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Segunda edição do Programa de Coaching da Udesc! 
A partir de agosto, técnicos e professores da Udesc 

poderão concorrer a vagas para a segunda edição do 
Programa de Coaching da instituição, que iniciará a se-
leção com palestras aos interessados entre 2 e 11 de 
agosto, em centros de ensino. O projeto tem o objetivo 
de promover o desenvolvimento das pessoas, envol-
vendo questões como autoconhecimento, planeja-
mento para alcance acelerado de metas e uso máximo 
dos potenciais de cada participante.

As aulas serão ministradas pela professora Lidia Al-
meida Picinin, da Udesc Lages, que atua profissionalmen-
te também como coach, tendo formação e certificação 
internacional na área. No primeiro semestre, a professora 
já aplicou a metodologia com 40 técnicos e professores, 
divididos em duas turmas, entre 114 interessados da uni-
versidade que participaram das palestras e das seleções.

De acordo com a Coordenação de Desenvolvi-
mento Humano (CDH) da Udesc, serão ofertadas duas 
turmas: uma de coaching, com 20 vagas, aberta a 
técnicos e professores (efetivos e substitutos); outra 

de multiplicadores, voltada a servidores que já reali-
zaram o programa no primeiro semestre de 2016. “É 
uma iniciativa de capacitação fantástica, que poten-
cializa as habilidades dos participantes”, ressalta o rei-
tor da Udesc, Marcus Tomasi.

Etapas de seleção
A primeira fase da seleção do Programa de Coa-

ching da Udesc será uma palestra de apresentação e 
acontecerá em quatro datas distintas, no mês de agosto: 
2, em Chapecó;  8, em Joinville, 10, em Lages e 11, no 
Auditório Tito Sena, no Centro de Ciências Humanas e 
da Educação (Faed), em Florianópolis, abertas a todos os 
servidores interessados. Os horários dos encontros serão 
divulgados próximo às datas. Os aprovados na primeira 
fase participarão de uma segunda etapa, onde serão se-
lecionados até 20 participantes para o programa. Após o 
processo seletivo, os encontros do curso ocorrerão sem-
pre às terças-feiras, em Florianópolis, de 23 de agosto a 
29 de novembro.

O reitor da Udesc, Marcus Tomasi, reuniu-se segunda-
-feira, 18, com o secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, para 
conversar sobre o encaminhamento dos processos sobre 
o reajuste do Valor Referencial de Vencimento (VRV) e do 
auxílio-alimentação dos servidores da Udesc. Os dois estão 
tramitando com técnicos da Secretaria de Estado da Admi-
nistração e na Fazenda. Segundo Serpa, o próximo passo 
será a análise pelo Grupo Gestor do Governo.

Tomasi colocou-se à disposição para sanar dúvidas 
ou prestar mais esclarecimentos acerca dos assuntos, 

com o objetivo de acelerar os trâmites para que os plei-
tos sejam levados à Assembleia Legislativa.

Já o processo que solicita a atualização do duodé-
cimo repassado à universidade foi encaminhado ao go-
verno em 11 de julho e está em posse do Grupo Gestor 
do Governo. O reajuste de 4,2% a partir de 1º de agosto 
no VRV, o aumento de R$ 19,50 para R$ 29,25 por dia 
no auxílio-alimentação e a revisão do duodécimo para 
2,66% foram aprovados em Conselho Universitário 
(Consuni) da Udesc.

VRV, auxílio-alimentação e duodécimo

Uma turma já se 
formou no primeiro 
semestre deste ano
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“Nosso grande objetivo é a qualificação da Udesc”
Nesta quarta-feira, 20, foram completados cem dias 

da nova gestão da Udesc, que tem à frente o reitor Marcus 
Tomasi e o vice, Leandro Zvirtes. Tomasi concedeu uma en-
trevista especial para a Rádio Udesc FM e a Secretaria de 
Comunicação (Secom), para fazer um balanço das ativida-
des no período. Confira a síntese desse bate-papo.

Como o senhor analisa esse período de cem dias à fren-
te da Udesc?
Marcus Tomasi – Foram dias bastante desafiadores, sobre-
tudo no aspecto econômico-financeiro da instituição. Com 
a queda da arrecadação do Estado, o repasse de recursos 
para a universidade também caiu. Houve também o au-
mento das despesas com o Iprev. Isso tudo nos fez tomar 
algumas medidas não muito simpáticas. Foram adequa-
ções, ajustes, que fizemos na nossa vida privada. As coisas 
aumentaram igualmente de preço e os salários permanece-
ram no mesmo patamar. A conta não fecha.

Ao se deparar com os números em queda, quais foram 
as ações?
Tomasi – Nós tivemos muito cuidado com as decisões. Algu-
mas foram de aspecto linear, mas as mais impactantes bus-
camos conversar com a comunidade acadêmica para fazer 
cirurgicamente os ajustes necessários. Temos algumas ações 
já desenvolvidas em relação à folha de pagamento, apesar 
de termos pouca mobilidade, pois nosso quadro é de quase 
todos concursados. Na questão do custeio, eliminamos algu-
mas situações por entendemos que não comprometeriam a 
qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.

Quais projetos o senhor destaca neste período?
Tomasi – Antes mesmo de iniciar a gestão, nós tomamos 
algumas ações importantes como a criação de uma Co-
ordenadoria de Desenvolvimento Humano, para cuidar 
dos servidores. Já iniciamos com a implantação do curso 
de Coaching, com a formação de duas turmas, um projeto 
que vai continuar no segundo semestre. Há ainda várias 
ações em curso, eventos de saúde, de integração. Em par-
ceria com a gestão anterior, colocamos em prática o curso 
de Especialização em Gestão Pública, também para ser-

vidores, que inicia agora em agosto. Além disso, creden-
ciamos as fundações de apoio, iniciativa que vai dar outra 
dinâmica das relações da universidade com essas entida-
des. Criamos o Prêmio Simplifica Udesc. Renovamos o PAP 
e a educação continuada. Avançamos com a obtenção de 
recursos para o projeto da Rota do Leite, em Pinhalzinho. 
E um ponto primordial, que considero a identidade da 
nossa gestão: a transparência. Começamos a transmitir as 
sessões dos conselhos ao vivo pela internet, e informar o 
panorama das contas da universidade a cada reunião.

Como foi o entrosamento da gestão anterior com a 
atual no período de transição?
Tomasi – Foi perfeito. Eu trabalhei com muito cuidado na 
montagem da equipe para ter as pessoas com as melhores 
condições possíveis naquilo que eu acredito. Vamos entregar 
o Plano de Gestão 2016-2020, que tem como base todas as 
informações que levantamos no período eleitoral, agregado 
ao plano de cada pasta em função dos novos titulares.

E o encaminhamento da proposta de aumento do duo-
décimo junto ao governo?
Tomasi – Nas nossas conversas, a gente percebe que o 
governador se sensibiliza. Mas ele contra-argumenta com 
relação às contas do Estado. É uma briga boa. Estamos im-
buídos desse projeto, vamos argumentar com o governo e 
poder legislativo. Precisamos de recursos para dar respos-
tas mais incisivas para a comunidade.

Com os deputados, como está a aproximação?
Tomasi – Tive oportunidade de ir na Alesc e mostrar mais 
uma vez os nossos propósitos. O nosso grande objetivo é a 
qualificação da universidade. Não temos intenção de expan-
dir presencialmente, e sim com o EAD, com recursos federais. 
É um modelo extremamente interessante, que racionaliza os 
recursos, em um sistema em rede, unindo estados e municí-
pios, para formar professores para a educação básica.

Entre 2009 e 2016, a Udesc expandiu o número de cursos 
de pós-graduação. Saltou de 15 mestrados para 30, e de 3 
doutorados para 12. Qual o peso da pós-graduação nessa 
negociação do governo para o aumento do duodécimo?
Tomasi – É fundamental. A exposição de motivos que en-
caminhamos ao Governo do Estado está centrada em dois 
pontos. Um deles é o crescimento da pós-graduação e a 
importância dela para o desenvolvimento do estado. É na 
pós-graduação que se intensifica os processos de pesquisa e 
inovação. O outro ponto é o aumento dos gastos com o Iprev.

Um recado final para os servidores e alunos.
Tomasi – Foram cem dias de muito trabalho, para conhe-
cer a equipe nova, para as melancias se acomodarem, 
como sempre digo. Estamos aí com uma série de proje-
tos muito importantes que vão ter impacto significativo 
na comunidade acadêmica. Teremos boas surpresas já no 
segundo semestre.

Especial

Reitor Marcus Tomasi em entrevista 
para a Rádio Udesc FM Florianópolis



Aniversário: 13 de junho
Livro de cabeceira: O Livro dos Espíritos
Filme favorito: Histórias Cruzadas
Passeio Inesquecível: Buenos Aires, com a minha irmã
Uma pessoa exemplar: o diretor de Ensino do Ceplan, Delcio Pereira
Uma paixão: Voleibol
É torcedora: do Brasil
Culinária: Massas, em especial rondele com molho branco

Mudanças que vem para o bem
Rosane Metzner,  técnica da Udesc Planalto Norte
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P�ra��n�!Roberto Silvio Ubertino Rosso Junior - Udesc Joinville
Luciana Rossato - Udesc Faed

José Fermando Lehmann - Udesc Lages

Fabricio Adriano - Udesc Laguna
Gabriela Krause - Udesc Joinville

Diego de Medeiros Pereira - Udesc Ceart
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A rotina da policial Rosane Metzner sofreu uma reviravolta em 2004, quando re-
solveu optar pela qualidade de vida e ingressou na Udesc. Hoje, a técnica atua 
como secretária de ensino de graduação do Centro de Educação do Planalto 

Norte (Ceplan) da Udesc. Porém, antes de chegar na posição atual, Rosane passou 
por vários orgãos públicos. Foi professora de Educação Física na rede estadual, 
servidora do Fórum da Comarca de Joinville e também da antiga Telesc. “Por últi-
mo, fui escrivã na Polícia Civil de Santa Catarina, mas não me identifi cava com a 
atividade”, reconhece.

Satisfeita com a sua trajetória na Udesc, Rosane chama atenção por sua 
garra. Conta que saiu de Joinville e foi para São Bento do Sul em busca de 
um sonho. ”Não me arrependo. Há um longo caminho a ser percorrido para 
diminuir a burocracia na universidade, mas chegaremos lá”, afi rma.

A secretária de ensino conta que ao ingressar na Udesc Planalto Nor-
te, a unidade de ensino era apenas uma extensão do Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT). “Na época, éramos em duas técnicas e fazíamos de 
tudo um pouco. Até a mudança carregamos quando precisamos levar a 
mobília da universidade de uma escola que nos emprestou as suas ins-
talações para a nossa sede própria”, lembra.

Mas Rosane conta que trabalhar em uma cidade menor tem suas 
vantagens. “Mantenho contato com alunos que ser formaram aqui e 
isso resultou em várias amizades que tenho até hoje”, diz. Além disso, 
está animada com a melhoria da infraestrutura do centro, que receberá 
dois novos prédios até 2018. Pretende também continuar investindo em 
sua formação acadêmica. Estão nos planos uma pós-graduação em Adminis-
tração e um curso de graduação em Direito.

Mesmo extremamente dedicada à Udesc, a mãe do estudante de engenha-
ria Gustavo adora ir à praia, assistir séries na televisão e fazer trabalhos manuais. 
Ainda arruma tempo para jogar vôlei duas vezes por semana e fazer hidroginásti-
ca. Batalhadora, esta geminiana é determinada. “As principais mudanças que tive 
na minha vida me fi zeram correr atrás do que quero. O que não te desafi a, não te 
transforma”, conclui.
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Fique por dentro

Professor Heron, reitor da Udesc entre 
2012 e 2016, é o mais novo Cidadão 
Catarinense. A lei que concede o título 
foi sancionada na segunda-feira, 18, pelo 
governador do Estado, Raimundo Colom-
bo. Haverá uma sessão solene na Assem-
bleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) 
para entrega oficial do título pelos par-
lamentares, em 2 de agosto, terça-feira, 
às 19h, no plenário da casa. Parabéns!

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

uEntre 25 e 29 de julho, a Udesc fará a 3ª 
Semana de Educação Continuada para os 
professores da instituição, com debates e 
cursos sobre ensino e aprendizagem nas 
modalidades presencial e a distância. Se-
rão duas palestras, uma sobre “Avaliação 
do processo de ensino e aprendizagem no 
ensino superior”, e outra sobre “Tecnolo-
gias educacionais”, que ocorrerão na Udesc 
Faed, com transmissão pela internet, pelo 
vc.udesc.br. Também ocorrerá um minicurso 
sobre “Moodle: possibilidades pedagógicas”. 
Mais informações com a Coordenadoria de 
Ensino de Graduação da Udesc pelo tele-
fone (48) 3664-8118 e pelo e-mail proen.
reitoria@udesc.br. As inscrições para par-
ticipação presencial já foram encerradas.

Semana de  
Educação Continuada

tem

Técnica nas Olimpíadas 
u A técnica Roberta Kloster, da Reitoria, que é 
graduada em Educação Física pela Udesc Cefid, 
foi convidada a atuar nas Olimpíadas Rio 2016. 
Roberta é árbitra de atletismo desde 2005 e 
costuma participar de competições nacionais 
e internacionais. A técnica já está no Rio de Ja-
neiro. “Será uma experiência fantástica”, prevê.

Estatuto da Udesc
u O Conselho Universitário (Consuni) aprovou na última reu-
nião a renomeação da comissão para revisão do Estatuto da 
Udesc, no intuito de restabelecer os trabalhos acerca do tema. 
O presidente da comissão é o reitor Marcus Tomasi, e o vice, o 
diretor-geral da Udesc Faed, Emerson Cesar de Campos.

Avaliação institucional 1
u Na última Avaliação das Ações dos Cursos (AAC), que faz 
parte da Avaliação Institucional da Udesc, realizada em junho e 
julho deste ano, o índice de participação dos alunos passou de 
19% em 2015/2 para 37% em 2016/1. Entre os docentes, o índice 
subiu de 29% para 47%.

Avaliação institucional 2
u A Udesc Balneário Camboriú foi o centro que obteve o maior 
número de participantes entre os alunos, com 47%, e a Udesc 
Ibirama registrou 47% de participação entre os professores. Os 
dados são da Coordenadoria de Avaliação Institucional (Coai).



Adoçante abre o 

apetite
Escolha o melhor ângulo

Acredito que uma das atitudes mais importantes da vida seja a de res-
signifi car. Temores, perdas e sofrimentos fazem parte da nossa vida. Dar 
novos signifi cados a experiências dolorosas é fundamental para quem 
deseja ter uma vida emocional saudável.

Para dar um novo sentido ao que já estava formatado dentro da gente 
é importante ter coragem, entrar em contato com aquele estímulo desa-
gradável e, através de uma nova ótica, torná-lo satisfatório.

Às vezes, é possível fazer isso na prática. Indo, por exemplo, àquele 
restaurante aonde você esteve em alguma ocasião e não gostou. Visite-o 
novamente, peça outro prato ou vá em outra companhia. O resultado 
pode ser muito melhor do que na primeira vez.

Se não for viável reviver a circunstância, medite sobre ela. Enxergue-a de 
outra forma. Com mais amor, humor e acolhimento. Pense no que aprendeu 
com a experiência. Depois deste processo, algo de diferente irá acontecer.

Por menor que seja, a mudança vai surgir. E ela é signifi cativa, inde-
pendentemente do tamanho, e vai ajudar a encarar a vida com maior 
equilíbrio emocional.

Última chamada para o 
Prêmio Simplifi ca Udesc!

Seguem abertas até 25 de julho as inscrições da 
primeira edição do Prêmio Simplifi ca Udesc, que 
selecionará as melhores ideias de alunos, técnicos 
e docentes para combater as chamadas “disfun-
ções burocráticas”, ou seja, procedimentos que tra-
vam ou difi cultam atividades de ensino, pesquisa e 
extensão e também a prestação de serviços. Para 
participar, é preciso preencher um formulário no 
site ofi cial www.udesc.br/simplifi ca.
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Nova instrução sobre licença-prêmio
A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) publicou na quarta-

-feira, 20, instrução normativa (IN nº 009/2016) que disciplina a concessão 
de licença-prêmio a servidores da instituição. A norma tem base no Decreto 
749/2016, de 14 de junho, do Governo do Estado, e revoga a IN nº 004/2016, 
que, entre outras medidas, limitava em 15 dias o período de usufruto do be-
nefício dentro do semestre letivo. Pela nova instrução, as solicitações de licen-
ças-prêmio poderão ser usufruídas, mediante autorizações e trâmites legais, 
em qualquer período do semestre, desde que as atividades sejam repostas 
ou absorvidas pelo departamento/setor que o servidor estiver lotado, fi cando 
vetada que impliquem em substituição por professor substituto, direta ou in-
diretamente, ou pagamento de hora-extra, no intuito de evitar custos.
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O consumo de adoçantes artifi -
ciais em substituição ao açúcar para 
fazer dieta provoca o aumento do 
apetite, segundo um estudo publi-
cado neste mês na revista especiali-
zada “Cell Metabolism”.

De acordo com uma pesquisa 
do Centro Charles Perkins da Uni-
versidade de Sydney e do Instituto 
Garvan de Pesquisa Médica, com 
sede na mesma cidade australiana, 
os adoçantes artifi ciais estimulam 
a sensação de fome. Essa subs-
tância gera um efeito na parte do 
cérebro que estimula o apetite 
e altera as percepções de sabor. 
Assim, apesar de ter menos calo-
rias, os adoçantes fi zeram o peso 
dos animais estudados aumentar, 
algo que os cientistas dizem poder 
atingir também os humanos.

O estudo foi feito, em um pri-
meiro momento, com moscas que 
pousam em frutas, que após serem 
expostas durante cinco dias a ado-
çantes artifi ciais aumentaram seu 
consumo de calorias em 30% com 
relação a sua dieta anterior a base 
de fruta com açúcar natural.

Depois, o estudo foi feito com 
mamíferos com uma amostra de 
ratos que, após sete dias consu-
mindo adoçantes artifi ciais, au-
mentaram signifi cativamente seu 
consumo de comida e mostraram 
sequências neuronais similares.

Diariamente, bilhões de pesso-
as consomem adoçantes artifi ciais 
no mundo todo, por vontade pró-
pria ou prescritos como tratamento 
para tratar a obesidade, sem saber 
que seu impacto no cérebro pode 
ter um efeito contrário.

Este estudo identifi ca por que 
os adoçantes artifi ciais podem esti-
mular o apetite.
Fonte: G1
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