
O reitor da Udesc, Marcus Tomasi, o vice-reitor, Le-
andro Zvirtes, os diretores-gerais dos centros de ensino 
da universidade e representantes de sindicatos e asso-
ciações enviaram nesta quarta-feira, 31, ao governador 
do Estado, Raimundo Colombo, e ao secretário da Casa 
Civil, Nelson Serpa, ofício para solicitar uma audiência 
para tratar sobre os projetos de reajuste do Valor Refe-
rencial de Vencimento (VRV) e do auxílio-refeição dos 
servidores da universidade. Os dois pleitos estão trami-
tando na Diretoria do Tesouro Estadual (Dite), da Se-
cretaria do Estado da Fazenda, e devem seguir para 
análise do Grupo Gestor do Governo (GGG).

A elaboração do documento ocorreu em reu-
nião entre os gestores da universidade, diretores de 
centros e integrantes do sindicato dos técnicos e da 
associação dos professores na manhã desta quarta-
-feira, no Plenarinho da Reitoria. No encontro, foram 
discutidas ações em conjunto para sensibilizar o Go-
verno do Estado e deputados estaduais para a apro-
vação dos reajustes. Os pedidos são de aprovação da 
atualização de 4,2% a partir de 1º de agosto no VRV 
e do aumento de R$ 19,50 para R$ 29,25 por dia no 
auxílio-alimentação. Os processos foram encaminha-
dos em 27 de junho ao Governo do Estado, após serem 
aprovados pelo Conselho Universitário (Consuni).

Aumento do duodécimo
Na reunião, também foi de� nida a formação de 

um grupo de trabalho para elaborar estratégias para 
que seja obtido o aumento de repasse de recursos do 
Governo do Estado à universidade via duodécimo, de 
2,49% para 2,66% da Receita Líquida Disponível (RLD) 
do Estado. Também foi encaminhado um ofício ao pre-

sidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 
Gelson Merísio, solicitando audiência para tratar do 
tema.  

A ideia é de que a Alesc ceda parte do seu percen-
tual para a universidade, em virtude da negativa do 
Executivo quanto ao pleito. A Udesc solicita o aumento 
do duodécimo para dar sustentação � nanceira ao cres-
cimento da universidade no campo das pós-gradua-
ções e da expansão do ensino a distância.

Técnicos e professores em estado de greve
Na última terça-feira, 30, o Sindicato dos Técnicos 

da Udesc (Sintudesc) e a Associação dos Professores da 
Udesc (Aprudesc) realizaram um dia de paralisação em 
várias unidades da universidade. Além dos reajustes no 
VRV e no auxílio-refeição, as entidades exigem ainda 
o repasse de recursos não enviados pelo governo em 
virtude de irregularidades detectadas pelo Tribunal de 
Contas de Santa Catarina (TCE-SC), assim como a ma-
nutenção do estado de greve, entre outros pleitos.
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Udesc solicita reunião com Governo do Estado
para tratar sobre reajuste salarial de servidores

Videoaula para vereadores

Tomasi ministra a
aula de boas-vindas

A Udesc e o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) lan-
çaram o Programa de Quali� cação de Candidatos e Eleitos na manhã 
desta quinta-feira, 1º, no Plenarinho da Reitoria, em Florianópolis. A pri-
meira ação será um curso a distância para candidatos a vereador, já dis-
ponível na internet.

Nesse curso online, são abordados assuntos como atribuições do ve-
reador, ética, oratória, campanha eleitoral, controle e � scalização, princí-
pio federativo, processo legislativo, lei orgânica e orçamento público. 
Con� ra mais detalhes em http://www.udesc.br/?idNoticia=16545.
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P�r���n�!
Valmor Laurentino da Silva - Reitoria

Jorge El Achkar - Udesc Joinville
Rosangela de Souza Machado - Reitoria

Henrique Mendonça Nunes Ribeiro Filho - Udesc Lages
Milton José Cinelli - Reitoria

Gisele Kuss - Udesc Planalto Norte
Fernando da Costa Bresolin - Udesc Ceart
Aline Aparecida Fernandes - Udesc Faed

Danilo José Alano Melo - Udesc Balneário Camboriú
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veis pelo que cativamos, fazendo referência ao livro “O 
Pequeno Príncipe”, e que seus colegas procuram dar o 
melhor de si com bastante responsabilidade e zelo pelo 
trabalho. “Sempre me chamou a atenção a amizade e 
solidariedade que se cultiva aqui”, diz, em referência à 
Pró-Reitoria de Ensino (Proen), onde trabalha.

Pedagoga por formação, Maria Osvalda ingressou 
na Udesc por apreciar trabalhar com educação; desde 
que chegou, foi nomeada para atuar na Proen e rapi-
damente adaptou-se ao ambiente e ao trabalho. Na 
universidade, encontrou pessoas especiais, “com muita 
capacidade pro� ssional e muito calor humano”, diz.

Casada com Celso, Maria Osvalda tem três � lhos: 
Fabiano, Gustavo e Fernando. Sempre que pode, vai ao 
Pântano do Sul com sua família. “Lá, esqueço do mun-
do, principalmente quando a família está toda reunida, 
e eu curto meus netos com muita emoção”, a� rma.

A técnica aprecia todas as formas de comunica-
ção artística e adora brincar com telas, tintas e madeira. 
Também gosta muito de ler, assistir a � lmes e viajar. A 
pedagoga já fez algumas viagens inesquecíveis. “Cada 
vez que conhecemos um novo lugar, enriquecemos 
com um bem que nunca vamos perder. Mesmo que 
voltemos a um lugar em que já estivemos, nunca será 
igual. A experiência será nova”, destaca.

A catarinense Maria Osvalda Pereira Wiggers sem-
pre foi querida pelos colegas que trabalham 
com ela, mas sua popularidade aumentou ao 

estimulá-los a fazerem correntes de pensamentos po-
sitivos e orações aos servidores que necessitavam de 
atenção por motivo de saúde, como a que ocorreu pelo 
técnico Vinícius Perucci, que se acidentou no ano pas-
sado. “Fiquei muito impressionada e emocionada com a 
mobilização dos colegas naquele momento”, conta.

Nascida em Tubarão, Maria Osvalda, que trabalha 
na Udesc desde 2005, acredita que somos responsá-

Amizade e solidariedade

Aniversário: 3 de junho
Livro de cabeceira: A Bíblia e O Profeta, de 
Gibran Khalil Gibran
Filme favorito: Perfume de Mulher
Passeio inesquecível: Fernando de Noronha
Uma pessoa exemplar: Minha mãe
Uma paixão: Meus netos
Culinária: MediterrâneaP�
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Maria Osvalda Pereira Wiggers,  técnica da ReitoriaP��� �
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Estão abertas as inscrições do curso 
de xadrez para iniciantes do Núcleo de 
Estudos em Xadrez e Tecnologias (Next), 
da Udesc Joinville. Para participar, bas-
ta ser maior de 13 anos. O curso é gra-
tuito e aberto ao público em geral.
Os interessados podem se inscrever pelo 
e-mail cursos.nextxadrez@gmail.com, 
informando o nome completo, idade, 
curso (caso seja aluno da Udesc), pro� s-
são e local de trabalho (caso trabalhe).
O curso tem início em 1º de setembro 
e contará com 12 encontros (24 horas 
no total). As aulas serão ministradas 
nas quintas-feiras, das 19h às 20h40.

Curso de xadrez���

Internet 
sem � o
 Alunos, 
professores e 
técnicos da Udesc já podem acessar 
a internet de milhares de universida-
des em diferentes cidades do Brasil 
e do mundo apenas com o login e a 
senha do idUdesc. O serviço é cha-
mado eduroam, implantado pela 
Secretaria de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (Setic).

Astronomia
 Até sexta-feira, 2, estarão 
abertas as inscrições do cur-
so de extensão gratuito de 
Astronomia e Astronáutica 
oferecido em Chapecó pela 
Udesc Oeste, em parceria 
com a Associação Apon-
tador de Estrelas, aberto à 
comunidade. As aulas serão 
ministradas sempre nas 
quintas, das 19h às 21h.

Portal do eleitor
 O Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina (TJSC) 
implantou neste ano o 
Portal do Eleitor – www.
tre-sc.jus.br/eleitor, para 
as pessoas se inscreve-
rem para atuarem como 
mesários voluntários em 
eleições. O TJSC esclarece 
que as intimações a critério 
do juiz estão mantidas.

Servidor, participe do Clic Comunica! 
Envie uma foto com os colegas do seu 

setor para comunicacao@udesc.br.

O primeiro churrasco do ano com a turma do Departamento de Sistemas de In-
formação da Udesc Planalto Norte e suas famílias estava superanimado!



Os perigos do 
alcoolismo

Escrevendo a própria cartilha
Para mim, ter sucesso é se sentir-se bem consigo mesmo. Acredito que 

as pessoas emocionalmente mais saudáveis sejam as que são capazes de 
fazer escolhas baseadas no que sentem e não nos que os outros pensam.

Existe uma crença de que o comportamento ideal é o que cumpre a 
cartilha convencional. Entretanto, não surpreende que muita gente se 
descubra mais feliz em ambientes que não seguem padrões rígidos.
Quem disse que todo mundo precisa casar e ter � lhos? Quem disse 
que todo mundo tem que fazer faculdade? É importante avaliar se os 
modelos pré-estabelecidos são adequados para cada um de nós.

O amor é mais uma forma de autoconhecimento do que uma ne-
cessidade social. Emendar relacionamento em relacionamento não é 
tão interessante como muitos imaginam. Não existe família perfeita, 
existem familiares que se amam e se respeitam. Só podemos � car 
satisfeitos sendo nós mesmos, cercados por pessoas que nos nutrem 
emocionalmente e enriquecem nosso mundo interior.

Os vencedores do Simpli� ca Udesc
As melhores ideias do 1º Prêmio Simpli� ca Udesc foram conheci-

das nesta quarta-feira, 31, durante sessão do Conselho Universitá-
rio (Consuni), em Florianópolis. 
A iniciativa recebeu 170 ideias 
para desburocratizar processos 
nas áreas de ensino, pesquisa, 
extensão e serviços da institui-
ção. Os dez � nalistas de cada 
categoria receberam certi� ca-
dos e os três primeiros de cada 
categoria, medalhas. O vence-
dor geral foi João Vitor Piccolo, 
aluno da Udesc Esag. Con� ra as 
propostas selecionadas:

Professores
1º PTI Eletrônico – Janice Bogo
2º Busca de CND no próprio setor – Sandra Makoviecky
3º Simpli� cação do procedimento de diárias e viagens – Sandra 

Makoviecky
Técnicos

1º Digitalização dos processos de IL e DL – Érico Kretzer Júnior
2º Prape uni� cado – Douglas Contini
3º Arquivo digital de registros de diplomas na Proen – Fernando 

Meira
Alunos

1º Automatização dos atestados de matrícula e histórico escolar – 
João Vitor Piccolo

2º Eliminação da impressão dos materiais didáticos do EAD – 
Sílvia Costa

3º Autenticação dos documentos na própria Udesc – Tayla 
Siqueira Ruy
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Alcoolismo é a de-
pendência do indivíduo 
ao álcool, considerada 
doença pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
O uso constante, descontro-
lado e progressivo de bebidas alcoólicas 
pode comprometer seriamente o bom 
funcionamento do organismo, levando 
a consequências irreversíveis. A pessoa 
dependente do álcool, além de prejudi-
car sua própria vida, acaba afetando sua 
família, amigos e colegas de trabalho.

A longo prazo, o álcool prejudica to-
dos os órgãos, em especial o fígado, que é 
responsável pela destruição das substân-
cias tóxicas ingeridas ou produzidas pelo 
corpo durante a digestão.

:: O álcool no organismo causa in� ama-
ções, que podem ser:
 gastrite, quando ocorre no estômago;
 hepatite alcoólica, no fígado;
 pancreatite, no pâncreas;
 neurite, nos nervos.

:: Sinais do alcoolismo:
 Você já sentiu que deveria diminuir a 

bebida?
 As pessoas já o irritaram quando criti-

caram sua bebida?
 Você já se sentiu mal ou culpado a 

respeito da sua bebida?
 Você já tomou bebida alcóolica pela 

manhã para “aquecer” os nervos ou 
para se livrar de uma ressaca?

Apenas um “sim” sugere um possível 
problema. Em qualquer dos casos, é im-
portante ir ao médico ou outro pro� ssio-
nal da área de saúde, imediatamente.
Fonte: Biblioteca em Saúde/Ministério da Saúde

Os perigos do 
alcoolismo

doença pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
O uso constante, descontro-

João Vitor, aluno 
da Udesc Esag, foi 
campeão-geral

Expediente
Produção: Secretaria de Comunicação da Udesc (Secom)
Secretário de Comunicação: Luiz Eduardo Schmitt 
Contato: comunicacao@udesc.br | Telefones: (48) 3664-8006 / 
3664-8010 | Edição: Luiz Eduardo Schmitt | Colaboração: Celia 
Penteado | Revisão: Rodrigo Brüning Schmitt  | Projeto grá� co 
e editoração: Gustavo Cabral Vaz e Fê Pimentel Teixeira
Leia mais em: www.udesc.br

Por Celia PenteadoE�������i�


