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Consuni aprova mudança no 
regimento geral e discute VRV

Reitoria pede aumento de recursos
O reitor Antonio Heronaldo de Sousa, acompanha-

do do reitor e do vice-reitor eleitos, Marcus Tomasi e 
Leandro Zvirtes, e do pró-reitor de Planejamento, Ger-
son Volney Lagemann, solicitou o aumento do repasse 
de recursos via duodécimo à Udesc em reunião nesta 
terça-feira, 29, com o secretário da Casa Civil do Go-
verno do Estado, Nelson Serpa. A medida, segundo a 
Reitoria, é necessária para cobrir as despesas adicionais 
referentes à nova lei da previdência dos servidores es-
taduais, que elevou as alíquotas patronais de 11% e de 
22% (conforme a data de ingresso do servidor) para até 
28% em três anos, o que gerou um forte impacto na 
folha de pagamento. Aos membros da Reitoria, o secre-
tário Serpa prometeu analisar o pleito e encaminhá-lo 
para o governador do Estado, Raimundo Colombo.

A última sessão do Conselho Universitário (Con-
suni), realizada nesta quarta-feira, 30, trouxe 38 itens 
para a pauta, entre eles, o Valor Referencial de Venci-
mento (VRV) dos servidores e também a proposta de 
alteração no regimento geral da universidade.

A alteração no regimento, aprovada por una-
nimidade, remodelou alguns setores na Reitoria. A 
Coordenadoria de Apoio à Comunidade Universitá-
ria, por exemplo, vinculada à Proex, virou Coorde-
nadoria de Assuntos Estudantis. Foi criada ainda a 
Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, que 
trabalhará em parceria com a atual Coordenação de 
Recursos Humanos.

No Gabinete do Reitor, foi implementada uma 
coordenadoria com foco na gestão do fluxo de pro-
cessos. Com isso, a Chefia de Gabinete está voltada 
ao relacionamento com públicos estratégicos e as-
sessoria direta ao reitor e ao vice-reitor. Houve tam-
bém migração de setores entre pró-reitorias.

Segundo a proposta, as mudanças têm o objeti-
vo de modernizar, agilizar e facilitar a administração 
superior, sem impacto financeiro para a Udesc.

Sem consenso quanto ao VRV
As discussões sobre a atualização do VRV não 

tiveram um desfecho final no Consuni. A proposta 
inicial, do relator Nilson Ribeiro Modro, recomen-
dou o aumento do vale-alimentação para R$ 29,25 
ao dia, além de postergar a discussão do reajuste do 
VRV para julho.

O professor Reinaldo Lindolfo Lohn pediu vista 
ao processo e apresentou uma nova proposta de rea-
juste do VRV em 10,67%, que representa a inflação 
de 2015, quando houverem condições financeiras, e 
aumento imediato de 50% no vale-alimentação.

O técnico Márcio Metzner pediu vista novamen-
te ao processo para apresentação de outra proposta. 
No entanto, pelo adiantado da hora, a reunião foi 
suspensa e o assunto será retomado em uma nova 
sessão, com data a ser definida pelo reitor.

Outros assuntos aprovados no Consuni:
uLei Orgânica da Udesc
uProjeto Pedagógico Institucional da Udesc
uPrestação de contas anual da Udesc referente a 2015

Novos pró-reitores definidos
A professora Soraia Cristina Tonon da 

Luz, da Udesc Cefid, e o professor Antonio 
Carlos Vargas Sant’Anna, da Udesc Ceart, 
serão os novos pró-reitores de Ensino e de Pes-
quisa e Pós-Graduação. 
Com as duas indicações, 
o quadro dos novos 
pró-reitores da próxima 
gestão está definido – 
Leonardo Secchi (Pro-
plan), Fábio Napo-
leão (Proex), Matheus 
Fidelis (Proad), além 
do chefe de gabinete, 
Thiago Augusto. 

Professores 
Vargas e Soraia
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Perfil
Ivo GodoIs

IlumInador de teatro 
da udesc ceart

Um servidor com luz própria

É gratificante vê-los passando por esse laboratório, adquirindo conhecimento e 
repassando para a comunidade”. Palavras de Ivo Godois, iluminador teatral 
do Centro de Artes, da Udesc, há 12 anos, referindo-se aos egressos em 

Teatro da universidade que passaram pelo Luz Laboratório Cênico e hoje atuam 
na área. Ivo confessa ser um apaixonado pela área e já respondeu pela iluminação 
cênica de inúmeros espetáculos dentro e fora da universidade.

Natural de Chapecó, Ivo mudou-se para Florianópolis para estudar Artes Cê-
nicas na Udesc, época em que começou a trabalhar com o grupo Teatro Sim... Por 
Que Não?!!!, no campo de iluminação. Quando aluno, foi bolsista no Departamento de Artes Cênicas. 
Com a grande demanda dos alunos pela sua especialidade, fez surgir a ideia da criação do Laboratório 
de Iluminação Cênica.

Hoje, o servidor também atua na organização do evento A Luz em Cena, que discute teorias e práti-
cas técnicas da área. Entre os espetáculos marcantes da carreira, ele destaca o projeto Tubo de Ensaio, que 
iniciou em 2001, coordenado pela professora Sandra Meyer, no qual Ivo pode propor a iluminação cênica 
para diversas apresentações. “Sempre foi o forte do projeto, do laboratório, da universidade, propor a 
troca do conhecimento. Então, nesse processo, fomos evoluindo, criando iluminações”, comenta.

O servidor também destaca as peças “BadenBaden”, dirigida por Vicente Concilio, no curso de 
Teatro, e “As Três Irmãs”, da Traço Cia. de Teatro, que circularam pelo País e ganharam 
prêmios.  Outro espetáculo que marca sua trajetória é 
“Urano Quer Mudar”, com direção de Brígida 
Miranda. “O que me emociona foi ter criado a 
iluminação para o espetáculo por dois signifi-
cados: pelo trabalho com um mestre, o profes-
sor José Ronaldo Faleiro, e por trabalhar em 
conjunto com a Priscila Costa, aluna de Teatro, 
discutindo ideias de iluminação, passando esse 
conhecimento pra frente”, reflete.

Ivo cursou Mestrado em Teatro da Udesc 
para, no futuro, pretende fazer doutorado 
na área. Pai de João Afonso, de 4 anos, o 
iluminador adora levar o filho ao cinema, é 
torcedor da Chapecoense e simpatizante do Fi-
gueirense, e tem vontade de voltar a atuar nos 
palcos. Uma oportunidade de conferir de perto 
o trabalho de Ivo é assistir aos espetáculos de 
teatro produzidos a cada semestre pelo Centro 
de Artes da Udesc. v

Aline Silva Botelho - Udesc Cead
Ana Teruko Yokomizo Watanabe - Udesc Joinville
Fernanda Tolentino de Souza Bleyer - Udesc Cefid

Marcelo da Silva Hounsell - Udesc Joinville
Paula Chies Schommer - Udesc Esag

Soraia Framarim Carpes Hulse - Udesc Faed
Teresa da Assunção Novo Mateiro - Udesc Ceart

Zuleica Auler Magnan - Udesc Oeste

“
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u Estão abertas vagas para novas turmas dos 
dois cursos de xadrez oferecidos pela Udesc em 
Joinville. A iniciativa é do programa de exten-
são Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnolo-
gias (Next). Os cursos são gratuitos e abertos à 
comunidade. Um dos cursos é para iniciantes e 
fará 12 encontros e o outro é uma introdução ao 
xadrez competitivo, requer conhecimentos bási-
cos e realizará 24 encontros. As aulas começa-
rão em 7 de abril e ocorrerão nas quintas-feiras, 
na Sala F-110, das 18h55 às 20h35 para os ini-

ciantes e das 20h40 às 22h20 para os inte-
ressados em competir. Para se inscrever, é 
necessário enviar e-mail para cursos.nex-
txadrez@gmail.com informando curso 
de interesse; nome completo; idade; rating 
(se tiver); profissão; e local de trabalho.

Cursos gratuitos de xadrez

Você sabia
Prêmio
uA professora Maria Helena Kraeski, da 
Udesc Cefid, foi escolhida pela Federação 
de Ginástica de Santa Catarina (FGSC) 
como a melhor técnica de ginástica rít-
mica de 2015. O prêmio, entregue em 11 
de março, homenageou outras 17 perso-
nalidades do esporte no ano passado.

Curso
uAté 13 de abril, a Udesc Cead rece-
berá inscrições na internet para o curso 
Feminismo, Direitos Sexuais e Repro-
dutivos, que será ministrado a distância 
de 18 de abril a 20 de junho. O curso 
que oferece 400 vagas. Inscrições e mais 
informações em www.cead.udesc.br.

Instrução normativa
uA Pró-Reitoria de Administração (Proad) 
da Udesc publicou uma nova instrução nor-
mativa que disciplina, no âmbito da Udesc, 
os procedimentos administrativos para os 
pagamentos relativos às aquisições de bens 
e serviços de terceiros. A IN completa está 
neste link www.udesc.br/arquivos/id_sub-
menu/206/01.2016__in_pagamentos_de_
aquisicao_e_prestacao_de_servicos.pdf

Servidor, participe do Clic Comunica! Envie uma foto  
com os colegas do seu setor para comunicacao@udesc.br.

tem
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O professor Amauri Bogo, da Udesc Cead, 
participou, no fim de fevereiro, da sexta 
edição do International Conference of Plant, 
Pathogen and People, em Nova Delhi, na 
Índia. Bogo, que já atuou na Udesc Lages, foi 
chairman da sessão “Epidemiologia e Manejo 
de Doenças”, onde ganhou uma homenagem 
por ser considerado referência em trabalhos 
apresentados internacionalmente sobre o assunto.

Clic comunica



Cuidados 
com a 
gripe H1N1 Qual é o seu propósito de vida?

Há um ditado que diz: “Se você não aprende pelo amor, 
aprende pela dor”. Pessoas conectadas, porém, buscam 
dar um passo além e não esperam que um problema 
apareça para, depois, lidar com ele.
A maioria das pessoas entende que missão de vida é 
construir família, ter uma carreira profissional e/ou 
conquistar bens materiais. Porém, o mais importante 
nesse processo é evoluir, harmonizar-se com outras 
pessoas e gerar bons exemplos.
Quando você se encontra, tudo lhe parece adequado. 
Mas, se você busca uma coisa para ter outra, você tri-
lhará o caminho contrário. Tome uma atitude – deixe 
de aprender pela dor, escolha o amor. Escolha você!

Eleito diretor-geral do Cead 
O Centro de Educação a Distância 

(Cead), da Udesc, fez sua primei-
ra eleição para o cargo de diretor-
-geral na última segunda-feira, 28. 
O único candidato, professor Da-
vid Daniel e Silva, foi eleito para a 
gestão 2016-2020 com coeficiente 

de 0,63, superior ao que é exigido 
pelo Estatuto da Udesc, de 0,26. 
David é engenheiro eletricista, 
mestre em Ciências da Compu-
tação e doutor em Engenharia 

de Automação e Sistemas 
pela UFSC. 

Viver 
Bem
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Por Celia Penteado

Pós-doc na Alemanha
A Universidade de Ruhr de Bochum, da Alemanha, abriu 
um edital para duas semanas de match-making para pes-
quisadores internacionais no nível pós-doc, na primeira 
metade de julho. São 14 vagas junto a professores titulares, 
principalmente nas áreas das Ciências Exatas e nas Huma-
nas e Sociais. As inscrições irão até 1º de maio, pelo site 
http://www.research-school.rub.de/rsplus_rer0.0.html.

Nos últimos dias, casos de gripe H1N1 mul-
tiplicaram-se no País. Santa Catarina está em 
segundo lugar entre os Estados com mais casos 
identificados neste ano, totalizando 14 registros e 
quatro mortes, em Blumenau, Brusque e Guara-
mirim, atrás apenas de São Paulo, com 260 casos 
e 38 óbitos pela doença.

Os vírus do tipo Influenza circulam durante 
todo o ano, intensificando-se no período de in-
verno. Isso ocorre porque as pessoas buscam se 
abrigar do frio em ambientes fechados, o que fa-
vorece a transmissão do vírus.

Em 2016, campanha de vacinação contra a gri-
pe vai ocorrer entre 30 de abril e 20 de maio. Na 
rede pública, serão priorizados os seguintes gru-
pos: crianças menores de 5 anos, gestantes, mães 
que tiveram filhos recentemente, idosos, indíge-
nas, trabalhadores de saúde e doentes crônicos.

Vacina gratuita na Udesc 
A Udesc vai oferecerá vacina contra a gripe a 

servidores de forma gratuita neste ano. Em 2015, 
foram imunizados cerca de 800 técnicos e profes-
sores. A expectativa é de que a vacinação ocor-
ra em maio, de acordo com um cronograma para 
contemplar todos os centros de ensino. A iniciati-
va é da enfermeira Valdirene Ávila, da Reitoria.

Atitudes para se prevenir da doença:
uLavar e higienizar as mãos com frequência, prin-

cipalmente antes de consumir qualquer alimento;
uAo tossir ou espirrar, proteja o rosto com um 

lenço ou o antebraço;
uEvitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
uHigienizar as mãos após tossir ou espirrar;
uNão compartilhar objetos de uso pessoal, como 

talheres, pratos, copos e garrafas;
uManter os ambientes bem ventilados;
uEvitar contato próximo a pessoas 

que apresentem sintomas de gripe.

Com informações do 
G1 SC e da Diretoria 

da Vigilância 
Epidemiológica 
(Dive), da 
Secretaria da 
Saúde de SC.


