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Reunião entre Reitoria, centros e entidades 
debaterá proposta coletiva do VRV

A Reitoria, os centros e as entidades ligadas 
a servidores da Udesc se reunirão na próxima 
segunda-feira, 16, em Florianópolis, para deba-
ter uma proposta coletiva que viabilize o reajus-
te do Valor Referencial de Vencimento (VRV) 
dos servidores neste ano e seja apresentada para 
análise do Conselho Universitário (Consuni). A 
nova gestão da Udesc reforça que vem traba-
lhando nessa questão de forma coletiva desde a 
sua posse, em 11 de abril.

“As ideias estão sendo construídas e estu-
dadas em parceria com os centros e as entidades 
para ver a real possibilidade de implantação, de 
modo que não afetem a qualidade do ensino, da 
pesquisa e da extensão”, ressalta o reitor Mar-
cus Tomasi. “Não podemos e não vamos preju-
dicar as atividades-fim da universidade. Muito 
pelo contrário: nossa proposta é fortalecer os 
programas de apoio ao ensino, à pesquisa e à 
extensão”, garante o reitor. 

Tomasi explica que a metodologia utiliza-
da nesse processo coletivo, chamada de método 
Delphi, possibilita um modelo de gestão com-
partilhada com mais transparência e envolvi-
mento das partes interessadas. “Nada está sendo 
imposto ou decidido de forma isolada”, destaca.

Rondon abre inscrições para nova operação 
O Núcleo Extensionista Rondon (NER), da 

Udesc, ficará com inscrições abertas até 5 de junho 
para acadêmicos e servidores interessados em par-
ticipar da Operação Portal do Oeste, que ocorrerá 
entre 6 e 16 de julho, em comunidades de muni-
cípios das Agências de Desen-
volvimento Regional (ADR) de 
Concórdia, Seara e Xanxerê. Se-
rão selecionados 250 estudantes 
para a operação, que, juntamen-
te com os servidores, realizarão 

oficinas e atividades nas oito áreas da extensão uni-
versitária: educação; saúde; meio ambiente; direitos 
humanos e justiça; cultura; comunicação; trabalho; 
e tecnologia e produção. A última operação, Alto 
Vale, beneficiou mais de 60 mil pessoas de 20 mu-

nicípios do Vale do Itajaí durante 
atividades feitas em março deste 
ano. Mais informações pelo tele-
fone (48) 3664-8029, pelo e-mail 
projrondon09@gmail.com e na 
página do núcleo no Facebook.

A proposta coletiva do VRV dos servidores da 
Udesc está sendo trabalhada da seguinte maneira:
1. Em 19 de abril, houve uma reunião com os centros 

e as entidades e foi acertada uma metodologia de 
trabalho para viabilizar o reajuste do VRV diante do 
cenário financeiro da Udesc, do Estado e do País.

2. Em 26 de abril, foi iniciada uma série de encontros 
com as partes envolvidas para que todas elas pudes-
sem sugerir medidas de revisão de folha, custeio e 
investimento da Udesc.

3. Esses encontros fizeram simulações com as alterna-
tivas apresentadas pelos centros e pelas entidades 
para verificar o impacto dessas alternativas em pa-
râmetros como as despesas da universidade.

4. A Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan) enviou aos 
centros e às entidades uma planilha com as ideias 
construídas de modo coletivo e solicitou a todos eles 
que informassem seu nível de aceitação (a favor, mé-
dio ou contra) em relação a cada alternativa.

5. A proposta coletiva do VRV será debatida na reu-
nião de segunda-feira, com a participação da Reito-
ria, dos diretores-gerais dos centros e dos represen-
tantes das entidades.



Comunica

A����rs��i�n�e� �� 13 �� m�i�

P��� �
MICHEL MARTINS

SECRETÁRIO DA DIREÇÃO-
GERAL DA UDESC LAGUNA

Trilheiro e trabalhador

ANIVERSÁRIO: 28 de outubro
LIVRO DE CABECEIRA: O Homem da Casa
FILME FAVORITO: A Escolha de Sofi a
PASSEIO INESQUECÍVEL: Sul da Bahia
UMA PESSOA EXEMPLAR: Minha mãe
UMA PAIXÃO: Ajudar ao próximo
É TORCEDOR: Figueirense
CULINÁRIA: Comida japonesa
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O imbitubense Michel Martins fi cou 
surpreso quando foi convidado para 
participar do “Perfi l”, no Comunica 

Udesc. Ainda novo na instituição – ingressou 
há quase três anos, Michel tem mostrado com-
petência nos setores por onde passa. 

O técnico lembra direitinho do dia em 
que foi convocado. “Estávamos em 2013, ou 
seja, muito perto de expirar o prazo de vali-
dade do concurso de 2009”, conta. Quando 
recebeu a ligação do Setor de Recursos Humanos 
da Udesc, Michel trabalhava – fazia cinco anos – 
como funcionário efetivo da Prefeitura de Imbitu-
ba, mas almejava ser aprovado em um concurso 
em nível estadual ou federal.

Na universidade, começou na Udesc Faed, atu-
ando como responsável pelos setores de Almoxari-
fado e Patrimônio. Atualmente, o técnico trabalha 
na Udesc Laguna, onde já foi secretário dos depar-
tamentos e hoje é secretário da direção-geral.

Apesar de ter feito muitos amigos em Floria-
nópolis, Michel está satisfeito com a mudança para 
Laguna. Isso porque ele volta à região onde se sente 
“em casa” e mais próximo da família. 

Simples e um pouco tímido, o técnico costuma 
ocupar seu tempo livre lendo ou praticando ativida-
des físicas ao ar livre. Os frequentadores da Praia da 
Villa, local onde o imbitubense reside, volta e meia 
o encontram correndo pela orla.

O rapaz, que carrega no rosto um sorriso sin-
cero, não teme mudanças. É aventureiro aprecia-
dor de lugares diferentes. Michel ama fazer tri-
lhas: a mais marcante foi a da Lagoinha do Leste, 
em Florianópolis.

Batalhador, entre outros planos, pretende fazer 
uma especialização e aperfeiçoar seu inglês no ex-
terior. Michel acredita que a semente do triunfo está 
adormecida em cada derrota experimentada. “Ape-
sar de toda difi culdade encontrada, é nos fracassos 
que encontramos força, ânimo e coragem para lutar 
sempre”, afi rma, pensativo. 

Aluisio Otavio Vargas Avila - Udesc Cefi d  |  Fabiano Souza Pereira - Udesc Cefi d  |  Lisandro Fin Nishi - Udesc Esag 
Maristela Mendes - Reitoria  |  Pedro Higuchi - Udesc Lages  |  Franciele Vivian - Udesc Lages 

Murilo Cesar Hornburg - Udesc Joinville  |  Denis Santiago da Costa - Udesc Lages  |  Admilson Jonas Pereira - Udesc Lages
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 Um novo prédio no Centro de Joaçaba, no 
Meio-Oeste Catarinense, vai abrigar o novo polo 
de apoio presencial da Udesc Cead na cidade, com 
o curso de graduação em Pedagogia a Distância, que tem duas tur-
mas, 61 alunos e dois tutores na região. A inauguração ocorreu no 
início de maio. O local pertente à Agência de Desenvolvimento 
Regional (ADR) de Joaçaba. São mais de 300 metros quadrados 
com salas de aula, laboratório de Informática, biblioteca, salas ad-
ministrativas e auditório. O curso funciona à noite, de segunda a 
quinta-feira. O reitor da Udesc, Marcus Tomasi, elogiou a estrutura 
de Joaçaba durante a inauguração e informou que novas opções de 
graduação devem ser ofertadas para atender a demanda. “É uma 
conquista de Joaçaba e região, que passam a contar com uma insti-
tuição comprometida com a excelência acadêmica e o compromis-
so social de desenvolver o Estado e o País”, destacou.

Novo prédio em Joaçaba
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Servidor, participe do Clic Comunica! Envie uma foto 
com os colegas do seu setor para comunicacao@udesc.br.
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Na última sexta-feira, 6, acadêmicos e servidores da Udesc 
Lages, que fazem parte do Núcleo Extensionista Rodon (NER), 

embarcaram para Bom Jardim da Serra para uma série de 
atividades. Foram três dias de ações que envolveram duas 

entidades assistenciais e três escolas. Parabéns pelo trabalho!

Telhado
 Foi assinada, no fi m de 
abril, a ordem de serviço 
para reforma das claraboias 
e da cobertura dos blocos da 
Udesc Ceart. A reforma bus-
ca solucionar problemas de 
infi ltração e umidade. A esti-
mativa é de que a obra esteja 
concluída até o fi m deste ano.

52 técnicos inscritos
O curso de Especialização 
em Gestão Pública Universitá-
ria, ofertado para técnicos da 
Udesc por meio do Centro de 
Ciências da Administração e 
Socioeconômicas (Esag), em 
Florianópolis, teve 52 inscri-
tos para 35 vagas. A seleção 
consistirá em uma prova 
objetiva de conhecimentos 
em 20 de maio, das 14h às 
17h, na Udesc Esag. O resul-
tado será divulgado em 17 de 
junho. As aulas iniciarão em 4 
de agosto, com encontros no 
período vespertino, às quintas 
e sextas-feiras, na Udesc Esag. 
Com total de 420 horas-aula, 
o curso de Especialização em 
Gestão Pública Universitária 
terá 21 disciplinas, com carga 
horária de 20 horas cada.

Faed 53 anos
A Udesc Faed promove até 
sexta-feira, a Semana da Faed, 
com extensa programação. O 
evento marca os 53 anos da 
fundação do centro mais antigo 
da universidade, comemorada 
em 8 de maio. Nesta quinta e 
sexta-feira haverá exposição 
de pôsteres de laboratórios 
e projetos de extensão do 
centro, no hall da unidade.
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Xô, mau hálito!

Faça por você e seja mais feliz
A linha que separa o amor próprio do egoísmo é tê-
nue, mas existem pequenas ações que podemos fazer 
por nós mesmos que, de maneira alguma, prejudicam 
as outras pessoas.

A lista é grande, mas, para começar, faço três suges-
tões. Diga sim quando quiser dizer sim. Diga não quan-
do quiser dizer não. E seja honesto sobre o que está 
bem, assim como sobre o que precisa ser mudado.

Seja fi el a você mesmo. Busque ser verdadeiro em to-
dos os aspectos da sua vida. E, lembre-se desta frase: 
“Quando o meu bem não fere o bem do outro, estarei 
usufruindo da minha autoestima de forma saudável”.

Dilmar Baretta, diretor-geral 
da Udesc Oeste
O professor Dilmar Baretta, do Departamen-
to de Zootecnia, será o novo diretor-geral da 
Udesc Oeste, para um mandato de quatro anos. 
Ele concorreu como candidato úni-
co e obteve coefi ciente eleitoral de 
0,70 em votação realizada na última 
quinta-feira, 5. A posse deverá ocor-
rer em junho. Baretta tem Mestrado 

e Doutorado em Agronomia, além 
de Pós-Doutorado em Ciência do 
Solo. Entre as propostas, o pro-
fessor quer incentivar a criação de 

associação dos servidores da Udesc 
Oeste, implementar o projeto Fale Di-
reto com o Diretor-Geral, implantar 
o programa Vem para a Udesc Oeste 
e consolidar o Núcleo de Apoio de 
Ensino-Aprendizagem e das empresas junio-
res. Outras metas são consolidar parcerias com 
hospitais e outras instituições de saúde e apoiar 
a criação de residência, implantar o Setor de 
Obras de Engenharia da Udesc Oeste e captar 
recursos internos e externos.
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A halitose, ou mau hálito, é 
uma alteração do hálito que o 
torna desagradável, podendo 
signifi car ou não uma mudan-
ça patológica. É um sinal indicativo de que 
alguma disfunção orgânica (que requer tra-
tamento) ou fi siológica (que requer apenas 
orientação) esteja acontecendo. A halitose 
não signifi ca apenas uma doença, mas tam-
bém uma alteração das condições fi siológicas, 
como a halitose matinal, que a maioria das 
pessoas tem.

A halitose afl ige, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 
40% da população mundial. A halitose tam-
bém é conhecida como hálito fétido, mau 
hálito, fedor da boca.

A halitose geralmente está associada à exis-
tência de cáries e à má higiene bucal, porém 
pode ter outra origem como respiratória (sinu-
site e amidalite), digestiva (erupção gástrica, 
dispepsia, neoplasias e úlcera duodenal) e 
de origem metabólica e sistêmica (diabetes, 
enfermidades febris, alterações hormonais, 
secura da boca, estresse).

Seja qual for a causa, a hi-
giene bucal é fundamental para 
o sucesso do tratamento, 
além da eliminação da 
sua respectiva causa.

Dicas de prevenção:
uso de fi o dental e boa 
escovação, limpando também 
a língua, após qualquer refeição;
consulta regular 
ao dentista;
realização de bo-
chechos com produ-
tos anti-sépticos;
ter uma dieta balan-
ceada e evitar comer entre 
as refeições;
beber pelo menos dois 
litros de água por dia;
controlar o estresse;
evitar o excesso de comidas gor-
durosas, cigarros, café, frituras.

Fonte: Biblioteca Virtual 
do Ministério da Saúde
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