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22 anos UNIDEP
Histórias que Inspiram

Quando sonhos movem histórias,
vidas são transformadas.



Este e-book é dedicado a todos aqueles e aquelas que fizeram e fazem parte 
da história do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP). São 22 anos de 
uma jornada voltada a concretizar sonhos por meio da Educação, promovendo 
significativas transformações na sociedade.  
Na partilha entre inúmeras pessoas, hoje nos consolidamos enquanto referência 
em Ensino Superior, pela Educação que oportunizamos mas, sobretudo, pelos laços 
que criamos, sustentados pelo afeto, respeito e reconhecimento. 

Os docentes e colaboradores aqui homenageados representam cada pessoa que 
acreditou neste sonho e contribuiu para que esta história se tornasse um legado. 
São histórias de vida que confundem-se com a história da própria Instituição, pois 
traduzem o sentimento de pertencimento de pessoas ímpares, profissionais de 
diferentes áreas, que encontraram seu propósito na Educação. 

Certamente, no encontro com essas histórias, reconheceremos traços que estão 
em todos nós, pois edificam a essência do que é ser UNIDEP ao longo dessas duas 
décadas. 

Que possamos, nos próximos 22 anos, nos orgulhar ainda mais das histórias escritas 
a partir daqui, sempre reconhecendo que, no UNIDEP, somos a soma de muitas e 
inspiradoras histórias. 
Nos fortalecemos em comunhão e na partilha. Afinal, quando sonhos movem 
histórias, vidas são transformadas. Vivemos isso, todos os dias, há 22 anos. 

Feliz aniversário, UNIDEP.
Profa. Ornella Bertuol
Reitora 
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“É quase impossível 
não amar um lugar 

que me oportunizou 
tantas conquistas e 

histórias que levarei 
para a vida toda”. 
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Gelson Antônio
Grando Barbosa
Coordenador do Curso de Publicidade e Propaganda

Coordenador dos Laboratórios de Comunicação 

Egresso do UNIDEP

“Estou na coordenação dos Laboratórios de 

Comunicação desde a minha contratação em 2002. 

Já estive à frente da coordenação do Programa de 

Atendimento ao Dicente, do Setor de Marketing e 

Comunicação e do Núcleo de Empregabilidade e 

Mercado e do NPS. O UNIDEP é a minha casa e parte 

da minha família, aqui tive a oportunidade de concluir 

a minha formação acadêmica e de viver o meu 

desenvolvimento profissional. É quase impossível não 

amar um lugar que me oportunizou tantas conquistas e 

histórias que levarei para a vida toda. É um sentimento 

de muito orgulho, satisfação e dever cumprido, por 

ter vivido tudo isso junto à comunidade acadêmica e 

ter participado de todas as conquistas que tivemos ao 

longo dessa jornada”.

20 anos
de UNIDEP
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“Acredito na 
mudança que 

fazemos na vida dos 
nossos alunos e na 

sociedade. Tenho 
muito orgulho da 

minha trajetória na 
Instituição”. 8
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Márcia Fernandes de 
Carvalho 
Professora dos Cursos de Fisioterapia e Medicina

“Quando convidada para a docência no Curso de 

Fisioterapia, imaginava que estava preparada, pois 

tinha conhecimento na área e atuava em clínica. Para 

minha surpresa começaram os desafios... muitos anos 

de aprendizado, formações específicas, mestrado e 

constantes capacitações. Também acompanhei várias 

mudanças institucionais e o crescimento do UNIDEP. 

Há cerca de 2 anos, passei a integrar o colegiado de 

Medicina, onde contribuo com minha trajetória na 

saúde pública. Acredito na mudança que fazemos 

na vida dos nossos alunos e na sociedade. Tenho 

muito orgulho da minha trajetória na Instituição; dizer 

que estou aqui desde o seu início, que acompanhei 

“cada tijolo” ser colocado, também é reconhecer as 

mudanças que ocorreram na minha vida nessas duas 

décadas. Aqui, cresci e amadureci para a docência. 

Aqui, me torno um ser humano melhor a medida que 

contribuo com a formação de tantos profissionais 

da saúde e para que melhorias de vida cheguem à 

população”.

20 anos
de UNIDEP
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“Aqui, junto com 
colegas fantásticos, 

realizo no presente e 
sonho com o futuro!

É emocionante!”. 

10
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Marielle Sandalovski 
Santos
Pró-Reitora de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, 
Inovação e Internacionalização

“Iniciei no UNIDEP em maio de 2002, auxiliando uma professora 
na disciplina de Planejamento Gráfico, que então integrava a 
grade curricular do Curso de Jornalismo. Atuei como docente 
dos Cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda por dez 
anos. Em 2008, passei a também coordenar a Comissão Própria 
de Avaliação, permanecendo por onze anos nessa função. A 
ela, também aliei a Coordenação de Pós-graduação. Em 2020, 
um novo desafio! Foi criada no UNIDEP a COPPEX, que em 
novembro de 2021 se transformou na Pró-Reitoria de Pós-
graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização 
(PROPPEXII). Este é o desafio que hoje vivencio, ao lado de 
um grupo de colegas que também tem paixão por educar, 
empreender e inovar. Eu amo o UNIDEP! Foi aqui que, bastante 
jovem, iniciei a minha trajetória profissional. Foi aqui que me 
construí como docente e fui desafiada à gestão. É aqui que já 
vivi 20 anos, onde superei diversos desafios e aprendo muito! 
Aqui sou feliz! Aqui, junto com colegas fantásticos, realizo no 
presente e sonho com o futuro! É emocionante! Fazer parte de 
uma Instituição que transforma a vida das pessoas por meio 
da Educação é extremamente gratificante. A cada dia nos 
apaixonamos, mais e mais, pelo que fazemos, porque fazemos 
com e pelas pessoas. Porque, a partir das pequenas ações e dos 
grandes projetos que construímos coletivamente, impactamos 
de maneira positiva a comunidade em que estamos inseridos, 
contribuímos para o desenvolvimento local e regional, para a 
melhoria da qualidade de vida, do bem-estar social e para a 
realização de sonhos!”. 

20 anos
de UNIDEP
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“Não tem como não 
amar a casa que me 

acolhe há 20 anos, que 
me transformou em 
quem eu sou hoje”. 

12
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Ornella Bertuol
Reitora

“Durante a realização do meu mestrado em Florianópolis 
fiquei sabendo que Pato Branco estava prestes a receber uma 
nova Instituição de Ensino Superior. Até então, tínhamos aqui 
somente o antigo CEFET, escola onde fiz minha formação 
em Agronomia. Naquele momento, já sabia que o “brincar 
de aulinha” da minha infância tinha se transformado na 
ocupação profissional que desejava para mim. Então, ao 
saber que, dentre os cursos ofertados na então FADEP 
estava Administração Rural, decidi que iria dar aula nesse 
lugar. E assim foi. Inicialmente, em substituição a um docente 
recém aprovado em um concurso público, com quatro aulas 
semanais para, em menos de dois anos, chegar a 20 aulas por 
semana. Foi na FADEP que aprendi a ser docente e, também, 
profissional, já que por um período muito curto consegui 
conciliar a docência com outras atividades. De professora do 
Curso de Administração Rural e outras habilitações, passei à 
coordenadora adjunta do Curso, coordenadora de Estágios, 
coordenadora do Núcleo de Avaliação Institucional, que se 
transformaria em Comissão Própria de Avaliação, coordenadora 
de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, diretora Acadêmica, 
pró-reitora de Graduação e, agora, reitora. Uma trajetória 
que me enche de orgulho e da qual sou muito grata. Não tem 
como não amar a casa que me acolhe há 20 anos, que me 
transformou em quem eu sou hoje, lugar em que se depositou 
toda confiança em mim e no meu trabalho, onde tive e tenho 
a oportunidade de construir laços de amizade e que me traz, 
todos os dias, a convicção de que o meu propósito de vida é 
a Educação, desafiando a me tornar um ser humano melhor. 
Os sentimentos se definem em ORGULHO e GRATIDÃO. Saber 
que, com o meu trabalho, contribuo para que vidas sejam 
transformadas e futuros melhores sejam projetados – e que 
o UNIDEP cumpre sua missão como Instituição de Ensino – é 
revigorante”.

20 anos
de UNIDEP
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“Me orgulho desta estrutura 
sólida e gigantesca, pautada 
no amor, na honestidade, na 

humildade, no acolher, no 
acreditar, no agradecer. Me 

sinto parte desta engrenagem 
e carrego comigo somente 

gratidão”. 
14
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Claudia Roberta Facin
Pró-Reitora Administrativo-Financeira 

“Iniciei minha jornada profissional na antiga FADEP em 
dezembro de 2003, como auxiliar de Cobrança, posteriormente 
acumulei as funções de tesoureira e de auxiliar Jurídico. 
Com o passar dos anos, fui crescendo profissionalmente, me 
tornei responsável pela Tesouraria, pelo Setor de Bolsas e 
Financiamentos e pelo Setor Jurídico. Em 2015, assumi o cargo 
de coordenadora Financeira da Instituição. Com a chegada 
do Grupo Afya, em 2019 assumi o cargo de coordenadora 
Administrativo e Financeira. Após a transformação da FADEP 
em Centro Universitário, assumi a Pró-Reitoria Administrativo-
Financeira. Amo o UNIDEP, sim, porque aqui construí minha 
carreira profissional. Amo o que faço e trabalhar com Educação, 
segmento tão especial e necessário, é motivo de muito orgulho; 
poder ver nossas vidas e as dos alunos se transformando, 
nossos sonhos e os dos nossos alunos sendo realizados, traz um 
sentimento de realização e de dever cumprido. Isso nos mostra 
que estamos no caminho certo, contribuindo um pouquinho 
para a realização de sonhos e para transformar vidas por meio 
da Educação. Por isso tudo, o UNIDEP é essencial para mim, 
assim como a minha família, pois aqui construí uma carreira, 
formei amizades, me aperfeiçoei e me afeiçoei com o trabalhar 
na Educação. Sou muito grata, de coração, a Deus, a minha 
mãe, que foi minha incentivadora e a todos que contribuíram 
com o meu crescimento, que me deram oportunidades, que 
confiaram em mim e no meu trabalho e aos que convivem 
diariamente comigo. Hoje, quando olho para a minha trajetória, 
para a história que construí aqui, juntamente com os demais 
colegas, me orgulho desta estrutura sólida e gigantesca, 
pautada no amor, na honestidade, na humildade, no acolher, 
no acreditar, no agradecer. Me sinto parte desta engrenagem e 
carrego comigo somente gratidão”.

19 anos
de UNIDEP
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“É um amor incrível. Tive o 
privilégio de ver a Instituição 

crescer em tamanho e 
qualidade. Por isso, o UNIDEP 

é muito mais do que uma 
Instituição de ensino para mim. 

É a minha casa!”.
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Claudio Arcidio Muller 
Gerente de Marketing 

“Iniciei como professor do Curso de Publicidade e Propaganda 

em 2003. Em 2005, assumi a Coordenação dos Cursos de 

Comunicação Social da Instituição. Fui professor de inúmeros 

cursos de pós-graduação. A partir de 2011, tive o prazer 

de assumir a liderança do Departamento de Marketing e 

Comunicação da Instituição. Em 2019, com a chegada do 

Grupo Afya, assumi o desafio de planejar e executar estratégias 

de gestão da experiência dos alunos em todos os pontos de 

contato.

É um amor incrível. Tive o privilégio de ver a Instituição crescer 

em tamanho e qualidade. Minha primeira aula foi aqui. Pude 

acompanhar a evolução de  milhares de alunos que chegaram 

aqui buscando conhecimento. Por isso, o UNIDEP é muito mais 

do que uma Instituição de ensino para mim. É a minha casa!

O meu sentimento é de gratidão aos meus colegas de trabalho, 

aos alunos e aos seus pais que confiaram seus filhos a nós; 

sentimento de que ajudei muitas pessoas a voarem em busca 

de seus objetivos pessoais e profissionais. Me sinto muito feliz 

em ver que contribuí para o crescimento da cidade e da região”. 

19 anos
de UNIDEP
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“Muitos foram os desafios, 
outros ainda virão, mas o 

que importa é querer estar 
e fazer parte desta grande 

família chamada UNIDEP”. 

18
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Ediane Rossi
Secretária geral

Egressa do UNIDEP

“Iniciei minha trajetória profissional nesta IES em 
maio de 2003, na oportunidade fui contratada como 
estagiária da Biblioteca. Foi neste setor que aprendi 
a amar e me dedicar à Instituição. Com o término 
do meu estágio, fui contratada e o sentimento de 
pertencimento só aumentou. Em 2008, fui convidada 
a assumir uma vaga como auxiliar de Secretaria, onde 
realmente me encontrei como profissional, pois pude 
acompanhar a trajetória dos nossos alunos, o que para 
mim é gratificante.

Em 2019, uma nova oportunidade: retornar à Biblioteca. 
Apesar de deixar de exercer uma função que 
adorava, tive uma nova oportunidade de crescimento 
profissional. Para minha grande alegria, em fevereiro 
de 2020, recebi o convite para assumir a Secretaria 
Acadêmica e a Central de Atendimento. Que momento, 
que proposta! Ouvi meu coração e, com determinação, 
aqui estou.

Muitos foram os desafios, outros ainda virão, mas o 
que importa é querer estar e fazer parte desta grande 
família chamada UNIDEP. Com toda certeza, eu amo 
esse lugar, pois aqui fui acolhida no pior momento da 
minha vida, quando perdi meu pai. Sou imensamente 
grata ao UNIDEP e às pessoas que encontrei aqui. Meu 
sentimento é de pertencimento”. 

19 anos
de UNIDEP
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“A importância da 
Instituição vai além da 

minha vida profissional, 
abrange a formação 

profissional de todos meus 
filhos, pois foi aqui que 

os três cursaram suas 
graduações”. 20
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Maria Juçara Vieira
da Silveira
Bibliotecária

“Eu amo o UNIDEP, aqui iniciei minha vida profissional 

há 19 anos; foi onde tudo começou. Além de adquirir 

e compartilhar conhecimento, o contato com os 

alunos e toda comunidade acadêmica é imensamente 

prazeroso. Amo fazer parte da história de muitos 

estudantes que passaram por aqui, é gratificante 

reencontrá-los desenvolvendo suas respectivas 

profissões, ser lembrada com carinho por eles e 

recordar os momentos em que, enquanto alunos, 

estiveram debruçados sobre os livros, em busca de 

conhecimento. Conviver com diferentes pessoas 

e participar ativamente de suas histórias, é mais 

uma razão para amar trabalhar no UNIDEP. Aqui 

encontrei colegas de trabalho e amigos para a vida. 

A importância da Instituição vai além da minha vida 

profissional, abrange a formação profissional de todos 

meus filhos, pois foi aqui que os três cursaram suas 

graduações. Ao olhar para trás, o sentimento é de 

muita gratidão.”

19 anos
de UNIDEP
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“Ver nossos alunos 
tornarem-se nossos 
amigos e colegas de 

profissão nos comove; 
é como o sentimento 

de ver um filho crescer 
e alcançar seus 

sonhos”. 22
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Maristela Lazzaretti 
Queiroz 
Professora dos Cursos de Fisioterapia e
Estética e Cosmética

 “Amo ser professora, foi a profissão que escolhi 

associada à prática da Fisioterapia. Tenho muito 

carinho pelo UNIDEP, pois são mais de 20 anos de 

crescimento e desenvolvimento nesta Instituição. 

Aqui, vivo uma jornada de conhecimento e gratidão, 

pois cada turma que conclui a graduação nos enche 

de orgulho. Ver nossos alunos tornarem-se nossos 

amigos e colegas de profissão nos comove; é como 

o sentimento de ver um filho crescer e alcançar seus 

sonhos. Pelo UNIDEP eu nutro um amor incondicional. 

Ao olhar esses anos de crescimento, luta e formação 

contínua, sinto emoção, orgulho e muita gratidão, 

especialmente por ter participado desta evolução do 

conhecimento”. 

19 anos
de UNIDEP
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Osni Zioli
Professor no Curso de Educação Física 

“É uma honra e realização 

atuar na formação de futuros 

profissionais da área do esporte 

e reconhecer a importância do 

UNIDEP em vários contextos 

sociais e educacionais. Me 

sinto orgulhoso e grato pela 

oportunidade de fazer parte da 

história do UNIDEP”.

19 anos
de UNIDEP
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“Acompanhei todo o 
crescimento da FADEP, a 

transição para o UNIDEP 
e dediquei boa parte 
da minha vida a esta 

Instituição que admiro, 
defendo e luto para que seja 

cada vez melhor”. 
26
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Solange Maria Bertol 
Copetti
Coordenadora e professora do Curso de Estética  
e Cosmética 
Professora do Curso de Fisioterapia

“Iniciei como docente no Curso de Fisioterapia e 

quatro anos depois ingressei como professora no Curso 

de Educação Física. Em 2017, assumi a Coordenação 

do Curso de Estética. Eu amo o que faço e procuro 

dar o meu melhor todos os dias. Amo o UNIDEP e 

me sinto parte desta Instituição. Acompanhei todo o 

crescimento da FADEP, a transição para o UNIDEP e 

dediquei boa parte da minha vida a esta Instituição que 

admiro, defendo e luto para que seja cada vez melhor. 

Meu sentimento é de satisfação. São muitas histórias, 

muitas amizades construídas, muito aprendizado. Ser 

professora me ensinou muitas coisas. A vida, por si 

só, já ensina, mas ser docente faz com que você vá 

continuamente atrás do aprendizado. Trabalho com 

amor e procuro passar isso para meus alunos. Sempre 

que você trabalhar com amor, seu trabalho será mais 

do que uma obrigação, ele será sua satisfação pessoal”.

19 anos
de UNIDEP
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“Minha vida foi 
transformada pela 

Educação e poder 
contribuir para a 

transformação das vidas 
de outras pessoas é um 

privilégio”.
28
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Carla Maria Ruedell 

Pró-Reitora de Graduação

“Eu passei por várias funções aqui no UNIDEP, mas 

tem uma pela qual não passei, eu fiquei: ser professora. 

Sempre digo que uma vez docente, sempre docente! 

Sinto orgulho em ter iniciado minha carreira como 

professora no UNIDEP. Aqui, aprendi o significado e a 

responsabilidade de Ser Professora e tive o privilégio 

de aprender com pessoas incríveis; cada uma a 

sua maneira me ensinou a ser uma pessoa e uma 

professora melhor. Minha vida foi transformada pela 

Educação e poder contribuir para a transformação 

das vidas de outras pessoas é um privilégio que 

conquistei na minha trajetória no UNIDEP. É um misto 

de sentimentos: alegria, orgulho, responsabilidade e 

confiança”.

18 anos
de UNIDEP



30

“Ao chegar em Pato Branco, 
em 2005, vinda do Rio 

Grande do Sul, fui abraçada 
pelos meus colegas do 

UNIDEP. Construí a minha 
trajetória profissional e 
familiar a partir disso”. 

30
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Beatriz Zanon Harnisch 
Radaelli 
Professora dos Cursos de Fisioterapia e Medicina 

“Nesses 17 anos, pude aprender e me reinventar 

enquanto docente e profissional, pois além dos 

Cursos de Fisioterapia e Medicina, também atuei 

nos Cursos de Enfermagem, Nutrição e Psicologia. 

Ao chegar em Pato Branco, em 2005, vinda do Rio 

Grande do Sul, fui abraçada pelos meus colegas do 

UNIDEP, extremamente bem recebida e acolhida 

pela Instituição. Sempre senti e recebi todo o apoio 

e cuidado da família UNIDEP e, sem dúvida, isso foi 

determinante para a minha tomada de decisão de 

permanecer aqui em Pato Branco, onde edifiquei 

laços de amizade e bonitas histórias. Construí a minha 

trajetória profissional e familiar a partir disso. Com o 

coração nostálgico, sinto gratidão, pertencimento e 

amor pelo UNIDEP e pela Educação!”.

17 anos
de UNIDEP



32

“Acadêmicos, colegas 
docentes e colaboradores, 

pessoas que marcaram 
a minha trajetória, 

confirmam, diariamente, a 
verdade de que é impossível 
fazer Educação sem amor”. 

32
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Carla Maria Wojcikiewicz 
Caldas Baumer 
Coordenadora de Graduação

Procuradora Institucional 

Coordenadora Nacional dos Cursos de Psicologia Afya

“Cheguei no UNIDEP em 2005, quando as atividades do Curso 
de Psicologia iniciaram na IES. Atuei na coordenação do Curso de 
2005 a 2020, ministrei aulas de Psicologia em diversos cursos de 
graduação e na pós-graduação, participei do Núcleo de Avaliação 
Institucional, da Comissão Própria de Avaliação, do Comitê de Ética 
em Pesquisa e coordenei o Comitê de Ética no Uso de Animais. 
Em 2020, assumi a Coordenação de Graduação e a Procuradoria 
Institucional. Além disso atuo na Coordenação Nacional dos Cursos 
de Psicologia Afya. 

Nasci em Florianópolis e escolhi a Educação como propósito de vida, 
o que me fez escolher Pato Branco para morar e trabalhar. O UNIDEP 
sempre foi uma extensão da minha casa e da minha família; Michel, 
meu marido também é professor da IES. Em Pato Branco, nasceu 
nosso filho Alexander, e o criamos, literalmente, em meio aos espaços 
institucionais, alunos e colegas de trabalho. Com a comunidade 
acadêmica aprendo e me desenvolvo, como profissional e como ser 
humano, a cada dia.
 
É um sentimento de gratidão e muito orgulho. Acredito no potencial 
que a Educação Superior tem na transformação social, e vi o 
desenvolvimento de nossa região com a chegada dos diferentes 
cursos de graduação e pós-graduação. Acompanhar a formação 
de profissionais de diferentes áreas do conhecimento que fazem 
a diferença na vida das pessoas é muito gratificante. Mas, com 
certeza, o mais importante foram os encontros que o UNIDEP me 
proporcionou durante esses 17 anos: acadêmicos, colegas docentes 
e colaboradores, pessoas que marcaram a minha trajetória e que 
confirmam, diariamente, a verdade de que é impossível fazer 
Educação sem amor”. 17 anos

de UNIDEP
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“Olhar para a trajetória do 
UNIDEP, nesse momento, é 

abraçar com carinho cada 
dia de trabalho. Tenho um 

imenso orgulho por fazer 
parte dessa história” . 

34
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Gisele Regina Parsianello
Professora do Curso de Medicina  

“Fui coordenadora do Curso de Nutrição, 

coordenadora de Extensão, professora orientadora 

no Ambulatório de Nutrição, orientadora nos estágios 

de Saúde Coletiva e Nutrição Clínica no Curso de 

Nutrição. Hoje, sou professora no Curso de Medicina. O 

UNIDEP me proporcionou o sonho de trabalhar com a 

Educação. Estar vinculada ao Ambulatório de Nutrição 

foi minha maior realização. Acompanhar a trajetória da 

IES traz um sentimento de realização, por viver, todos 

os dias, um sonho que requer preparo, planejamento, 

dedicação e paciência. Olhar para a trajetória do 

UNIDEP, nesse momento, é abraçar com carinho cada 

dia de trabalho. Tenho um imenso orgulho por fazer 

parte dessa história”. 

17 anos
de UNIDEP
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“Além de me permitir atuar 
por uma Educação em saúde 

humanizada e transformadora, essa 
trajetória possibilitou a construção 
da minha família e, desde então, é 

parte da minha identidade. Sinto 
um orgulho danado por fazer parte 

desta história”.
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Michel Henrique Baumer
Coordenador e professor do Curso de Fisioterapia

Coordenador do Internato Médico

Coordenador Nacional dos Cursos de Fisioterapia Afya

“Vim para o UNIDEP para ser o coordenador 

dos estágios do Curso de Fisioterapia e assumi 

a coordenação geral do Curso em 2007. Tenho 

um orgulho imenso por ter participado do 

desenvolvimento deste que é o Curso de Fisioterapia 

mais antigo da região. Mais de 600 profissionais já 

foram formados, ampliando a rede de assistência em 

Fisioterapia em Pato Branco e região. Nesse tempo, 

ofertamos mais de 250 mil sessões à comunidade, 

um número expressivo, que nos enche de orgulho e 

representa o nosso potencial de tocar e mudar vidas. 

Mais recentemente, em 2021, vivi outro desafio: o 

convite para coordenar o Internato Médico. Além 

de me permitir atuar por uma Educação em saúde 

humanizada e transformadora, essa trajetória 

possibilitou a construção da minha família e, desde 

então, é parte da minha identidade. Sinto um orgulho 

danado por fazer parte desta história”.

17 anos
de UNIDEP
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“Foi aqui que fiz muitas 
amizades, onde ajudei 

e fui ajudado por muita 
gente, onde ensinei muito 
mas, sobretudo, aprendi 

muito mais ”.
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Leanderson Franco de 
Meira 
Professor dos Cursos de Fisioterapia e Odontologia 

“Em 2006, vim de Curitiba para Pato Branco e iniciei 
as atividades na então FADEP, dando aulas para o 
curso de Fisioterapia. Ao longo desses anos,  passei 
pelo colegiado de todos os cursos da área da Saúde 
e, atualmente, além do Curso de Fisioterapia sou 
professor do Curso de Odontologia. Amo muito o 
UNIDEP, a IES é muito importante na minha vida, pois 
além de fazer parte dos meus dias, foi aqui que fiz 
muitas amizades, onde ajudei e fui ajudado por muita 
gente, onde ensinei muito mas, sobretudo, aprendi 
muito mais. Aqui, tive inúmeras experiências prazerosas 
e encontrei a verdadeira satisfação em poder contribuir 
para a formação de centenas de profissionais. Me 
sinto extremamente realizado e orgulhoso quando 
percebo que, de alguma forma, pude contribuir para 
que o UNIDEP chegasse onde está, e pela Instituição 
ter me ajudado a trilhar o meu caminho. O UNIDEP 
foi decisivo na minha história, tudo o que construí, o 
amadurecimento profissional e pessoal que conquistei, 
foram fruto de uma longa caminhada, com muita 
dedicação, honestidade e responsabilidade. Sinto que 
este é o lugar para onde eu deveria ter vindo há 16 
anos atrás; e o lugar onde devo permanecer”. 

16 anos
de UNIDEP
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“Eu estou encerrando meu 
caminho no UNIDEP para 

ver, com orgulho e de longe, 
a evolução e o progresso do 

lugar onde deixei minhas 
pegadas, com a mais forte 

dedicação e intenso amor”.
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Ana Laura Bertelli Grams 
“Minha primeira função no UNIDEP foi estagiária: estagiei na Biblioteca, na Tesouraria, 
na Secretaria e na Direção. Até que saí para aprimorar meus estudos e minha formação. 
Voltei como professora do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mas 
esse foi só o primeiro curso, pois tive a chance de lecionar em quase todas as outras 
graduações ofertadas no UNIDEP. E, junto com a docência, assumi a responsabilidade de 
acompanhar os projetos relacionados à Educação a Distância, sempre pensados com muito 
comprometimento.

O UNIDEP sempre foi o meu lugar, o lugar para reflexão, para diversão, para meu 
crescimento. O crescimento, advindo do seu local de trabalho não é exclusivamente 
profissional, aliás nada é. Somos seres humanos integrais e, às vezes, nos convêm 
desassociar o profissional do pessoal, geralmente para um respiro, uma fuga, um pretexto 
para ultrapassarmos os limites que nós mesmos criamos, mas, somos um só, onde quer que 
estejamos. Por isso, vejo o quanto cresci no UNIDEP. 

Ainda menina, presenciei a construção do primeiro prédio. Vi minha família concedendo 
toda sua dedicação e competência para este lugar, construindo um espaço determinado 
pelos nossos valores. Como não amar um lugar que reconheço como meu lar? Que tudo que 
acredito é colocado em prática? Que existe para uma mudança no mundo?

A Educação pode ter entrado na minha vida por meio de uma influência enorme do meu 
meio de convivência, mas, ela só permaneceu porque encontrei nela uma maneira de 
praticar meus valores pessoais. Permanecerei na Educação, pois é nela que me sinto livre; e 
é a Educação que me abastece de amor a cada nova turma que posso ver formar.

Cada aluno tem seu caminho traçado, em que estudante e docente crescem juntos. 
Professores não fazem nada sozinhos, por isso divido minha trajetória com cada aluno, 
colega e professor que tive; eis a revolução, muitas vezes silenciosa, que construímos 
todos os dias nesta profissão linda. E onde eu tive a maior oportunidade de ver tudo isso 
acontecer? Aqui, no UNIDEP, por 12 anos. Então, sim, amo o UNIDEP. Amo como parte de 
mim. E sei que é recíproco. Assim como o UNIDEP faz parte de mim, me sinto parte de cada 
antiga e nova conquista.

O sentimento que tenho em fazer parte dessa história é uma soma de orgulho e gratidão. Eu 
cresci ouvindo “FADEP”, desenhando a FADEP, vendo os personagens da FADEP surgirem e 
crescerem. Meus pais me mostraram como viver intensamente seu propósito atrelado a sua 
profissão. Eles fizeram isso aqui; e sinto orgulho por isso. Minhas filhas nasceram ouvindo e 
vendo todos esses valores. E se hoje digo essas palavras, é também para que elas percebam 
que ser grata é cultivar o bem. 

Eu estou encerrando meu caminho no UNIDEP para ver, com orgulho e de longe, a evolução 
e o progresso do lugar onde deixei minhas pegadas, com a mais forte dedicação e intenso 
amor. Obrigada pai e mãe, obrigada alunos, obrigada família, obrigada UNIDEP por me 
permitir amadurecer aqui!”.

12 anos
de UNIDEP



UNIDEP
Há 22 anos escrevendo

histórias inspiradoras

Há 264 meses sendo uma
fábrica de sonhos

7.368 egressos contribuindo
com a sociedade

8.030 dias transformando vidas
pela Educação.

Muito melhor do que ser 
parte, é ser soma. 

Parabéns, UNIDEP!
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