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Udesc premiará ideias para desburocratizar
processos administrativos na universidade

A universidade lançou nesta semana a primeira edi-
ção do Prêmio Simplifica Udesc. O objetivo é selecionar 
as melhores ideias de alunos, técnicos e professores da 
instituição para combater as chamadas “disfunções bu-
rocráticas”, ou seja, procedimentos que travam ou difi-
cultam atividades nas áreas de ensino, pesquisa, exten-
são e também na prestação de serviços na universidade. 
O prazo para envio de propostas é 25 de julho.

Um dos objetivos do prêmio 
é formar uma agenda de medi-
das prioritárias na gestão a partir 
dos problemas e ideias seleciona-
dos. Para participar, o interessado 
deverá preencher um formulário 
para apresentar o problema e, em 
um segundo campo, propor uma 
solução, que pode ser a extinção, 
aplicação, substituição ou adequação do procedimen-
to, entre outras opções. Não haverá limite de propostas 
submetidas por participante.

A avaliação ficará a cargo da comissão executiva e 
da comissão julgadora do prêmio. Entre todas as ideias 
recebidas, serão escolhidas as dez mais qualificadas em 
cada categoria – alunos, técnicos e professores. Dessas, 

serão escolhidas três propostas por categoria, e uma 
delas será definida como a vencedora geral.

Para o pró-reitor de Planejamento, Leonardo Sec-
chi, o Prêmio Simplifica Udesc é uma iniciativa que 
motiva a comunidade acadêmica a refletir saídas para 
os mais diversos problemas da universidade. “O prê-
mio foi pensado para valorizar a inteligência coletiva 
dos nossos alunos, técnicos e professores à favor da 

simplificação da universidade. 
Todos nos deparamos com pro-
cedimentos injustificáveis ou 
que poderiam ser otimizados”, 
explica.

As propostas serão julgadas 
conforme critérios de relevância 
do problema identificado e qua-
lidade da solução. Os autores das 

nove principais ideias receberão medalhas de honra 
em sessão solene de premiação, marcada para 16 de 
agosto, em Florianópolis. “Todas as contribuições serão 
muito bem-vindas. No final, ganha toda a universida-
de”, afirma o reitor, Marcus Tomasi.

Mais informações sobre o prêmio podem ser obti-
das em http://www.udesc.br/?id=2511.

VRV, vale-alimentação e duodécimo
O Conselho Universitário (Consuni), da Udesc, apro-

vou nesta quarta-feira, 22, em duas sessões extraordi-
nárias, encaminhamentos para questões relevantes que 
envolvem o Valor Reverencial de Vencimento (VRV) e 
o vale-alimentação de técnicos e professores, além de 
proposta de aumento do repasse de recursos do Esta-
do à instituição. Por maioria, os conselheiros aprovaram 
a proposta da Reitoria que reajusta o VRV em 10,67%, 
com a aplicação de 4,2% a partir de 1º de agosto. Já os 
6,47% restantes serão avaliados a cada reunião do Con-
suni, até dezembro, após apresentação de dados atu-
alizados sobre comprometimento com folha, custeio, 
investimento e arrecadação. O Consuni aprovou ainda, 
por unanimidade, a atualização do vale-alimentação 

em 50%, passando de R$ 429 para R$ 643,50 (contando 
22 dias trabalhados). As duas propostas serão enviadas 
imediatamente ao Governo do Estado. Outra aprovação, 
por unanimidade, foi da proposta de aumento do repas-
se para a universidade via duodécimo, de 2,49% para 
2,66% da Receita Líquida Disponível (RLD) do Estado.

Primeiro Prêmio Simplifica Udesc receberá propostas de técnicos, professores e alunos até 25 de julho

Vice-reitor Leandro Zvirtes foi o 
relator dos três processos no conselho, 

transmitido por videoconferência



Aniversariantes de 23 de junho

Perfil

Papo-rápido

Mochileira 
de carteirinha

Lindaura Maria Steffens,  diretora de Pesquisa e Pós-Graduação da Udesc Balneário Camboriú
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Parabéns!

Aike Anneliese Kretzschmar - Udesc Lages
Sala Angelita Goellner - Udesc Oeste

Nivaldo da Silva - Udesc Cefid
Maria Rangel Joffily - Udesc Faed

Luciano Colpo Gatiboni - Udesc Lages
Gustavo Pinto de Araújo - Udesc Ceart
Lucas dos Santos Ferreira - Udesc Faed

Catarinense, filha de uma professora e um agricultor, 
a atual diretora de Pesquisa e Pós-Graduação do 
Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí (Ces-

fi), da Udesc em Balneário Camboriú, a docente Lindaura 
Maria Steffens vive intensamente o ambiente universitário. 
Apesar de jovem, acumula invejável bagagem acadêmica e 
também cultural, em virtude das suas viagens pelo Brasil e 
pelo mundo, na companhia do marido, o técnico Gustavo 
Kogure, da Reitoria. É a autêntica “mochileira de carteirinha”.

Junto com o marido, Lindaura já fez uma viagem 
de carro por 33 dias pela Argentina, Chile e Uruguai, sem 
reservar uma pousada. Corajosa, escalou, em janeiro de 
2014, o vulcão Villarica, um dos mais ativos da América 
do Sul. Sua É também conhecido como Rucapillán, ou 
“casa do demônio” no idioma local. Cita Barcelona, Paris, 
Londres, Roma, Budapeste, Praga, Ibiza e Sul da França 
como lugares prediletos já visitados. Ela e Gustavo têm 
explorado agora boa parte do Brasil, desde a Serra Cata-
rinense e Gaúcha aos Lençóis Maranhenses.

Lindaura nasceu em São Miguel do Oeste, onde 
seu pai tinha um pequeno comércio. Ainda pequena, 
ela adorava ajudar nas vendas. Estudante dedicada, 
frequentou sempre escolas públicas, fez o curso de 
Matemática e Computação Científica da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e depois realizou um 
Mestrado em Engenharia Mecânica.

O fascínio por conhecer outras culturas a levou a 
fazer o Doutorado em Matemática Aplicada na Univer-
sidade Politécnica da Catalunha, na Espanha. Depois 
de cinco anos em Barcelona, retornou ao Brasil, traba-
lhou como pesquisadora na Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). Depois, ingressou na Udesc. É 
membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE), sub-
chefe do Departamento de Engenharia de Petróleo e 
líder do seu grupo de pesquisa.

Lindaura e Gustavo têm três filhos caninos: Mo-
zart, Jimi e Flor. Nas horas vagas, ela adora encontrar 
os amigos ao redor de uma mesa, apreciando uma boa 
culinária, escutando boa música, regada de boas con-
versas e risadas.

Aniversário: 13 de março
Livro de cabeceira: Um país sem excelências e 
mordomias (Cláudia Wallin)
Filme favorito: Into the Wild - Natureza Selvagem
Passeio inesquecível: vários
Uma pessoa exemplar: minha mãe
Uma paixão: viajar, o marido e meus dogs
É torcedor: de um Brasil mais justo
Culinária: Boa de garfo, mas uma queda maior pela 
comida japonesa



Cinco novos técnicos universitários to-
maram posse em maio e participaram, na 
última sexta-feira, 17, de um encontro de 
boas-vindas na Reitoria. Foram recebi-
dos pelo reitor Marcus Tomasi, pelo vice 
Leandro Zvirtes e por pró-reitores. Diego, 
Letícia, Diogo, Henrique e André (da esq. 
para dir.) aproveitaram para conhecer um 
pouco mais a universidade. Os quatro 
técnicos serão lotados em áreas ligadas 
à tecnologia da informação, enquanto 
Letícia atuará na biblioteca da Udesc 
Balneário Camboriú. Parabéns, colegas!

Fique por dentro
Licença-prêmio
u Servidor público que se aposenta 
sem requerer o usufruto do benefício 
antes da aposentadoria não tem direito 
à indenização pelas licenças-prêmio 
não gozadas. Esse foi o entendimento 
da 2ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
(TJ-SC) ao julgar, na semana passada, 
quatro processos envolvendo o assunto.

tem

u O Programa de Coaching da Udesc já formou as duas 
turmas iniciais de servidores que participaram da iniciati-
va. O reitor Marcus Tomasi esteve na primeira cerimônia, 
que foi realizada no Plenarinho da Reitoria, na terça-feira 
passada, 14. Ministrados pela professora Lidia Almeida Pi-
cinin, os 15 encontros do programa em cada turma bus-
caram fomentar o desenvolvimento e a capacitação das 
pessoas, com questões como autoconhecimento, plane-

jamento para alcance acelerado de metas e uso máximo 
dos potenciais de cada participante. “É um programa de 
capacitação fantástico, capaz de promover repaginadas 
significativas na atividade profissional dos participan-
tes”, ressaltou Tomasi na ocasião. Foram selecionados 40 
técnicos e professores para o programa, entre 114 inte-
ressados que participaram das palestras e dos processos 
seletivos em Florianópolis, Joinville e Lages.

Coaching: primeira turma formada

Manutenção
u O Setor de Manutenção e 
Segurança (Sems), da Pró-
-Reitoria de Administração 
(Proad), informa que as 
solicitações de serviços de 
manutenção em geral na 
Reitoria devem ser feitas pela 
Intranet Help-Desk, dispo-
nível no Expresso Udesc.
 

Pós-graduação
u A Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (PROPPG) pu-
blicou a Instrução Normativa 
nº 008/2016, que disciplina os 
procedimentos administrativos 
relativos às aquisições e contra-
tações com recursos do Progra-
ma de Apoio à Pós-Graduação 
(Proap/Capes) de 2015 na Udesc.

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

Cliccomunica



As incômodas aftas Ser autêntico é libertador
Muitas vezes as pessoas participam de uma conversa a partir da 
ótica do que pensam que os outros querem ouvir. Evite isso. 
Mostre seus pontos de vista com clareza. Uma opinião bem 
fundamentada costuma ser bem recebida.
Mas não faça contraponto apenas para chamar atenção. Enxergue 
os outros e encontre valor para as pessoas. Seja quem você é no 
trabalho e na vida.  Seguem algumas dicas:
1. Transforme seu medo em coragem! Confie! A segurança é 

construída a cada momento em que nos colocamos à prova.
2. Expresse-se. Procure expor seus pontos de vista com tato e 

respeite a opinião alheia. Ela é tão valorosa quanto a sua.
3. Aja! Você nunca saberá os resultados que virão das suas ações. 

Mas, se você fizer nada, não existirão resultados.
4. É impossível agradar todas as pessoas, mas é possível enxergar 

valor na diferença.

Prédio em São Bento do Sul
Nesta quinta-feira, 23, foi assinada a ordem de serviço e foi 
lançada a pedra fundamental para o início das obras do novo 
prédio do Centro de Educação do Planalto Norte (Ceplan), em 
São Bento do Sul, que terá o nome do ex-governador catari-
nense Luiz Henrique da Silveira, falecido no ano passado. A 
Udesc investirá recursos próprios de R$ 8.468.407,26 na cons-
trução do edifício, que terá dois blocos, com área total de 4,8 
mil metros, distribuídos em 32 salas de aula e laboratórios; 
32 salas de professores; oito salas para secretarias, reuniões, 
diretório acadêmico 
e videoconferência; 
e dois anfiteatros. A 
previsão de conclu-
são é de 18 meses.

Especialização em Gestão Universitária
Foi divulgada a lista de 35 servidores classificados para a Especializa-
ção em Gestão Pública Universitária, ofertada para técnicos Udesc. 
Os aprovados deverão se matricular presencialmente, entre 5 e 7 de 
julho, na Secretaria de Pós-Graduação da Udesc Esag, entre 14h e 
18h. As aulas iniciarão em 4 de agosto, na capital.
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As aftas são conhecidas como 
lesões abertas, esbranquiçadas, com 
bordas vermelhas, dolorosas, que 
aparecem na superfície da mucosa 
bucal, na língua, no lábio interno, na 
bochecha e no céu da boca. Desaparece 
sem qualquer tratamento em cerca de 
10 a 14 dias após o aparecimento, sem 
deixar qualquer marca ou cicatriz.

Ainda não são conhecidas as cau-
sas das aftas. Algumas hipóteses são: 
ingestão de alimentos mais condimen-
tados e frutas cítricas/ácidas; estresse; 
mudanças hormonais nos ciclos da 
mulher; traumas mecânicos por pontas 
pontiagudas; escovas dentais; queima-
duras por alimentos sólidos ou líqui-
dos; predisposição genética familiar; 
refluxos estomacais; ansiedade; uso de 
alguns medicamentos; substâncias que 
queimam; vírus; e bactérias.

As aftas recorrentes, que surgem 
com mais frequência, normalmente es-
tão associadas a um quadro emocional 
e de estresse. Aparecem em qualquer 
idade e com mais frequência no sexo fe-
minino. É importante diferenciar a lesão 
da afta da lesão provocada pelo herpes, 
pois são bem diferentes.

Caso o problema persista por 
mais tempo, devem procurar os 
serviços de saúde para uma 
avaliação mais detalhada.

Como forma de trata-
mento, destaca-se a higie-
ne bucal adequada, alimen-
tação menos ácida, com 
sucos naturais não cítricos, 
uso de enxaguatórios sem 
álcool; pomadas ou cremes 
e analgésicos, que devem ser 
prescritos pelo dentista, aliviam 
os sintomas de dor.
Fonte: Biblioteca 
Virtual em Saúde – 
Ministério da Saúde

Viver Bem Equilíbrio

Ordem de serviço foi 
assinada nesta quinta

pelo governador
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