
Comunica
Notícias dos servidores da Universidade do Estado de Santa Catarina  | 8 de setembro de 2022  |  Ano 11  |  Ed. 226

Paciente e perseverante

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

Aniversário: 2 de fevereiro
Livro de cabeceira: “Os miseráveis”, de Victor Hugo
Filme favorito: Guerras nas Estrelas
Passeio inesquecível: Viagem à França (Carcassone), Portugal 
(Porto) e Itália (Veneza)
Uma pessoa exemplar: Minha mãe, Kiyomi Hara (in memoriam)
Uma paixão: Viajar com a Daniela, minha esposa
É torcedor: Avaí e Basquete Joinville
Culinária: Japonesa, brasileira, italiana, portuguesa e francesa

Papo-rápido

Homenageado mais de uma vez pelas turmas de 
Arquitetura e Urbanismo da Udesc durante as for-
maturas, o professor Americo Hara é realmente 

querido por seus alunos. O arquiteto e urbanista ingressou 
como professor na universidade há dez anos e acredita que 
a educação é essencial para uma sociedade mais justa e 
igualitária. “Especificamente na Arquitetura, podemos apli-
car a teoria na prática, ao criarmos um projeto arquitetôni-
co associado ao conforto ambiental”, esclarece o professor 
que, antes de ingressar na Udesc, deu aulas em instituições 
privadas e atuou como profissional liberal.

Hara considera um enorme prazer trabalhar na universida-
de e, hoje, além de ser professor em Laguna e coordenador 
do Laboratório de Conforto Ambiental (LCA), atua na Udesc 
Joinville como docente do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil. Também já lecionou disciplinas específicas 
na Udesc Esag (2019) e na Udesc Cead (2020-2021).

Entre os fatos marcantes vividos na Udesc, o professor 
destaca as quatro edições da Operação Rondon do NER nas 
quais atuou como coordenador. “Foram momentos de bas-
tante trabalho e dedicação, mas muito gratificantes, pois 
observo que muitas ações e oficinas renderam frutos e me-
lhorias para os municípios e sua população”, conta. 

Ele cita alguns projetos comunitários desenvolvidos 
nas operações, tais como as coberturas 

de acesso da Escola Estadual São 
Donato e da Creche Tia Floripa, 

em Saltinho (Operação Gran-
de Oeste, em 2014), do esta-
cionamento e do acesso da 
Escola Municipal Bento Gon-
çalves, em Cordilheira Alta 
(Operação Gilmar Gomes, em 
2019), e do traçado de uma 

Perfil
Americo Hara

Professor da Udesc Laguna

praça às margens do Rio Trombudo, em Lebon Régis 
(Operação Reencontro, em 2022). 

O docente também coordenou o projeto de extensão “A 
arte da fotografia mostrando o olhar do adolescente sobre 
a cidade de Laguna” do Edital Campus de Cultura, “um ver-
dadeiro desafio, já que foi realizado durante o período mais 
difícil da pandemia de Covid-19”.

Mineiro, natural de Poços de Caldas, Hara é casado com a 
também professora Daniela, e ambos gostam de viajar pelo 
Estado. Farol de Santa Marta, Nova Veneza e Brusque estão 
entre os locais já visitados pelo casal, que gosta de conhe-
cer lugares, culturas, gastronomia e arquitetura local. Entre 
as viagens feitas para outros países, o docente destaca a 
que foram para Portugal, Itália e França. “Ficamos por 
45 dias em Porto e, além dessa cidade, conhecemos 
Lisboa, Roma, Pisa, Florença e Veneza.” O professor 
também gosta de ler, fazer caminhadas, trilhas e 
piqueniques, tirar fotos e realizar trabalhos manuais. 
“Gosto de caminhar pelo Centro Histórico de La-
guna e meu hobby é trabalhar com madeira e 
reaproveitamento de materiais.”

O professor se define como uma 
pessoa metódica, que “gosta de 
organizar as coisas, o espaço, o 
processo de execução”. Pacien-
te e reservado, procura ter boas 
atitudes e ajudar quem quer 
que seja. Dentre suas frases 
prediletas, cita “O inverno 
nunca falha em se tornar 
primavera”, do monge bu-
dista Nichiren Daishonin. 
(Entrevista e texto por 
Celia Penteado)



Novidades do Moodle
Na estreia da nova coluna no Comunica, apresenta-

mos algumas novidades do Moodle da Udesc. Antes, um 
breve histórico: a universidade começou a utilizar o Moo-
dle em 2008, apenas na Udesc Cead, e, em 2017, expandi-
mos o uso para todos os centros da universidade. Por se-
mestre, temos uma média de 2,1 mil salas de graduação, 
300 de pós-graduação e mais de 100 de pesquisa e exten-
são, além de algumas salas administrativas, como as dos 
conselhos superiores. São mais de 26 mil usuários por 

mês. Desses usuários, 25% acessam pelo celular e 75% 
pelo desktop. O número de acessos pelo celular vem cres-
cendo, por isso um aplicativo mobile personalizado da 
Udesc já está em processo de aquisição. O aplicativo cer-
tamente facilitará o uso do Moodle pelo celular, alcançan-
do ainda mais alunos. Damos suporte a todos os profes-
sores, técnicos e estudantes através do e-mail moodle.
cead@udesc.br e oferecemos capacitações aos professo-
res regularmente.

TI para servidores
DICAS DE TECNOLOGIA POR GLENIO MADRUGA E LUIZ FABIANO DA SILVA

u Mais de 30 mil pessoas foram atendidas durante os dez dias da 
Operação Reencontro, a 19ª do Núcleo Extensionista Rondon (NER) 
da Udesc, que realizou atividades na região da Associação dos Mu-
nicípios do Alto Vale do Rio do Peixe (Amarp). Ao todo, 800 oficinas 
foram realizadas entre 24 de agosto e 2 de setembro. O encerra-
mento geral ocorreu em Iomerê, no dia 3; na véspera, todos os mu-
nicípios integrantes da operação realizaram seus próprios eventos 
de conclusão das atividades. [LEIA+]

NER/Udesc

Operação Reencontro atende mais 
de 30 mil pessoas no Meio-Oeste

https://bit.ly/Udesc-EncerramentoOperacaoReencontroNER


Fique por dentro

Canteiro de Obras

Nesta edição, Roberto conversa 
com a engenheira Elisiane Melo, 
também da Cepo, sobre a obra 
para reforço do muro de arrimo 
existente no terreno que recebe-
rá o Novo Cefid e a Escola Estadu-
al Deyse Werner Salles.

VIDEOCOLUNA DE ROBERTO BÖELL VAZ

Udesc tem
uSeis periódicos da 
Udesc foram con-
templados com valor 
total de R$ 118 mil 
pelo Programa de 
Apoio e Incentivo à Consolidação de Periódicos Científicos, da Fapesc. A chamada destina recursos a projetos que 
visem incrementar a classificação das publicações científicas junto ao Qualis-Periódico da Capes. [LEIA+]

Udesc Sustentável

Urina como combustível?
Sim, a startup Amogy, inserida na Uni-

versidade de Stony Brook, nos EUA, con-
seguiu fazer um trator John Deere, de 
porte médio, funcionar durante horas 
com um reator compacto movido à uri-
na. O reator quebra a amônia da urina de 
mamíferos e usa o hidrogênio para gerar 
energia, com zero emissão de poluentes. 
A ideia de gerar energia a partir da amô-
nia não é nova, mas essa é a primeira vez 
que uma empresa consegue entregar 
um protótipo viável ao mercado. O siste-
ma único inclui o armazenamento de 
amônia líquida, que pode ser reposta de 
forma simples e rápida, similar ao diesel. 
Com aporte de investidores, a empresa 
pretende estender a aplicação a veículos 
que demandam muita energia, como ca-
minhões e navios. Quem sabe, com as 
novas descobertas tecnológicas, possa-
mos reverter o quadro pessimista sobre 
o clima e a destinação dos resíduos. O 
investimento em ciência sempre foi uma 
mola propulsora das nações. Seguimos. 
Recuse, reduza, reutilize e, se tudo der 
errado, recicle! Você também é parte do 
problema e de sua solução. Envie suges-
tões para gustavo.kogu re@udesc.br e 
acesse www.udesc.br/sustentavel.

POR GUSTAVO KOGURE

Ampliação da 
pós-graduação
O Consuni aprovou a criação 
de 12 novos cursos de mes-
trado e doutorado em diver-
sas áreas de conhecimento. 
Os cursos ainda deverão ser submetidos pelos programas de pós-
-graduação para aprovação da Capes, seguindo calendário especí-
fico. Três cursos de mestrado estão vinculados a centros que até o 
momento não têm nenhum curso de pós-graduação stricto sensu, 
em Ibirama, Laguna e São Bento do Sul. Já as nove propostas de 
doutorado integram programas de centros em Chapecó, Florianó-
polis, Lages e Joinville. Veja a lista abaixo e leia notícia completa.

4Mestrado Acadêmico em Ciências Contábeis (Udesc Alto Vale)

4Mestrado Profissional em Engenharia de Produção (Udesc Planalto Norte)

4Mestrado Acadêmico em Sistemas Costeiros e Lagunares (Udesc Laguna)

4Doutorado Acadêmico em Ciências Ambientais (Udesc Lages)

4Doutorado Acadêmico em Engenharia Florestal (Udesc Lages)

4Doutorado Profiss. em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde (Udesc Oeste)

4Doutorado Acadêmico em Zootecnia (Udesc Oeste)

4Doutorado Acadêmico em Química Aplicada (Udesc Joinville)

4Doutorado Acadêmico em Física (Udesc Joinville)

4Doutorado Acadêmico em Computação Aplicada (Udesc Joinville)

4Doutorado Profiss. em Ensino de Ciências, Matem. e Tecnologias (Udesc Joinville)

4Doutorado Profissional em Administração (Udesc Esag)

https://www.youtube.com/watch?v=J34eSXs5Mq4&list=PLmqW6ZlDb98YK17ZLjZ_pDEG91eVSJsVh&index=1
https://www.udesc.br/noticia/periodicos_cientificos_da_udesc_recebem_quase_r__120_mil_em_edital_da_fapesc
https://bit.ly/Udesc-ExpansaoPos2022
https://www.youtube.com/watch?v=J34eSXs5Mq4&list=PLmqW6ZlDb98YK17ZLjZ_pDEG91eVSJsVh&index=1


Biblioterapia
DICAS DE LEITURA POR KARIN VANELLI

Organizar o pessimismo
Que recursos temos para organizar nosso pessi-

mismo diante da queda dos sonhos, das expectati-
vas, da esperança? Os vagalumes de Didi-Huberman 
e Machado de Assis têm algo a dizer sobre isso. Ve-
nha que te conto! Assista ao vídeo no YouTube.

Aniversariantes de 8 de setembro

Ben Hur Bernhard – Udesc Joinville

POR CELIA PENTEADO

Cine Indica

Hoje a dica é para quem gosta de poesia. Para o dia em que você queira um filme poético, 
ver paisagens, refletir a vida, pensar no vazio e na solidão. Longe de ser um filme comercial, 
Viajo porque preciso, volto porque te amo foi lançado em 2009 e tem direção de Marcelo 
Gomes e Karim Aïnouz. Um geólogo atravessa o sertão para avaliar a viabilidade da constru-
ção de canal a partir do desvio das águas do rio da região. Eu adoro o cinema nacional e 
queria te ajudar a gostar também - caso não goste ainda. Mas, se for para começar a conhe-
cer nossa arte cinematográfica, não sei se essa é a melhor indicação, hehe. Espere encontrar 
nesse filme criatividade, sentimentos e um Nordeste cru. Esse filme foge bastante do que 
costumo trazer aqui, mas nos traz elementos para pensar a sociedade e nossas vidas. Eu 
mesma não sei se gostei do filme. Então, por que indico? Talvez na esperança de trocar ideia 
com alguém sobre ele. Se você ousar assistir, me conta como foi a experiência? Mande su-
gestões para a coluna por meio do e-mail marcela.souza@udesc.br.

POR MARCELA REINHARDT DE SOUZA 

Equilíbrio Udesc

De vez em quando ouço podcasts sobre “True Crime” e 
sei que muita gente considera esse tipo de gosto mórbi-
do. O fato é que tenho interesse em todas as facetas hu-
manas e essas histórias de crimes reais realmente cha-
mam minha atenção. Recentemente ouvi um caso de um 
noivo que, no dia do casamento, assassinou a noiva por 
ciúme. A narradora da história comentou que “ciúme não 
é demonstração de amor. Não romantizem esse senti-
mento. Ciúme não é fofo”. 

Considerei o comentário pertinente e resolvi escrever 
um pouco sobre esse sentimento que todo mundo já 
sentiu algum dia na vida. O ciúme é difícil de controlar e 
aparece por várias razões. O ciúme surge como um aler-
ta, quando sentimos que algo não está indo como dese-
jamos. Pode ser apenas um problema imaginário. Mas 
instintivamente queremos eliminar qualquer ameaça 
que nos torne inseguros.

Basicamente, o ciúme é o medo de perder alguém 

amado para outra pessoa ou a posse de um objeto pelo 
qual temos estima. O ciúme aceitável faz parte do cuida-
do com algo ou alguém que damos importância e não 
costuma causar maiores problemas. Já o ciúme exagera-
do costuma aparecer em situações fantasiosas e o ciu-
mento se sente sempre sob uma ameaça inconsciente de 
algum rival e tem obsessão em controlar a vida, o com-
portamento e os sentimentos do outro.

Para lidar com esse sentimento, preste atenção quan-
do ele surge. Observe a si mesmo, suas próprias reações 
e aprenda a lidar com elas. Outro ponto importante para 
supera-lo é a honestidade. Se algo ou um comporta-
mento está incomodando você, converse sobre isso 
com quem está sendo seu objeto de ciúme.

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. 

Luiz Claudio Miletti  – Udesc LagesAndreia Pelegrini – Udesc Cefid

Ciúme não é fofo

https://youtu.be/5fS5QLzHTmw
https://youtu.be/5fS5QLzHTmw
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
http://udesc.br/podcasts/equilibrio
https://open.spotify.com/user/22zv5i4fempe6yq3tu2od6l5q/playlist/5tm5XodZCQUb8JgC5jIXwe


Gestão em movimento
O Gestão em Movimento apresenta 
momentos importantes da universi-
dade, representados pela sua equipe 
de gestão, por meio de fotos. O obje-
tivo é contribuir com a transparência, 
assim como prestar contas das ativi-
dades mais relevantes.

As formaturas da graduação da Udesc seguem ocorrendo até o final de outubro, com participação de gestores da 
Udesc. Confira o calendário. Nas fotos, o reitor Baretta na solenidade da Udesc Oeste em Pinhalzinho e a pró-reitora 
Letícia Sequinatto (PROPPG) na cerimônia da Udesc Cefid.

O reitor, Dilmar Baretta, tomou posse nesta 
quinta-feira, 8, como conselheiro suplente 
do Conselho Estadual de Educação (CEE).

O vice-reitor, Luiz Coelho, o pró-reitor Mayco Nunes (Proex), a pró-reitora Marilha dos Santos (Proad), diretores de 
centros e gestores municipais prestigiaram o encerramento geral da Operação Reencontro, realizada pelo NER/Udesc 
no Meio-Oeste. As atividades realizadas nos 10 dias, sob liderança do coordenador de Extensão e do núcleo, Alfredo 
Balduíno Santos, também foram acompanhadas por gestores da universidade, dentre eles o reitor Baretta. [LEIA+]

O Plenário do Conselho Universitário (Consuni) realizou sessão ordinária em 30 de agosto. Acesse o site do Consuni.

https://www.udesc.br/ceven/eventos/calendariodeoutorgas
https://bit.ly/Udesc-EncerramentoOperacaoReencontroNER
https://www.udesc.br/conselho/consuni
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Gestão em movimento

O vice-reitor, Luiz Coe-
lho, prestigiou reunião 
de grupo de pesquisa da 
Udesc Joinville com con-
selheiros tutelares de 
cerca de 20 municípios 
de SC e Paraná.

O reitor, Dilmar Baretta, o vice-reitor, Luiz Coelho, as pró-rei-
toras Letícia Sequinatto (PROPPG) e Gabriela Mager (Proen), 
o pró-reitor Alex Fabrin (Proplan) e a coordenadora de Proje-
tos e Inovação, Carla Roczanski, participaram de evento so-
bre a Plataforma das Instituições Comunitárias (Plataforma 
ON) no Plenarinho da Udesc, promovido pela Acafe. [LEIA+]

A pró-reitora Letícia Sequinatto (PROPPG) e sua equipe 
acompanharam capacitação online sobre prestação de con-
tas do Programa de Apoio à Pesquisa Aplicada (PAP Aplica-
da), da Fapesc, realizada com pesquisadores da Udesc con-
templados em 2020. A iniciativa da PROPPG contou com a 
participação de equipe da Fapesc.Baretta 

participou de 
reunião com 
o reitor da 
Universidade 
Federal da 
Fronteira Sul 
(UFFS), 
Marcelo 
Recktenvald.

A pró-reitora Marilha dos Santos esteve presente 
na 2ª Jornada Internacional do Aleitamento Ma-
terno da Udesc Oeste, em Chapecó.

Em outubro, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PROPPG) realizará o workshop online “Iniciando uma 
Nova Quadrienal”, que abordará o preenchimento da 
Plataforma Sucupira, da Capes. A atividade visa facilitar 
e qualificar o processo de preenchimento da plataforma 
pelos programas de pós-graduação da universidade e 
será realizado por empresa contratada. [LEIA+]

https://bit.ly/Udesc-EncontroTodosOn
https://www.udesc.br/noticia/workshop_da_udesc_abordara_plataforma_de_dados_da_pos-graduacao_em_outubro

