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Reunião do Consuni é transmitida 
a mais de 250 servidores pela internet

A primeira reunião do Conselho Univer-
sitário (Consuni), da Udesc, na gestão 2016-
2020, realizada na terça-feira, 24, foi acom-
panhada ao vivo, pela internet, por mais de 
250 técnicos e professores simultaneamente. 
A novidade é resultado de um projeto-piloto 
pensado a partir de experiências similares em 
outras instituições, vistas de perto pelo reitor 
Marcus Tomasi, e pelo vice, Leandro Zvirtes.

 “O objetivo é dar mais transparência às 
discussões do conselho superior da Udesc e 
possibilitar que um número maior de servi-
dores acompanhe os trabalhos pela rede, de 
qualquer centro de ensino”, ressalta Tomasi.

O acesso à transmissão é feito pelo site 
vc.udesc.br, criado para ser uma espécie de 
portal de vídeos da instituição, sem a necessi-
dade de instalação de programas no computa-
dor. “Nos canais em destaque na página inicial, aparecerá 
um link para as sessões do Consuni”, explica o secretário 
de Tecnologia da Informação e Comunicação da Udesc, 
Jairo Wensing. Os vídeos das sessões transmitidas fi cam 
gravados no site para acesso a qualquer momento.

Para colocar o projeto em prática, a Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) utiliza 
equipamentos de videoconferência de última geração, 
instalados em cada unidade da instituição. O sistema 

suporta audiência simultânea de até 500 pessoas.
Além de transmitir ao vivo as próximas reuniões do 

Consuni, a intenção é estender o projeto às sessões do 
Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão (Consepe) e 
do Conselho de Administração (Consad), entre outras 
reuniões. “Na Unesp, em São Paulo, por exemplo, já são 
realizadas reuniões de conselhos por videoconferên-
cia. Queremos caminhar nesse sentido”, afi rma o vice-
-reitor, Leandro Zvirtes.

Pedido de vista
Na última reunião do Consuni, o item de 
pauta mais debatido foi o que tratou do 
pedido de reconsideração da Reitoria 
quanto ao reajuste de 10,67% do Valor 
Referencial de Vencimento (VRV) dos ser-
vidores, mais 50% no auxílio-alimentação, 
e ao aumento do limite de comprome-
timento da folha de 75% para 80%, pro-
posta aprovada em conselho. Após ampla 
discussão, o professor e conselheiro Da-
vid Daniel e Silva, pediu vista ao proces-
so para que seja melhor analisado e uma 
nova proposta seja construída.

Aproximação
O reitor da Udesc, 

Marcus Tomasi, apresen-
tou os planos para a uni-
versidade nos próximos 
quatro anos a deputados 
na Assembleia Legisla-
tiva de Santa Catarina, 
nesta quarta-feira, 25. 
Na terça-feira, 24, Tomasi 
também esteve em audi-
ência com o governador, 
Raimundo Colombo, no Centro Administrativo, onde comentou 
sobre projetos em inovação, transparência e sustentabilidade.
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Jadna Lucia Neves Heinzen - Reitoria  |  Isa de Oliveira Rocha - Udesc Faed  |  Edgar Garcia Junior - Udesc Faed
Sandra Davi Traverso - Udesc Lages  |  Marcia Bar Schuster - Udesc Oeste 

Marina Enricone Stasiak - Udesc Balneário Camboriú  |  Leonardo Vidal Andreato - Udesc Laguna

P�r���n�!

Aniversário: 29 de novembro
Livro de cabeceira: O Apanhador no Campo de Centeio
Filme favorito: Secretariat (Uma história impossível)
Passeios inesquecíveis: Paris, Madri e Porto
Uma pessoa exemplar: Minha mãe
Uma paixão: Minha esposa
É torcedor: Chapecoense
Culinária: Churrasco de cordeiro

P�po-r��ido

Foi com muita alegria que o professor Dilmar Ba-
retta soube que seria entrevistado para a seção de 
perfi l do Comunica Udesc. Com espontaneidade, 

comentou ter fi cado “sem saber o que falar”. Este enge-
nheiro agronômo, formado pelo Centro de Ciências Agro-
veterinárias (CAV) da Udesc em Lages, é o novo diretor-
-geral eleito do Centro de Educação Superior do Oeste 
(CEO), após oito anos como docente da universidade.

Ingressou na Udesc em 2008, como professor co-
laborador e, no ano seguinte, após concluir o pós-dou-
torado, já era efetivo. “Eu fui criado na Região Oeste do 
Estado, o que serviu de estímulo para prestar concurso 
e ser professor do curso de Zootecnia”, conta. Das expe-
riências gratifi cantes que coleciona, destaca o Prêmio 
Impar, recebido quando esteve à frente da Direção de 

Entre salas de aula e rodeios

Dilmar Baretta, Diretor-geral da Udesc Oeste
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Pesquisa e Pós-Graduação da Udesc Oeste. A honra-
ria é concedida à instituição que detém a marca “mais 
lembrada e preferida de ensino e pós-graduação”, em 
pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope).

Com receio de parecer “um pouco fi losófi co”, o 
doutor em Agronomia pela Universidade de São Pau-
lo (USP) sente orgulho de constatar que seus primeiros 
alunos de iniciação científi ca estão cursando mestrado 
e “alguns terminando o doutorado”. Este catarinense de 
Ouro Verde é fascinado por cavalos e costuma passar 
seu tempo livre com a mulher Carolina na propriedade 
rural dos seus pais. Também participa de rodeios, nas 
provas de laço comprido montado em cavalos. A com-
petição consiste em laçar o boi que é solto à frente dos 
peões e “exige habilidades aprendidas com muito treino”.

Extremamente dedicado a tudo que faz, Baretta 
pratica karatê, estilo shotokan. Modalidade que, além de 
valorizar mais o lado desportivo, promove o desenvolvi-
mento pessoal dos participantes. E, mesmo sendo pra-
ticante do autoconhecimento, o professor comenta que 
uma das fases mais difíceis da sua vida foi quando teve 
que fi car sozinho, sem sua esposa, na França, para cursar 
o doutorado-sanduíche na Universidade de Rouen.

Para fi nalizar a entrevista, cita uma frase de autoria 
desconhecida, uma guia para sua vida: “Alguns homens 
sonham com realizações importantes, enquanto outros 
fi cam acordados e as executam”.

Baretta: 
dedicação em 
tudo o que faz



uAté 7 de junho, ficarão abertas as inscrições do Edital nº 
02/2016 do Programa de Auxílio à Participação em Eventos (Pro-
even), da Udesc, que dará ajuda financeira a professores que 
queiram apresentar trabalhos científicos, tecnológicos ou artís-
tico-culturais em congressos no exterior entre 1º de agosto e 31 
de dezembro. O público-alvo é formado por docentes da Udesc 
que preferencialmente tenham título de doutor – eles podem 
ser contemplados pelo Proeven uma vez a cada dois anos. Os 
interessados devem enviar a documentação diretamente à Pró-
-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) pelo Sistema 
de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGPe). O resultado será di-
vulgado até 30 de junho. Ao todo, a universidade concederá dez 
auxílios com passagens de ida e volta, até quatro diárias interna-
cionais e pagamento da taxa de inscrição, limitado até R$ 1,5 mil. 

Incentivo a professores

Fique por dentro
O mais concorrido
u Um total de 8.403 candidatos disputará as 1.056 vagas dos 37 
cursos de graduação do Vestibular de Inverno 2016 Udesc. Fisiote-
rapia está em primeiro lugar entre os cursos mais concorridos na 
relação geral, com exatamente 33 candidatos por vaga.

Arte no museu
uO Museu de Arte de 
Santa Catarina (Masc) 
recebe a exposição “De-
ambulações sobre a Pin-
tura”, da artista Jociele 
Lampert, professora da 
Udesc Ceart, a partir des-
ta quarta-feira, 25, em 
Florianópolis. A visitação gratuita ficará aberta até 17 de julho.

Rondon
uO Núcleo Extensionista Rondon (NER), da Udesc, segue com 
inscrições abertas até 5 de junho para servidores interessados em 
participar da Operação Portal do Oeste, que ocorrerá entre 6 e 16 
de julho, em Concórdia, Seara e Xanxerê. Mais informações pelo te-
lefone (48) 3664-8029.
uO professor Alfredo Balduíno, coordenador do NER, palestrou 
sexta-feira, 20, na Es-
cola Superior de Agri-
cultura (Esalq/USP), a 
convite da instituição, 
para falar da experiên-
cia do trabalho de ex-
tensão do Rondon nas 
comunidades. 

O pró-reitor de Extensão, Cultura e 
Comunidade, Fábio Napoleão, foi eleito 
coordenador nacional de Direitos Hu-
manos e Justiça do Fórum de Pró-Reito-
res de Extensão das Instituições Públi-
cas de Educação Superior Brasileiras 
(Forproex) e representante da Região 
Sul na Câmara de Extensão da Associa-
ção Brasileira dos Reitores das Universi-
dades Estaduais e Municipais (Abruem).
A eleição de Napoleão para as duas 
vagas ocorreu durante as atividades do 
39º Encontro Nacional do Forproex, em 
11 e 14 de maio. Parabéns, professor!

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

Cliccomunica

Porto, em Portugal, 
estava na lista de destinos 
do último Proeven

tem



Cigarro, 
é hora de parar!

Evite ser irônico no trabalho
Utilizamos a ironia quando queremos afi rmar o con-

trário do que se quer dizer. Mas essa prática pode ser 
encarada como deboche ou desvalorização de uma 
opinião diferente da nossa.

Comentários irônicos, principalmente no ambiente 
de trabalho, podem gerar confusão. Além disso, a ironia 
costuma estar associada a uma certa arrogância.

É importante ainda cuidar com o tom da fala. Men-
sagens cujo timbre da voz não combine com o que é 
dito podem causar mal-entendidos. Nesse caso, ao in-
vés de transmitir confi ança, o que é dito coloca o(a) 
ouvinte na defensiva.

Por isso, lembre-se de ser claro, empático e direto 
para uma comunicação efi caz.

Udesc, 51 anos
Há um ano exato, a 
Udesc completava seu 
cinquentenário, com 
uma programação 
que fi cou na história 
da instituição. Entre as 
atividades, houve a pa-
lestra magna do soció-
logo espanhol Manuel 
Castels e uma cerimônia no Teatro Ademir Rosa, do 
Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis, 
que reuniu mais de 700 pessoas. Na última sexta-
-feira, 20 de maio, a Udesc atingiu a marca dos 51 
anos com números expressivos. Confi ra:
uMais de 15 mil alunos
u55 cursos de graduação
u41 cursos de pós-graduação
u12 unidades presenciais e 

28 polos de ensino a distância
uOito cursos de graduação 

com conceito máximo (5) no Enade
u142 grupos certifi cados pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento e Tecnológico (CNPq)
u500 ações de extensão por ano 

em diversas áreas
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Em 31 de maio, próxima terça-feira, ocorrerá o Dia 
Mundial sem Tabaco, criado em 1987 pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças 
e mortes evitáveis pelo uso do cigarro. É mais uma 
oportunidade dos fumantes repensarem o hábito, em 
busca de uma saúde melhor.

O hábito de fumar é reconhecido como uma 
doença epidêmica que causa dependência física, 
psicológica e comportamental semelhante ao que 
ocorre com o uso de outras drogas como álcool, 
cocaína e heroína.

A dependência obriga os fumantes a inalarem 
mais de 4.720 substâncias tóxicas.

São mais de 50 doenças relacionadas ao consumo 
de cigarro. Estatísticas revelam que os fumantes, 
comparados aos não fumantes, apresentam um risco 
dez vezes maior de adoecer de câncer de pulmão, 
cinco vezes maior de sofrer infarto, cinco vezes maior 
de sofrer de bronquite crônica e enfi sema pulmonar e 
duas vezes maior de sofrer derrame cerebral.

Quais são os benefícios imediatos 
de se parar de fumar?

Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a 
pulsação voltam ao normal. Após duas horas, não 
há mais nicotina circulando no sangue do fumante. 
Após oito horas, o nível de oxigênio no sangue se 
normaliza. De 12 a 24 horas após o último cigarro, os 
pulmões já funcionam melhor.

E depois disso?
Após dois dias, o olfato já percebe melhor o cheiro 

e o paladar já está mais sensível. Após três semanas, a 
respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. 
Após um ano, o risco de morte por infarto já foi 

reduzido pela metade. De cinco 
a dez anos depois de 
parar de fumar, o risco 

de infarto será igual 
ao de pessoas que 
nunca fumaram.

Portanto, se você 
é fumante, pare 

de fumar. Se convive com 
alguém que fume, ajude-o 
a vencer essa batalha!
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Por Celia Penteado

Castels. 
Lembra dele?
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