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Celso João Carminati é professor da Udesc há 18 anos 
e, desde então, dedica seu trabalho ao Centro de Ci-
ências Humanas e da Educação (Faed). O docente in-

gressou na instituição catarinense por acreditar no papel e 
na função social da educação como “espaço do livre debate e 
de constituição de uma consciência coletiva e universal”. Por 
ter realizado quase toda sua formação em instituições públi-
cas, percebeu que o trabalho de ensinar e pesquisar nas re-
des privadas, onde atuava antes de ingressar na Udesc, não 
lhe realizava “como pessoa e como professor”.  

“Desde o meu ingresso na Udesc Faed, fui muito bem 
acolhido e me sinto feliz e realizado. Atuei em diversas áre-
as, como diretor de Ensino de Graduação, diretor de Pes-
quisa e Pós-Graduação, coordenador do Programa de Pós-
-Graduação em Educação e atualmente como diretor-geral 
do centro”, relata. Para além da docência, da pesquisa e da 
extensão, nos seus cargos administrativos, Carminati 
pode conhecer o funcionamento da estrutura da uni-
versidade e assim valorizar ainda mais a importância 
dos espaços coletivos e colegiados de discussões, de 
debates e de tomada de decisões da universidade.    

Entre fatos marcantes de sua vida acadêmica, o pro-
fessor destaca a mobilização da comunidade acadêmi-
ca para discussão e elaboração no novo e atual estatu-
to, do regimento geral, do plano de carreiras da Udesc 
e a defesa de uma universidade autônoma e demo-
crática. Durante sua formação acadêmica, pode morar 
fora do país para estudar e também participar de eventos 
acadêmicos no Brasil e no exterior. “Essas experiências fize-
ram a diferença na minha formação pessoal. Aprendi muito 
com as diferentes culturas, seus hábitos sociais, alimenta-
res, religiosos e educativos e as formas de compreenderem 
e explicarem o mundo, no respeito aos outros.”

Natural do município de Nova Veneza, de Santa Catarina, 

Por um mundo melhor
Carminati é casado e tem uma filha de 26 anos. Nas horas 
vagas, gosta muito de ler e ficar próximo da natureza. “Ado-
ro estar em contato com as plantas, observando, cuidando, 
podando e plantando.” O docente também aprecia cami-
nhar na praia, onde recarrega sua energia. “O mar, pra mim, 
é a síntese do universo, os seus movimentos e suas cores 
expressam e fazem a vida renovar”, diz.

Por ser formado em Filosofia, Carminati considera-se um 
utópico: “Vivo em busca de um mundo melhor para todas 
as pessoas e isso procuro sintetizar nas minhas atitudes”. 

No seu dia a dia, empenha-se em pensar e avaliar muito 
os contextos, as ideias e as informações que nos chegam, 
para sintetizar as diferentes perspectivas e adotar as me-
lhores alternativas para as pessoas. (Entrevista e texto 
por Celia Penteado)

Papo-rápido
Aniversário: 24 de outubro
Livro de cabeceira: Os cadernos do cárcere, de Antônio Gramsci
Filme favorito: O nome da rosa
Passeio inesquecível: Toscana, na Itália
Hobby: Pescar 
Uma pessoa exemplar: Meu querido pai, um homem  
digno que partiu cedo
Uma paixão: Viajar
Culinária: Polenta, galinha caipira, fortaia e salada  
de radiche e bacon

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

Perfil
Celso João Carminati

Professor da Udesc Faed

Celso com a 
esposa e a filha



Como conferir documentos
Você sabe como conferir documentos no SGP-e? Para 

executar essa ação tão necessária quanto fácil, é essencial 
entender que todo documento que for inserido no proces-
so digital pela opção “upload” do sistema deve ser subme-
tido à conferência de um servidor público. É importante 
ressaltar que somente servidores públicos podem realizar 
a conferência e “dar fé” aos documentos – a ação não pode 
ser delegada para estagiários ou terceirizados. Os docu-
mentos assinados digitalmente com a assinatura SGP-e ou 

ICP-Brasil não precisam ser conferidos, pois a assinatura 
digital já representa a conferência e a autenticação. Confira 
um roteiro para conferência de documentos e acesse a 
página de dúvidas do site SGP-e ou a Instrução Norma-
tiva nº 03/2019, da Secretaria de Administração (SEA), que 
normatiza o uso do sistema. Esta coluna é produzida pelo 
Setor de Documentação e Normas da Udesc, vinculado à 
Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan). Envie sugestões 
pelo e-mail senor.reitoria@udesc.br.

Dicas do SGP-e
POR ROSILANE PONTES BERNARD

Operação Reencontro inicia
no Meio-Oeste Catarinense
u Rondonistas, autoridades e convidados lota-
ram a Câmara Municipal de Caçador para a ceri-
mônia de abertura da Operação Reencontro, reali-
zada pelo Núcleo Extensionista Rondon (NER), da 
Udesc, em municípios do Meio-Oeste Catarinense. 
Estiveram presentes o reitor, Dilmar Baretta, o vi-
ce-reitor, Luiz Coelho, o pró-reitor Mayco Nunes 
(Proex) e o coordenador de Extensão e do NER/
Udesc, Alfredo Balduíno Santos, além de diretores 
de centros, professores, técnicos e estudantes. Pri-
meira operação com atividades presenciais após a 
pandemia, a Reencontro fará ações até 3 de se-
tembro na região da Associação dos Municípios 
do Alto Vale do Rio do Peixe (Amarp). O encerra-
mento será realizado em Iomerê. [LEIA+]

NER/Udesc

Uma das rondonistas atuantes na operação é a 
moradora Luiza Carlota Prestiliana Scheffer, a 
Dona Zita, que é de Matos Costa e também par-
ticipou da primeira operação do NER/Udesc, em 
2010. Partiu dela a sugestão do nome “Reencon-
tro” para a operação em andamento.

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/15489/Anexo_I___Confer_ncia_de_Documento_no_SGPE_16612813866659_15489.pdf
https://sgpe.sea.sc.gov.br/capdoc/pergunta_frequente/como-receber-documentos-fisicos-para-processos-digitais/
http://www.cee.sc.gov.br/index.php/planejamento-estrategico/1601-instrucao-normativa-n-3-2019-1/file
http://www.cee.sc.gov.br/index.php/planejamento-estrategico/1601-instrucao-normativa-n-3-2019-1/file
https://www.udesc.br/noticia/nucleo_extensionista_rondon_da_udesc_inicia_operacao_com_cerimonia_em_cacador


POR GUSTAVO KOGURE

Fique por dentro

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto 
mostra a reforma estrutu-
ral de prédio da Udesc Ce-
fid, em fase de finalização, 
e conversa com o enge-
nheiro da empresa res-
ponsável pela obra.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

Udesc tem
O Jisudesc voltou!
uA universidade realizará os Jogos de Integração dos 
Servidores da Udesc (Jisudesc) de 14 a 16 de outubro, 
na sede da Affesc, no Bairro Canasvieiras, em Florianó-
polis. Um grupo de trabalho, formado por servidores 
designados pelos diretores-gerais dos centros, será res-
ponsável, com a Coordenadoria de Eventos (Ceven), por 
definir o regulamento geral e técnico dos jogos, que te-
rão inscrições abertas em breve. A edição anterior do 
Jisudesc ocorreu em 2019. “Será um momento impor-
tante para os servidores da universidade se reencontra-
rem após a pandemia”, destaca o coordenador de Even-
tos da Udesc, Divonzir Navrotski. [LEIA+]

Udesc Sustentável

Dilema
A BBC News Brasil está lançando o documentário 

“Why Plastic?” – em tradução livre “Por que o plásti-
co?”. No primeiro episódio, “O mito da reciclagem”, 
foram reveladas diversas mazelas que ocorrem du-
rante o processo de reciclagem. Décadas se passa-
ram e apenas 3% do plástico produzido é reciclado. 
Mesmo que a utopia da reciclagem fosse 100% al-
cançada no mundo inteiro, o produto gerado, ge-
ralmente de baixa qualidade, teria vida curta e não 
poderia ser reaproveitado. Não se trata da ineficiên-
cia do processo em si, mas, sim, do inevitável desti-
no de quase todo plástico produzido: tudo despe-
jado na natureza. No ar, nos mares ou na terra, o 
descarte é certo. No final das contas, voltamos ao 
mesmo dilema: não existe o “fora”. Até onde sabe-
mos, não há outro planeta com as mesmas condi-
ções físico-químicas para o qual podemos nos mu-
dar. Situação complexa. Ações paliativas. Ineficiência. 
E o ponteiro do relógio segue girando. Recuse, redu-
za, 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 aces-
se www.udesc.br/sustentavel.

POR GUSTAVO KOGURE

As atividades do 32º SIC da Udesc ocorrerão de 
forma presencial entre 1º e 30 de outubro. [LEIA+]

uA Udesc está com inscrições 
abertas para o Concurso Públi-
co nº 01/2022, que oferece 54 
vagas para professor efetivo 
em oito cidades. [LEIA+]

https://www.youtube.com/watch?v=gxsYlIxnwXU
https://www.youtube.com/watch?v=gxsYlIxnwXU
https://bit.ly/Udesc-DatasJisudesc2022
https://bit.ly/Udesc-DatasSIC32
https://bit.ly/Udesc-InscricaoConcursoPublico012022


Biblioterapia
DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI

Sobrevivência dos vaga-lumes
Seres pequenos, de luz intermitente, fraca, que não 

vêm ao mundo iluminar a noite. Afinal para que e o que 
iluminam os vaga lumes? O que nos dizem eles sobre 
nossa própria resistência, sobrevivência, nas relações so-
ciais? Assista ao vídeo no YouTube.

Aniversariantes de 25 de agosto
Carla Diacui Medeiros Berkenbrock – Udesc Joinville

Celso Domingos Polimeno – Reitoria
Diogo Amaro da Silveira Borges – Reitoria

POR CELIA PENTEADO

Cine Indica

Com uma trilha sonora envolvente e lindas cenas lentas como o tema, 
Praia do Futuro nos envolve em perguntas. Não é um filme que te conta tudo, que te 
traz as certezas dos personagens. Fala sobre amor? Sobre viagem? Sobre luto e dor? 
Medo e coragem? Não sei. É apenas um filme que desliza pela tela, com cuidado. Para 
dias cinzas, talvez para dias frios. Para dias calmos, para deixar sentir e contemplar. O 
personagem principal é Donato (Wagner Moura), um salva-vidas da Praia do Futuro, 
em Fortaleza. São as mudanças na vida dele que nós vemos na tela como meros es-
pectadores. A história começa quando Donato não consegue resgatar uma pessoa do 
mar e conhece um amigo da vítima, Konrad (Clemens Schick). O filme foi dirigido por 
Karim Aïnouz e lançado em 2014, como mais uma bela produção brasileira. Mande 
sugestões para a coluna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Equilíbrio Udesc

Vácuo nos grupos do Whatsapp
Vocês já repararam que, muitas vezes, ficamos 

sem resposta ao escrever em grupos de WhatsA-
pp? Ou seja, no vácuo? Por que isso acontece? 
Imagino que esse tipo de coisa ocorra porque, 
quando mandamos uma mensagem coletiva, nin-
guém se sente na obrigação de respondê-la. Essa é 
a percepção de responsabilidade disseminada. Afi-
nal, a mensagem foi enviada a todos. 

Então, se quiser retorno, tome alguns cuidados. Es-
creva mensagens nominais ou mande-as de forma 
privada para cada uma das pessoas que deseja ter 
uma resposta. Dessa forma, o receptor se sentirá res-
ponsável por enviar um retorno.

Aproveitando a coluna, segue uma velha estória 
que, até hoje, faz muito sentido. Acredito que a maio-
ria de vocês já conhece. Havia um trabalho a ser feito 
e todo mundo achou que alguém o faria. Qualquer 
um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. No final, 
todo mundo culpou alguém porque ninguém fez o 
que qualquer um poderia ter feito.

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. 

uNa próxima terça-feira, 30, às 14h, a Biblioteca Central (BC) 
realiza a oficina criativa “Tzi’curi: tecendo o novo”, com a 
naturóloga e arteterapeuta Jaque Leal. Gratuita e aberta ao 
público, a atividade será realizada na Sala Maker da BC, em 
Florianópolis. As oficinas criativas fazem parte do projeto Bi-
blioteca Portas Abertas da Udesc, que oferece apoio técnico, 
infraestrutura e equipamentos, além de divulgação e certifi-
cados para quem tiver interesse em ministrar cursos. [LEIA+]

https://youtu.be/BIlxVSUi5Oc
https://youtu.be/BIlxVSUi5Oc
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-OficinaArteterapiaBiblioteca
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Gestão em movimento
O Gestão em Movimento apresenta momentos importantes da universidade, re-
presentados 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 pró-reitora Gabriela Mager 
(Proen) representou a Udesc 
em reunião de reitores da As-
sociação Catarinense de Fun-
dações Educacionais (Acafe), 
em Blumenau, com participa-
ção do ministro da Educação, 
Victor Godoy Veiga. 

Gestores da Udesc prestigiam as formaturas da gradua-
ção que ocorrem até o final de outubro. Na foto, a pró- 
reitora Letícia Sequinatto (PROPPG) na formatura da 
Udesc Faed. [LEIA+]

O pró-reitor Mayco Nunes (Proex) prestigiou congresso 
da Fecam que teve uma apresentação sobre o Circuito de 
Cicloturismo Velho Oeste, em um painel sobre boas prá-
ticas no setor, feita pela professora Kiciosan Galli.

O reitor, Dilmar Baretta, a 
pró-reitora Letícia Sequi-
natto (PROPPG), o pró- 
reitor Mayco Nunes (Pro-
ex), o chefe de gabinete 
Thiago Augusto e direto-
res da Udesc Cead parti-
ciparam de reunião com 
gestores da Ufsc.

Baretta recebeu o professor Ju-
líbio Ardígio, então diretor-ge-
ral em exercício da Udesc Esag.

A Câmara de 
Pesquisa e Pós- 
Graduação (CPPG) 
realizou sessão 
extraordinária em 
12 de agosto. O 
Plenário do Consu-
ni se reunirá na 
próxima terça-feira, 
30. Informe-se no 
site do Consuni.

A pró-reitora Gabriela Mager (Proen) e o chefe de ga-
binete Thiago Augusto receberam estudantes da 
Udesc Joinville e assessores da Assembleia Legislativa 
para falar sobre expansão da universidade.

https://bit.ly/Udesc-Formaturas202201
https://www.udesc.br/conselho/consuni

