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Em 8 de setembro, uma comitiva da Udesc forma-
da pelo reitor, Marcus Tomasi, pelo vice-reitor, Leandro 
Zvirtes, por diretores de centros e por representantes de 
associações e sindicato reuniu-se com o secretário esta-
dual da Casa Civil, Nelson Serpa, para cobrar uma posi-
ção sobre os processos de reajuste salarial e de reajuste 
do auxílio-alimentação dos servidores. Serpa solicitou 

mais 60 dias para analisar os pleitos e Tomasi diz que a 
universidade tem trabalhado em ações para conter a fo-
lha de pagamento, o que dá sustentação ao aumento de 
4,2% no VRV e ao reajuste de R$ 19,50 para R$ 29,25 por 
dia no auxílio-alimentação. Serpa pediu a compreensão 
frente ao cenário econômico desfavorável, que di� culta 
o reajuste salarial de diversas categorias. 

Servidores fazem mobilização por reajuste

Udesc questiona dados � nanceiros do governo

Nesta quarta-feira, 14, servidores da Udesc realizaram um ato 
de mobilização no Centro Administrativo do Governo do Estado, em 
Florianópolis. Organizada pelo Sindicato dos Técnicos da Universi-
dade do Estado de Santa Catarina (Sintudesc) e pela Associação dos 
Professores (Aprudesc), a ação teve por objetivo pleitear a imediata 
reposição salarial dos servidores da instituição. Em assembleia con-
junta, técnicos, professores e estudantes deliberaram por uma nova 
paralisação, agendada para 22 de setembro, com ato em frente à 
Reitoria, na Capital, e nas demais unidades da Udesc.

A Coordenadoria de Eventos (Ceven) divulgou o re-
gulamento geral e o regulamento técnico da 12ª edição 
dos Jogos de Integração dos Servidores da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (Jisudesc), que fará inscri-
ções de 26 de setembro a 24 de outubro.

A competição ocorrerá entre 18 e 20 de novembro, 
na Associação dos Funcionários Fiscais de Santa Catarina 
(A� esc), no Bairro Canasvieiras, em Florianópolis, em parceria 
com a Associação dos Servidores da Udesc (Asudesc). Con-
� ra mais informações em www.udesc.br/?idNoticia=16627

Inscrições para o Jisudesc abrem em 26 de setembro

Delegações da Reitoria e dos centros da 
universidade disputarão 17 modalidades
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Ee nasceu em 1957 e começou a trabalhar na Udesc 
com 18 anos, em 1975. No início, atuava como vi-
gia, em um prédio da Udesc que funcionava ao 

lado do Clube Lira Tênis Clube, no Centro de Florianópo-
lis. Em 1985, passou a trabalhar no Campus I da Udesc, 
no Bairro Itacorubi. “ Vinha para o trabalho montado a 
cavalo. Era tudo pasto aqui”, conta.

Na Udesc, trabalhou em vários setores. Passou pelo 
protocolo, almoxarifado, � nanceiro, serviços gerais, xe-
rox, jardinagem, além de ser vigia. “Sou assim mesmo. 
Não � co parado muito tempo no mesmo lugar”. Hoje, 
aposentado, João pode dedicar mais tempo às ativida-
des que tanto aprecia. Cuida da horta que tem em casa, 
no Bairro do Itacorubi, onde ele também cria coelhos, 

Ações com muitos frutos

Aniversário: 14 de outubro
Passeio Inesquecível: Bom 
Jardim da Serra
Uma pessoa exemplar: Meu pai
Uma paixão: Pesca
Culinária: Todas

João Batista Correia, técnico aposentado da ReitoriaP��� �

galinhas e passarinhos (trinca-ferro).
Mas seu xodó é a criação de abelhas. Além de pro-

duzir mel, própolis e cera, a apicultura é uma atividade 
que João aprecia, pois gosta de estudar e compreender 
o comportamento delas . “Faço isso há 35 anos. Elas cor-
rem o risco de extinção”, destaca. 

Outra paixão do ex-servidor é a pesca. Mais do que 
uma atividade recreativa, a pesca é um modo de vida 
para João. Ele pesca quase todo dia e costuma frequen-
tar a Barra da Lagoa, em Florianópolis. 

Guerreiro, João passou por diversas cirurgias car-
díacas e tem 11 stents no coração. “Gosto de cozinhar, 
mas preciso cuidar da alimentação”. Mesmo assim, nos 
� ns de semana, com sua mulher, Roseli, prepara chur-
rascos para os � lhos Tatiane, Isaquiel e João Paulo, e 
também para os netos, Bernardo e Lorenzo. 

Este libriano é maluco por jardinagem. As ameixas, 
amoras, bergamotas e muitas outras frutas que hoje são 
colhidas no pé pela comunidade acadêmica da Udesc, 
existem graças à iniciativa de João Batista Correia. 

Por conta própria, há 30 anos, ele começou a plantar 
árvores na instituição. “Fazia nos horários de folga”, expli-
ca. Mais de 1,6 mil mudas foram plantadas no Campus I. 
Por mérito dele, os pássaros que andavam um pouco su-
midos da região também voltaram a aparecer na Udesc. 
Alunos, servidores e comunidade agradecem. 
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Sonia Proenco Zucatto - Reitoria
Karina Marcon  - Udesc Cead

Daniel Aver Proenco – Udesc Lages
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Semana de Pesquisa, Extensão e
Estágio em Balneário Camboriú

���

Em 5 de setembro, o pró-reitor de Ad-
ministração da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc), Matheus 
Azevedo Ferreira Fidelis,  e represen-
tantes da equipe da Coordenadoria 
de Desenvolvimento Humano (CDH) 
conversaram com servidores da Reitoria 
no Plenarinho. Foram apresentadas as 
metas e ações da CDH, coordenadoria 
criada com o objetivo de valorizar e 
desenvolver os servidores da Udesc. 

Recursos
 Devido à crise econômica, a 
Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Estado de Santa Ca-
tarina (Fapesc) comunicou a im-
possibilidade de aportar recursos 
para o novo edital do Programa 
de Apoio à Pesquisa (PAP Exter-
no), que tinha sido � rmado em 
junho com a Udesc para o biênio 
2017-2018. A universidade suple-
mentará a contrapartida de R$ 1,8 
milhão da fundação, � nanciando 
assim o valor total de R$ 3,6 mi-
lhões com recursos próprios para 
garantir a manutenção dos 112 
grupos de pesquisa, conforme o 
Edital nº 01/2016 PAP-Udesc/Fa-
pesc, que receberá inscrições até 
11 de outubro. Mais informações 
pelo telefone (48) 3664-8170.

Conselho Curador
 Até 20 de setembro, � carão 
abertas as inscrições na internet 
para a eleição de um representante 
dos professores, um dos técnicos e 
um dos alunos, além dos seus res-
pectivos suplentes, para integra-
rem o Conselho Curador (Concur), 
da Udesc. O conselho é um órgão 
autônomo, responsável pelo zelo 
das � nalidades da Udesc, acom-
panhamento e � scalização patri-
monial, econômica e � nanceira. Os 
candidatos precisam ser servidores 
efetivos da Udesc, e o represen-
tante discente deve estar matricu-
lado em um curso presencial de 
graduação ou de pós-graduação. 
A eleição será em 18 de outubro, 
durante reunião do Conselho Uni-
versitário (Consuni).

Comitê de Ética
 Até 5 de outubro, a Coordena-
ção do Comitê de Ética em Pes-
quisa Envolvendo Seres Humanos 
(CEP), da Udesc, fará inscrições 
para seleção de novos membros. 
O CEP visa assegurar os direitos e 
deveres que dizem respeito à co-
munidade cientí� ca e aos sujeitos 
da pesquisa, avaliando protoco-
los de pesquisa envolvendo seres 
humanos, desempenhando papel 
consultivo e educativo e respon-
dendo por seu regimento interno. 
Serão um total de sete vagas, sen-
do três em Ciências da Saúde, uma 
em Ciências Biológicas e três em 
Ciências Sociais e Humanas. Mais 
informações no edital publicado 
na página do CEP e pelo telefone 
(48) 3364-8084.

 O Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí (Ces� ), da Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Balneário Cam-
boriú, realizará a 2ª Semana de Pesquisa, Extensão e Estágio até 
esta sexta-feira, 16. A programação prevê palestras sobre pesquisa, 
extensão e estágio, de temas como operações do Núcleo Extensio-
nista Rondon (NER), governança pública, desenvolvimento susten-
tável, re� no de petróleo e engenharia de reservatórios. 

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

Sobre escolhas
Temos que tomar decisões o tempo todo. Gostaríamos de ter mais cer-

teza de como agir diante de algumas opções. Então, tenho uma dica que 
foi muito útil pra mim: reduza as alternativas.  

O excesso de opções nos paralisa. Nos tornamos inseguros com rela-
ção às nossas opções ou exigentes com aquilo que escolhemos. 

Em tese, a liberdade de escolher deveria nos deixar mais satisfeitos, 
mas acontece exatamente o contrário. Ficamos confusos. Por isso, depois 
de ter sido feita uma escolha, invista nela.

Mantenha o foco no que realmente importa para você. Procure mais 
qualidade e menos quantidade. 

Evite agir por impulso e leve em consideração o que você realmente quer. 
A chance de você acertar deve aumentar consideravelmente. Boa sorte!

Revisão do Estatuto da Udesc
A comissão especial do Consuni para a revisão de cinco pontos do Es-

tatuto da Udesc voltou a se reunir nos dias 1º e 8, na Reitoria. Os itens em 
debate são: Revisão do artigo 10, que trata da organização dos departa-
mentos da Udesc; revisão do capítulo II do título II, que trata dos órgãos 
da universidade, limitada ao artigo 12 e às seções I (dos órgãos de delibe-
ração superior) e III (órgão consultivo superior); revisão do artigo 59, mas 
somente em relação ao mandato de chefe de departamento, atualmente 
com duração de dois anos; revisão dos artigos 65 e 72, no que se refere 
aos prazos de publicação de editais de eleições para reitor, vice-reitor e 
diretor-geral; revisão do artigo 107, que trata dos órgãos representativos 
do corpo. Mais informações pelo telefone (48) 3664-8024, das 13h às 19h.
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O Ministério da Saúde 
anunciou, nesta terça-
-feira, 13, o lança-
mento da Campanha 
Nacional de Multiva-
cinação. Além da 
vacinação contra 
poliomielite, 
que ocorre to-
dos os anos, a campanha incluirá, 
pela primeira vez, todas as vacinas 
disponíveis pelo SUS para crian-
ças de até 5 anos e para crianças 
e adolescentes entre 9 e 15 anos 
incompletos, incluindo a imuniza-
ção contra HPV, para meninas.

A campanha começará na pró-
xima segunda-feira, 19, e irá até o 
30 de setembro. O dia de mobili-
zação nacional está marcado para 
24 de setembro, um sábado. A 
vacinação contra pólio ocorre nor-
malmente em agosto. Neste ano, 
porém, ela foi adiada, segundo 
o Ministério da Saúde, devido às 
Olimpíadas no Rio, que poderiam 
diminuir a adesão.

O objetivo principal é esti-
mular que os pais levem os filhos 
para por em dia a carteira de va-
cinação. Contra pólio, devem ser 
vacinadas crianças entre 6 meses 
e 5 anos que ainda não tenham 
completado o esquema vacinal, 
que consiste em três doses da 
vacina injetável e mais duas doses 
de reforço em versão oral, a goti-
nha.
Fonte: G1

vacinação
O Ministério da Saúde 

anunciou, nesta terça-
-feira, 13, o lança-
mento da Campanha 
Nacional de Multiva-
cinação. Além da 
vacinação contra 

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: 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�

Evento nesta sexta
A Udesc apresentará programas de apoio à pesquisa e à mobilidade 

acadêmica da rede Euraxess, da União Europeia (UE), em evento aber-
to ao público que ocorrerá em 16 de setembro, das 13h30 às 17h30, 
no Plenarinho da Reitoria, em Florianópolis, e terá transmissão via vi-
deoconferência para os demais campi da instituição. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (48) 3664-8176, das 13h às 18h30.


