272 quilos de alimentos não perecí-
veis para instituições filantrópicas, arrecadados por 
meio da multa solidá-
ria, alternativa aplica-
da pelas bibliotecas 
da Udesc em caso 
de atraso na devolu-
ção dos livros. O bi-
bliotecário Orestes 
Trevisol Neto explica 
que “essa é uma for-
ma da biblioteca con-
tribuir com a socie-
dade e ressignificar 
um processo interno 
em benefício social 
com a participação 
da comunidade aca-
dêmica”.  [LEIA+]

uAté a próxima segunda-feira, 15, professores e técni-
cos da Udesc poderão se inscrever para o curso online 
sobre o Power BI, da Microsoft, ferramenta de análise 
de negócios disponível gratuitamente para a comuni-
dade acadêmica da instituição. A formação é iniciativa 
da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano (CDH), 
com facilitação do Senac. As atividades ocorrerão de 18 
a 25 de agosto e de 8 a 15 de setembro, das 15h às 19h, 
no formato online síncrono. Para participar, é preciso 
ter conhecimentos em Excel em nível intermediário. Há 
25 vagas. Dentre outras funcionalidades, o Power BI 
permite a criação de relatórios e dashboards personali-
zados, com visualizações interativas e recursos de busi-
ness intelligence. [LEIA+]

uEntre 24 de agosto e 3 de setembro, o Núcleo Exten-
sionista Rondon (NER), da Udesc, realizará a Operação 
Reencontro na região da Associação dos Municípios do 
Alto Vale do Rio do Peixe (Amarp), no Meio-Oeste Catari-
nense. A cerimônia de abertura ocorrerá em Caçador, na 
Câmara Municipal, em 24 de agosto, a partir das 14h. No 
mesmo dia, pela manhã, os rondonistas terão uma aula 
magna sobre a Região do Contestado. Esta será a primei-
ra presencial do NER/Udesc após a pandemia. [LEIA+]

https://bit.ly/Udesc-SeminarioRiscosDesastres2022
https://www.youtube.com/watch?v=3l8ewU8ggCI&list=PLmqW6ZlDb98YK17ZLjZ_pDEG91eVSJsVh&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=3l8ewU8ggCI&list=PLmqW6ZlDb98YK17ZLjZ_pDEG91eVSJsVh&index=1
https://www.udesc.br/noticia/biblioteca_da_udesc_encaminha_doacoes_arrecadadas_por_meio_da_multa_solidaria
https://bit.ly/Udesc-CursoPowerBI
https://bit.ly/Udesc-DataOperacaoReencontroNER


Biblioterapia
DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI

Esperançar: ato criador de futuros? 
É possível manter-se esperançoso em tempos difíceis? 

Adiar o fim do mundo? Qual o circuito afetivo envolvido 
no ato de esperançar? Venha comigo que trago Caetano 
Veloso, Vladimir Safatle, Emanuele Coccia e Ailton Krenak 
para conversa. Clique aqui para assistir. Tem poema, re-
flexão e convite para você no final das contas ; )

Aniversariantes de 11 de agosto

Alexsandro de Souza – Udesc Cead
Carla Werlang Coelho – Udesc Joinville 

Eliane Aparecida Junckes Pereira – Reitoria

Everton Skoronski – Udesc Lages
Felipe Augusto da Silva Stahnke – Udesc Cead

Volney Coelho Vincence – Udesc Joinville

POR CELIA PENTEADO

Cine Indica

Filmes de guerra chamam a atenção de muitos espectadores e alguns 
dirão que o tema já está batido, mas acho que a indicação de hoje vale a pena, viu?! 
Vou falar do 1917, dirigido por Sam Mendes, que foi lançado em 2019 e acabou de 
entrar para o catálogo da Netflix. De fato, ele não representa um dos melhores filmes 
do gênero, mas tem alguns aspectos bem interessantes. Seu ponto forte não é o ro-
teiro e, sim, a experiência e imersão que o filme pode nos proporcionar: é aquele 
sentimento de estarmos dentro da cena, mas observando os personagens. Acompa-
nhamos os cabos Schofield e Blake, interpretados por George MacKay e Dean Charles 
Chapman, durante a Primeira Guerra Mundial com suas famosas trincheiras. A direção 
é incrível, um verdadeiro espetáculo visual que utiliza a junção de vários planos lon-
gos para nos dar a sensação de que o filme é um grande plano-sequência. O filme 
também pode interessar a quem curte videogame, por ter uma jornada acontecendo 
com desafios para ultrapassar em busca de um objetivo. Mande sugestões para a co-
luna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Equilíbrio Udesc

Incompetência estratégica
Já ouviram falar no termo “incompetência estra-

tégica”? O termo é novo, mas a estratégia é antiga. 
Basicamente, é fingir que não sabe fazer alguma 
coisa para não precisar fazê-la. Existem pessoas 
que são especialistas em inventar ótimas justifica-
tivas para cada serviço não realizado. Muitas vezes, 
elas até acreditam nos pretextos que as impedem 
de realizar as tarefas. Dizem que não sabem fazer a 
atividade ou que ela será feita depois. 

Compreender o que está por trás desse tipo de 
personalidade pode ajudar bastante. Normalmen-
te, o hábito de inventar justificativas para não exe-
cutar as tarefas começa na infância e, pouco a pou-
co, essas pessoas fazem da desculpa um modo de 
sobrevivência. Esse “método” nada mais é do que 
um escudo para encobrir dificuldades e inconsis-
tências. É um mecanismo de defesa que impede a 
pessoa de mudar, evitando que ela cuide de si 
mesma, de maneira adulta.

Se quiser ajudar pessoas que vivem recorrendo 
a justificativas para não executar as tarefas, 
é importante não deixar passar. Lembre-a que, se 
quiser ser respeitada e principalmente se sentir 
bem consigo mesma, ela deve agir e confrontar 
esse hábito para resolvê-lo e transformá-lo.

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. 

Na próxima terça-feira, 16,  às 19h, ocorrerá nova edição do 
Encontro de Biblioterapia, com o tema “Esperançar: é pos-
sível manter-se esperançoso?”. Saiba como participar.

https://youtu.be/O6jOZytSgmc
https://youtu.be/O6jOZytSgmc
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe
https://www.instagram.com/p/ChH-Nq_rfrA/


Baretta, a pró-reitora Marilha dos Santos (Proad), o dire-
tor-geral da Udesc Planalto Norte, Alexandre Borges Fa-
gundes, e equipe participaram de reunião sobre o Cen-
tro de Inovação em São Bento do Sul. 

Grupo gestor da Udesc reunido em evento de homenagem a servidores da Reitoria e prestação de contas: o reitor, 
Dilmar Baretta; o vice-reitor, Luiz Coelho; as pró-reitoras Sandra Makowiecky (então na Proen), Letícia Sequinatto 
(PROPPG) e Marilha dos Santos (Proad); e os pró-reitores Mayco Nunes (Proex) e Alex Fabrin (Proplan). O presidente 
do Conselho Curador (Concur), Lourival Pereira Amorim, também esteve presente. As fotos e os nomes dos homena-
geados podem ser conferidos na notícia. [LEIA+]

Gestão em movimento
O Gestão em Movimento apresenta mo-
mentos 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.

A professora Gabriela Botelho Mager assumiu em agosto a Pró-Reito-
ria de Ensino (Proen), no lugar da professora Sandra Makowiecky, que 
deixou o cargo para se dedicar a tratamento de saúde. [LEIA+]

Coelho anunciou, em reunião com o diretor-geral da 
Udesc Joinville, Antonio Heronaldo de Sousa, a desti-
nação de novos recursos para suprir demandas estra-
tégicas do centro de ensino. [LEIA+]

A Udesc participa da campanha Você Vê - Recursos públicos, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina (TRE-SC). A iniciativa busca mobilizar a sociedade na fiscalização da destinação dos recursos públicos e pri-
vados e combater a corrupção nas Eleições 2022. A procuradora jurídica da Udesc, Juliana Lengler Michel, represen-
tou a universidade estadual no lançamento da campanha. [LEIA+]

https://www.udesc.br/noticia/udesc_homenageia_servidores_da_reitoria_durante_evento_em_florianopolis
https://www.udesc.br/noticia/professora_gabriela_mager_assume_comando_da_pro-reitoria_de_ensino_da_udesc
https://www.udesc.br/noticia/reitoria_destina_recurso_extra_para_a_udesc_joinville_atraves_do_programa_qualifica_udesc_ii
https://www.udesc.br/noticia/udesc_participa_de_campanha_do_tre-sc_para_combater_a_corrupcao_nas_eleicoes_2022


Gestão em movimento
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Baretta com o pró-reitor Mayco Nunes (Proex), o coordenador 
de Extensão e do NER/Udesc, Alfredo Balduíno dos Santos, e o 
técnico Donizete Bittencourt – a equipe finaliza os preparati-
vos para a Operação Reencontro, que ocorrerá no Meio-Oeste 
Catarinense entre 24 de agosto e 3 de setembro. [LEIA+]

Baretta, Coelho e a técnica Larissa Dutra (Cipi) realizaram 
reunião com o presidente da Câmara Brasil-Portugal de Co-
mércio, Indústria e Turismo SC, Jatyr Ranzolin.

A Câmara de Administração e Planejamento (CAP) 
realizou reunião nesta quinta-feira, 11. Em julho, 
houve sessões das câmaras de Ensino de Gradua-
ção (CEG), de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) e 
de Extensão, Cultura e Comunidade (CECC). Infor-
me-se no site do Consuni.

Baretta e Coelho receberam a diretora-geral da Udesc 
Cefid, Suzana Matheus Pereira.

Baretta conversou com gestores da SC-GÁS, dentres eles o 
presidente, Willian Anderson Lehmkuhl.

Baretta tratou com docentes da Udesc Cead, incluindo 
a diretora-geral, Vera Marques, sobre o Laboratório de 
Ciências e  Tecnologia Assistiva e outros assuntos.

O reitor da Udesc, 
Dilmar Baretta, re-
cebeu o novo reitor 
da Ufsc, Irineu Ma-
noel de Souza, para 
falar sobre parce-
rias. [LEIA+]

Coelho e o pró-reitor Mayco Nunes (Proex) prestigiaram 
o Jucs 2022; na foto, com Paulo Xavier, que atuou pela 
Udesc Cefid, e o presidente da FCDU, Manoel Rebelo.

Baretta e os coordenadores Simone Silva (CAD) e Maycon 
Douglas da Silva (Setran) na posse do novo técnico do Setor 
de Transportes, Geison da Cunha Ferreira.

https://bit.ly/Udesc-DataOperacaoReencontroNER
https://www.udesc.br/conselho/consuni/camaras
https://www.udesc.br/noticia/reitores_da_udesc_e_da_ufsc_falam_de_parcerias_em_ensino__pesquisa__extensao_e_gestao

