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Reitoria articula para que sejam  
devolvidos R$ 11,8 milhões à Udesc

25 anos da APA
A Associação dos Aposentados da 
Udesc (APA) completa 25 anos de 
fundação neste mês. Para comemo-
rar a data, será oferecido um almoço 
de confraternização aos mais de 200 
associados no restaurante Lindacap, 
no Centro de Florianópolis. A APA 
disponibilizará transporte aos inte-
ressados que estiverem em Lages e 
em Joinville. Mais informações com 
a presidente da entidade, Clara Mo-
simann, pelo (48) 9973-0416.

Quatro fundações credenciadas
A Udesc credenciou quatro fundações para prestar apoio a projetos de pes-
quisa, inovação, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tec-
nológico e extensão tecnológica, além da gestão administrativa e financeira 
necessária à execução dessas ações. São elas: de Ensino e Engenharia de SC 
(Feesc); Instituto Tecnológico de Joinvil-
le (Fitej); Instituto de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão do Centro de Ciên-
cias Agroveterinárias (Fiepe/CAV); e de 
Amparo à Pesquisa e Extensão Univer-
sitária (Fapeu). Mais informações com a 
Coordenadoria de Projetos e Inovação 
(Cipi), pelo telefone (48) 3664-8087.

Durante esta semana, o reitor da Udesc, Marcus To-
masi, e o vice, Leandro Zvirtes, fizeram uma série de reu-
niões em órgãos estaduais para articular a devolução de 
R$ 11,8 milhões em recursos do Governo do Estado. Na 
segunda-feira, 6, a Reitoria entregou um ofício ao presi-
dente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Cata-
rina (TCE-SC), Luiz Roberto Herbst, para obter informa-
ções sobre as transações irregulares identificadas pelo 
órgão na prestação de contas de 2015 do governo. Em 
uma dessas movimentações, a Udesc deixou de receber 
valores da Receita Líquida Disponível (RLD). Essas mo-
vimentações irregulares, porém, só conseguiriam ser 
identificadas pelo próprio tribunal, órgão que detém a 
prerrogativa para tal finalidade. Com base nisso, a Reito-
ria solicitou as seguintes informações ao TCE/SC:
1) Qual é o valor que o governo deixou de repassar para 

a Udesc em 2015?
2) As distorções na base de cálculo iniciaram em abril de 

2015 ou ocorreram em meses e/ou anos anteriores?
3) Em 2016, as distorções continuam ocorrendo? E, com 

isso, qual seria o valor devido neste ano?
Após a entrega do ofício, a Reitoria se reuniu com 

técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda e com o 
secretário de Planejamento, Cássio Taniguchi, além de 
conversar com deputados, na tentativa de viabilizar a 
devolução do recurso. Também já está agendado uma 
conversa na próxima semana com o secretário da Casa 
Civil, Nelson Serpa.

Entenda o caso
4Na última quinta-feira, 2, o Tribunal de Contas do Es-
tado de Santa Catarina (TCE-SC) analisou as contas do 
Governo do Estado em 2015.
4Apesar de aprovadas por unanimidade, o órgão 
identificou movimentações financeiras irregulares e 
uma delas afetou a Udesc.
4Segundo o TCE-SC, cerca de R$ 11,8 milhões deixa-
ram de ser recebidos pela instituição.
4De acordo com o tribunal, o Estado realizou doações 
que totalizaram R$ 615 milhões, pela Centrais Elétricas 
de Santa Catarina (Celesc), ao Fundo de Desenvolvi-
mento Social. Em contrapartida, foi compensado o va-
lor da cobrança de ICMS da concessionária.
4Ou seja, o recurso não foi computado na conta de 
repasses por duodécimo, prejudicando a universidade, 
poderes e municípios.

Reitor e vice em 
reunião  com 
o presidente 

do TCE-SC
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Aniversário: 7 de dezembro
Livro de cabeceira: A Origem das Espécies – Charles Darwin
Filme favorito: O menino do pijama listrado (2008)
Passeio inesquecível: Viagem para Alemanha, em 2011
Uma pessoa exemplar: minha Oma (avó em alemão), 
Asta Holler
Uma paixão: cachorros e viagens
Culinária: alemã
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Um doutor técnico

Tiago Venturi, Técnico da Udesc Ibirama

Comunica

Há pouco mais de cinco anos, o então funcionário 
da Secretaria de Estado da Educação de Santa 
Catarina Tiago Venturi estava insatisfeito com a 

desvalorização da educação básica. Professor de Ciên-
cias e Biologia da rede pública, viu no concurso público 
da Udesc uma oportunidade para continuar vinculado à 
área da educação, porém, com maior crescimento profi s-
sional e pessoal. Dito e feito: ingressou na universidade 
em 2010, na Udesc Ibirama, onde é reconhecido pelos 
colegas, e já “engatou” um doutorado.

Em Ibirama, ingressou na Secretaria Acadêmica da 
unidade. Rapidamente seu desempenho chamou aten-
ção dos gestores e, dois anos depois, foi convidado para 
implementar a Coordenadoria de Recursos Humanos no 
centro. Determinado, o rio-sulense conta que o proces-
so foi estimulante e desafi ador, já que o setor era inexis-
tente. “Todos os procedimentos e rotinas administrati-
vas tiveram que ser estudado e planejado”, lembra.

Dono de uma disposição invejável, o sagitariano 
raramente desiste dos seus objetivos. Mesmo respon-
dendo pela coordenadoria, Tiago ainda arruma um 
tempo para se aprimorar. Está cursando graduação em 

Administração e doutorado em Educação Científi ca e 
Tecnológica. Concluirá em 2018. O técnico já é gradua-

do em Ciências Biológicas e possui mestrado em Educa-
ção Científi ca e Tecnológica.

O sonho de Tiago é seguir carreira na docência uni-
versitária. “Somente uma educação de qualidade possi-
bilitará uma evolução efetiva do nosso País e pretendo 
contribuir com este processo”, acredita. O fi lho do seu 
Odair e da dona Rosita se considera prático, mas sabe 
que a vida não é só trabalho e sempre arruma um tempo 
para a família. “Isso é prioridade para mim”, diz. Tiago é 
do tipo que adora frequentar barzinhos e pubs “para to-
mar cerveja, ouvir boa música e jogar conversa fora com 
os amigos”. Mas não esquece de manter a saúde em dia, 
por isso pratica muitos esportes, especialmente muscu-
lação, natação e corrida.

Simples e objetivo, Tiago busca desfrutar o máximo 
que pode da vida.  “Ela é muito curta para ser pequena”, con-
clui o técnico, citando o escritor britânico Benjamin Disraeli.
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Sandra Denise Kruger Alves - Udesc Joinville

João Calligaris Neto - Udesc Ceart
Carlos Alberto Porfi rio - Udesc Ceart

Cleber Macedo de Sousa - Udesc Lages



Fique por dentro

Teste Toefl
u A Secretaria de Cooperação 
Interinstitucional e Internacional 
(SCII) informa a oferta de um 
curso online gratuito de prepa-
ração para o Test of English as a 
Foreign Language (Toefl/ITP). 
As inscrições são na plataforma 
edX. As aulas ocorrerão a partir 
da próxima segunda-feira, 13.
 

O professor Dilmar Baretta, do De-
partamento de Zootecnia, tomou 
posse no cargo de diretor-geral da 
Udesc Oeste, na última sexta-feira, 3, 
e terá mandato até 2020, sem direito 
à reeleição. Sua equipe de diretores 
é composta pelos servidores Marilha 
Santos, Ivete Maroso Krauser, Marcel 
Manente Boiago e Cleuzir da Luz. 

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

Cliccomunica

tem

Marca nova
u Em 25 de maio, a 
nova marca da Udesc 
Cefid foi apresentada 
a alunos e servidores. O 
trabalho foi desenvolvido 
pelo Laboratório de Design (LabDesign), 
coordenado pelo professor Marc Bogo, 
e acompanha a mudança na identidade 
visual da Udesc e de outras unidades.

 

Migração
u O site principal da Udesc 
Ceart e os sites dos Programas 
de Pós-Graduação do centro 
passam a adotar o modelo de 
portal corporativo da instituição. 
A migração deu-se em função de 
um problema na hospedagem 
dos sites da Udesc Ceart, ocor-
rido no início desta semana.

u O Museu da Escola Catarinense 
(Mesc), da Udesc, terá uma série de cur-
sos e eventos abertos ao público em 
junho. O espaço fica na Rua Saldanha 
Marinho, nº 196, no Centro de Floria-
nópolis. Um dos destaques é o curso 
de produção de áudio para games “The 
Rotfather”, nas segundas-feiras, a partir 
das 19h. Já no dia 18, ocorrerá a oficina 
de sumi-ê, técnica de pintura japonesa 
com carvão. Informações sobre inscri-
ções e custos pelo telefone (48) 9608-
9500. Entre as exposições deste mês, 
está “Cor Objeto”, com obras de cores 
e geometrismo do artista catarinense 
Kainan Fernandes, que ficará em cartaz 
até 11 de junho. Mais informações so-
bre os cursos e os eventos podem ser 
obtidas pelo telefone (48) 3664-8110.

Museu com ampla  
programação

Parabéns e bom trabalho a todos!



Osteoporose: 
previna-se!

Ações são mais importantes 
do que palavras
Muitas vezes gostaríamos de ter um mundo mais justo e 
equilibrado. Porém, é importante refl etirmos o quanto as 
nossas ações são coerentes com o nosso comportamento.
Não podemos exigir do outro aquilo que ainda não pode-
mos oferecer. Só temos o direito de reivindicar justiça se o 
nosso discurso se traduza e se concretize em ações.
Por isso, estabeleça relações com pessoas confi áveis, ho-
nestas, que refl etem a pessoa que você é e quer ser. Não 
dê tanto crédito ao que os outros falam a respeito dos ou-
tros, mas fi que atento ao que as pessoas fazem, porque as 
ações dizem muito mais do que as palavras.

Arraiá da Reitoria
A Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH) 
promoverá em 22 de junho, às 19h, o Arraiá da Reitoria, 
voltado a servidores, bolsistas e estagiários, no salão de 
festas da Astel, em Florianópolis. Terá muito cachorro-
-quente, quentão, pinhão, pipoca, guloseimas, música, 
quadrilha, brincadeiras, entre outros atrativos. O con-
vite custa R$ 30 e pode ser adquirido até quinta-feira, 
16, na CDH. Os participantes que forem de traje típico 
concorrerão ao prêmio de melhor caracterização. Mais 
informações com a CDH, pelo telefone (48) 3664-7977.

Estudo sobre pregões na Udesc
O técnico Gustavo Theiss, da Udesc Lages, apresenta nes-
ta sexta-feira, 10, às 14h, no Plenarinho da Reitoria, a de-
fesa da sua dissertação, com o título “Análise diagnóstica 
da fase preparatória de pregões na Udesc: estudo sobre 
compras públicas”. A apresentação será transmitida ao 
vivo pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Co-
municação (Setic) aos interessados dos setores de com-
pras e licitações dos centros de ensino. O acesso é feito 
pelo site vc.udesc.br.

Comunica

Osteoporose é 
uma doença que 
se caracteriza pela 
perda progressiva de massa 
óssea, tornando os ossos 
enfraquecidos e predispostos a 
fraturas. Algumas dicas podem aju-
dar na prevenção e no controle:
u A ingestão de cálcio é funda-

mental para o fortalecimento 
dos ossos. Adote uma dieta rica 
em alimentos com cálcio (leite 
e derivados, como iogurtes 
e queijos). Os médicos in-
dicam dois copos 
de leite desnata-
do e uma fatia de queijo branco por dia;

u Consuma verduras de folhas escuras, como 
brócolis, espinafre e couve;

u Evite carne vermelha, refrigerante, café e sal;
u Exponha-se ao sol de forma moderada;
u Não fume e evite o consumo excessivo 

de álcool;
u Independentemente da idade, inicie um pro-

grama de exercícios físicos;
u Obstáculos como móveis, tapetes soltos e 

pouca iluminação podem facilitar quedas e 
consequentemente provocar fraturas em pes-
soas com osteoporose.

Deixe sua casa mais segura
u Na cama, é importante que a pessoa sentada 

consiga apoiar os pés no chão, evitando assim 
a hipotensão postural (tonturas);

u Sempre que possível, instale os interruptores 
de luz próximos à cama ou use um abajur;

u Prefi ra pisos antiderrapantes para áreas mo-
lhadas (como box e corredores);

u Evite tapetes soltos e prefi ra os de borracha.

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde.
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Boa iniciativa, uai!
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