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Em uma solenidade com discursos emocionantes na última segun-
da-feira, 11, os professores Marcus Tomasi e Leandro Zvirtes tomaram 
posse como reitor e vice-reitor da Udesc pelos próximos quatro anos. 
A cerimônia foi promovida no Teatro Governador Pedro Ivo, em Flo-
rianópolis. Ao mesmo tempo, foi o último ato do professor Antonio 
Heronaldo de Sousa como reitor da universidade.

A cerimônia lotou o teatro, com as presenças de alunos, professo-
res, técnicos, egressos, terceirizados e servidores aposentados da Udesc 
e de representantes de entidades públicas e privadas. Houve apresenta-
ções do vídeo do balanço da gestão 2012-2016 e de três projetos cultu-
rais da universidade, a orquestra acadêmica, o coral e o grupo de dança.

“Tenho orgulho de poder administrar a Udesc, que tem apenas 50 
anos e já está entre as melhores universidades do Brasil, sendo uma 
instituição comprometida com a excelência acadêmica e o compromis-
so social de desenvolver nosso Estado e nosso País”, enfatizou Tomasi, 
que foi vice-reitor na última gestão.

No discurso de despedida, o professor Sousa destacou que um rei-
tor tem uma vida dual, com visões individuais e a visão geral da uni-
versidade, que é plural e de entendimento complexo. “Estar reitor me 
permitiu sobretudo ter outra visão das pessoas. Saio do cargo como um 
cidadão melhor”, disse.
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Confira a equipe completa  
da nova gestão:

Reitor: Marcus Tomasi

Vice-reitor: Leandro Zvirtes

Chefe do Gabinete do Reitor: 
Thiago César Augusto

Pró-reitor de Administração: 
Matheus Fidelis

Pró-reitora de Ensino:  
Soraia Cristina Tonon da Luz

Pró-reitor de Extensão, Cultura  
e Comunidade: Fábio Napoleão

Pró-reitor de Pesquisa  
e Pós-Graduação:  
Antonio Carlos Vargas Sant’Anna

Pró-reitor de Planejamento: 
Leonardo Secchi

Procuradora jurídica:  
Juliana Lengler Michel

Coordenador da Editora 
Universitária: Vinicius Perucci

Coordenador de Projetos e 
Inovação: Marco Antônio Seifriz

Coordenadora da Biblioteca 
Universitária: Lúcia Marengo

Coordenadora de  
Avaliação Institucional:  
Rita de Cássia Paula Souza

Coordenadora de  
Vestibulares e Concursos: 
Rosangela de Souza Machado

Coordenadora do Museu da Escola 
Catarinense: Sandra Makowiecky

Secretário de Comunicação: 
Luiz Eduardo Schmitt

Secretário de Controle Interno: 
Marcos Régio Silva do Nascimento

Secretário de Cooperação 
Interinstitucional e Internacional: 
Amauri Bogo

Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação:  
Jairo Wensing

Secretário dos Conselhos 
Superiores: Murilo de Souza Cargnin

Despedida e nova jornada



Comunica

Perfil
Especial

Quem são os novos 
secretários e coordenadores

Editora – O técnico Vinicius Ale-
xandre Perucci ingressou na Udesc 
em 2004 e está cursando graduação 
em Administração Pública na Udesc 
Esag. Nos últimos seis anos, ocupou o 
cargo de pró-reitor de Administração.

Secom – O técnico Luiz Eduardo 
Schmitt é graduado em Administra-
ção de Empresas pela Udesc Esag 
e em Comunicação Social – Jorna-
lismo pela Unisul, além de ser es-
pecialista em Gestão de Marketing. 
Ocupava o cargo de coordenador de 
Comunicação Interna na Secom.

Setic – O técnico Jairo Wensing 
é graduado em Análise de Sistemas 
pela Associação Catarinense de En-
sino e Informática (Acei) e em Ci-
ências da Computação pela Univali, 
além de ter especializações na área e 
Mestrado em Ciência da Informação.

Covest – A técnica Rosangela de 
Souza Machado tem graduação 
em Pedagogia pela Udesc Faed e 
Mestrado em Administração Uni-
versitária. Ingressou na Udesc em 
1986 e, desde então, sempre atuou 
na área de vestibulares.

Secon – O técnico Murilo de Souza 
Cargnin é graduado em Pedagogia 
pela Udesc Cead. Ingressou na Udesc 
em 1986 e atuou em vários setores da 
Reitoria. Está na Secretaria dos Con-
selhos Superiores está desde 1999.

Mesc – A professora Sandra 
Makowiecky, da Udesc Ceart, é 
graduada em Educação Artística 
– Habilitação Artes Plásticas pela 
Udesc Faed e tem Mestrado em 
Gestão do Desenvolvimento e Co-
operação Internacional e Doutorado 
em Ciências Humanas. Já foi pró-
-reitora de Ensino em três gestões.

Cipi – O professor Marco Antô-
nio Seifriz, da Udesc Esag, é gra-
duado e mestre em Administração 
pela Udesc Esag, além de doutor 
em Administração. Tem experiência 
profissional no campo da internacio-
nalização de empresas.

SCII – O professor Amauri Bogo 
ocupava o cargo de diretor de Pes-
quisa e Pós-Graduação da Udesc 
Cead. Formado em Agronomia pela 
Udesc Lages, tem mestrado, douto-
rado, pós-doutorado e cátedra em 
Fitopatologia. É sua segunda passa-
gem pela pasta.

Coai – A professora Rita de Cás-
sia Paula Souza, da Udesc Cefid, é 
graduada em Fisioterapia, especiali-
zada em Metodologia e Didática do 
Ensino e mestre em Engenharia de 
Produção - Ergonomia. Era coorde-
nadora de Estágios da Udesc Cefid.

BU – A técnica Lúcia Marengo é 
formada em Biblioteconomia pela 
Udesc Faed, especializada em Ges-
tão e Liderança Universitária e mes-
tre em Ciência da Informação. Entre 
2004 e 2006, foi vice-presidente da 
Comisão Brasileira de Bibliotecas 
Universitárias (CBBU).

Seconti – O técnico Marcos Ré-
gio Silva do Nascimento se gra-
duou em Ciências Contábeis com 
um trabalho sobre o planejamento, 
a execução, o monitoramento e o 
controle orçamentário da Udesc. Já 
comanda a pasta há um ano.

Projur –  A técnica e advogada 
Juliana Lengler Michel é forma-
da em Direito e tem várias especia-
lizações na área, além de mestrado 
em Administração Pública. Está na 
Udesc desde 1995.
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u A Udesc Lages inaugurou as novas instalações do 
almoxarifado. Em novo local, ao lado da garagem de 
veículos oficiais, o setor ganhou mais espaço e con-
dições adequadas de armazenamento. Com cerca de 240 
metros quadrados de área, o novo espaço atende aos pro-
cedimentos básicos do sistema de gerenciamento de um 
almoxarifado. A obra custou cerca de R$ 140 mil, inves-
tidos em reforma e adaptações e na aquisição de um me-
zanino, um tipo de plataforma que cria um andar elevado 
entre dois pavimentos. Até então, o local era usado como 
depósito de máquinas e equipamentos agrícolas e da fábri-
ca de ração da Udesc Lages, cuja obra está em andamento. 
De acordo com o diretor-geral do centro, João Fert Neto, a 
reforma gerou economia de recursos públicos: “Havia um 
projeto para a construção de um novo almoxarifado, orça-
do em R$ 1 milhão. Optamos pela adaptação de um local 
disponível, que era usado apenas como depósito”.

Almoxarifado em Lages

Você sabia
Balanço da gestão
u Foi lançado na última quinta-feira, 7, a revista 
que traz o balanço das ações da gestão da Udesc 
entre 2012 e 2016. A prestação de contas lista ações 
da universidade em áreas como ensino, pesquisa, 
extensão, administração, planejamento, comuni-
cação, tecnologia e infraestrutura. Acesse www.
udesc.br/?idNoticia=15028

Encontro de extensão
uOs certificados do 11º Encontro de Extensão, 
ocorrido em novembro de 2015, já foram enviados 
pela organizadora dessa edição do evento, a Udesc 
Laguna, para as direções de Extensão dos demais 
centros. O encontro reuniu mais de 500 acadêmi-
cos e servidores.

Direção Udesc Oeste
uO professor Dilmar Baretta, 
do curso de Zootecnia, será o úni-
co candidato a disputar, em 5 de 
maio, a eleição para diretor-geral da 
Udesc Oeste. O mandato do diretor-
-geral é de quatro anos. A eleição 
foi antecipada devido ao pedido de 
exoneração da professora Renata 
Mendonça, feito em 1º de março.

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

Na última semana, o professor da Udesc 
Faed Lucas Ferreira presenteou, com o seu 
livro “Desenvolvimento econômico e questão 
nacional na Argentina”, o cônsul da Argentina, 
em Florianópolis, Octavio La Croce. “Foi 
um interessante gesto de amizade da Udesc 
com a nossa república irmã”, disse Ferreira. 
O livro está à venda nas Livrarias Saraiva.

Clic comunica



Cuidados 
com a 
caxumba Você está satisfeito com  

o resultado das suas escolhas?
A sua vida é consequência de escolhas anteriores e do modo 
como você enxerga os fatos. Caso não esteja satisfeito, este é o 
momento para rever comportamentos que o levaram ao lugar 
onde você está.
Podemos considerar “erro” toda ação (ou inação) que é capaz de 
gerar sofrimento. Decisões precipitadas, ou egoístas, podem ex-
plicar isso. O resultado de uma atitude infeliz pode ser irreversí-
vel ou durar muito tempo, dependendo do caso.
A reforma pessoal requer comprometimento e se inicia com a 
auto-observação para que sejam avaliados os pontos a ser altera-
dos. Por isso, é essencial refletir sobre cada ação e buscar con-
verter cada erro em aprendizado.

Especialização gratuita em  
Gestão Pública Universitária
Seguem abertas as inscrições para o curso de Especiali-
zação em Gestão Pública Universitária, ofertado este ano 
para técnicos da Udesc, por meio do Centro de Ciências 
da Administração e Socioeconômicas (Esag), com 35 
vagas. As aulas iniciarão em agosto, com encontros às 
quintas e sextas-feiras, na Udesc Esag, em Florianópo-
lis. O processo seletivo consistirá em uma prova objeti-
va de conhecimentos, de caráter classificatório, que será 
aplicada em 20 de maio. Com total de 420 horas-aula, o 
curso lato sensu de gestão pública universitária terá 21 
disciplinas, com carga horária de 20 horas cada. O cor-
po docente será composto por professores da Esag e de 
outros centros da Udesc. Confira mais informações em  
www.udesc.br/?idNoticia=15037

Segundo turno na Udesc Joinville
Os professores José Fernando Fragalli (10), do Departamento 
de Física, e Luiz Antonio Ferreira Coelho (20), do Departa-
mento de Matemática, farão o segundo turno da eleição para 
diretor-geral da Udesc Joinville, em 26 de abril. O diretor 
eleito será nomeado e empossado em 27 de junho.

Viver 
Bem
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Nos últimos dias, foram 
registrados casos de caxumba 
entre jovens em Florianópolis, 
o que tem preocupado os órgãos 
de saúde. Até semana passada, 
a Secretaria de Saúde da Capital 
confirmou 45 casos e fez a 
distribuição de 800 doses da 
vaciona em locais com registros.

A caxumba é uma doença viral 
aguda, caracterizada por febre e 
aumento de volume de uma ou mais 
glândulas salivares, geralmente a 
parótida e, às vezes, glândulas su-
blinguais ou submandibulares.

O sistema nervoso central, com 
frequência, pode estar acometido 
sob a forma de meningite asséptica, 
quase sempre sem sequelas. Mais 
raramente, pode ocorrer encefalite.

A transmissão ocorre por via 
aérea, através disseminação de 
gotículas, ou por contato direto 
com saliva de pessoas infectadas. O 
período de incubação é de 12 a 25 
dias, e o de transmissibilidade varia 
entre entre seis e sete dias antes das 
manifestações clínicas.

A imunidade é de caráter perma-
nente, sendo adquirida após infec-
ções inaparentes, aparentes ou após 
imunização ativa.

A vacinação é a única maneira 
de prevenir a doença.

Não existe tratamento espe-
cífico, indicando-se apenas 
repouso, analgesia e 
observação cuidadosa, 
quanto à possibilidade 
de aparecimento de 
complicações.

Fontes: Portal da 
Saúde/SUS e Diário 
Catarinense

Por Celia Penteado
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