
Comunica
Notícias dos servidores da Universidade do Estado de Santa Catarina  |  29 de setembro de 2016  |  Ano 5  |  Ed. 96

Campanha por aumento 
do repasse  de recursos 
financeiros para Udesc

Nesta terça-feira, 27, a universidade lançou a campanha 
Udesc+0,17 pelo aumento do repasse de recursos financeiros via 
duodécimo para a instituição de ensino. O movimento, que envol-
ve estudantes, professores e técnicos, pretende solicitar o aumento 
do repasse e sensibilizar a classe política para a importância econô-
mica, social e educacional da universidade para o desenvolvimento 
de Santa Catarina.

A Udesc recebe hoje 2,49% da Receita Líquida Disponível, que 
é a soma da arrecadação de impostos estaduais. O propósito é am-
pliar o repasse (duodécimo) para 2,66%, ou seja, mais 0,17%. Se-
gundo o reitor, Marcus Tomasi, a universidade cresceu muito nos 
últimos anos, no entanto, precisa de maior aporte de recursos para 
manter a excelência sem prejuízo à continuidade de projetos.

 
Abaixo-assinado por alteração na lei
Em http://migre.me/v5YTE, foi organizado um abaixo-assinado 

online para colher assinaturas de acadêmicos, de servidores e da so-
ciedade em apoio ao movimento de alteração do duodécimo.

Nove técnicas e professoras da Udesc 
foram selecionadas para concorrer às 
vagas de multiplicadores do Programa 
de Coaching da instituição. A ação visa 
capacitar servidores para disseminar a 
metodologia entre professores, técnicos 
e futuramente alunos dos diversos campi 
da universidade. Coordenado pela pro-
fessora Lidia Almeida Picinin, da Udesc 
Lages, que atua profissionalmente tam-
bém como coach, o programa foi implan-
tado para atender a todos os servidores 
da Udesc. Mais informações em www.
udesc.br/?idNoticia=16741.

Confira mais informações em www.udesc.br/?idNoticia=16723

ACOMPANHE A MOBILIZAÇÃO

419 de outubro: mobilização na 
Assembleia Legislativa. Saiba 
mais no evento Udesc+0,17, 
criado no Facebook;

4Entre 20 e 26 de outubro: 
poderão ser apresentadas 
emendas para alterar a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2017 e propor mudanças nos 
percentuais de duodécimo;

48 de novembro: votação para 
alteração na LDO pela Alesc.

Programa de coaching seleciona multiplicadoras
FOTO: DIVULGAÇÃO

Técnicas e professoras precisarão ser aprovadas 
após capacitação até fevereiro de 2017 
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O hábito de ir trabalhar de bicicleta é apenas um dos fatos curiosos 
a respeito do professor Enio Luiz Spaniol, que leciona no curso de 
Administração Pública da Udesc Esag, em Florianópolis. Seus alu-

nos conhecem bem o lado criativo e carismático desse docente, que instiga 
suas turmas com atividades inusitadas, como mapear trilhas ecológicas e 
encenar clássicos da dramaturgia grega. A essa originalidade, soma-se ou-
tra característica inegável: a paixão pelo que faz, presente na sua atuação 
intensa nas três dimensões da universidade.

Natural de Itapiranga, no Extremo-Oeste Catarinense, Enio percorreu 
caminhos diversos até chegar à Udesc Esag, há 14 anos. Morou em Porto Ale-
gre, trabalhou em rádio e na Assembleia Legislativa de SC. Como professor, 
atuou na Univali em diferentes cidades. Entrou para a Udesc em 1994, como 
professor substituto na Faed e no Cefi d, até se tornar efetivo na Esag, em 2002.

Enio considera a docência uma atividade “desafi adora e gratifi cante”. 
Todo dia é uma novidade: novos modos de pensar, novas descobertas pela 
pesquisa e novas formas de atuação social pela extensão. E o mais importante: 
os estudantes, cada vez mais dinâmicos, ousados, enigmáticos e criativos”, afi r-
ma. A desenvoltura com a imprensa é outro diferencial desse entusiasmado 
professor: graduado em Jornalismo, mestre e doutor em Sociologia Política, 
ele é fonte recorrente na mídia, abordando temas muitas vezes diversos – nes-
te domingo, por exemplo, comentará as eleições ao vivo na bancada da TVAL.

A voz de radialista – que lhe rende muitos convites para atuar como 
cerimonialista em eventos da Udesc Esag – e o dom de jornalista ele exer-
cita no programa “Nas Entrelinhas”, ação extensionista que coordena e é 
transmitida semanalmente na Rádio Udesc Florianópolis. Enio gosta parti-
cularmente de entrevistas ao vivo, o que remete a outra das suas paixões: 
atuar em peças teatrais. 

Casado e pai de três fi lhos – dois já crescidos e o caçula com 11 anos – 
Enio gosta de “viajar, apreciar a natureza e ler”. As viagens, inclusive, integram 
a parte mais gratifi cante da sua atuação na Udesc: apresentar resultados de 
pesquisa em eventos pelo Brasil e na Europa, para ele, foi a experiência mais 
marcante na sua trajetória como docente – além do convívio com os alunos, 
“cada um com sua diferença, sua energia, sua angústia e seu sonho”.

Os planos futuros desse professor singular – que se autodefi ne como “um 
animal político, crítico e avesso a muitas convenções sociais” – são mais uma 
prova de como ele ama o que faz: “ Quero dar mais um gás na sala de aula, 
em projetos de pesquisa, me divertir no programa ‘Nas Entrelinhas’ e atuar em 
algumas peças de teatro. Tudo isso tendo, como meio de deslocamento até a 
universidade, a bicicleta, única forma de não fi car louco nesta desumana (des)
mobilidade urbana da Capital”, afi rma.

P��� � Enio Luiz Spaniol, professor da Udesc Esag
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No dia 21, a Udesc recebeu sete candidatos à Prefeitura de Florianópolis para um debate sobre os principais desa-
fi os da cidade, realizado no Auditório do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag). Estiveram 
presentes Angela Amin, Elson Pereira, Gabriela Santetti, Gabriel Kazape (candidato a vice, representando Angela 
Albino), Gean Loureiro, Maurício Leal e Murilo Flores. No dia 15, o Departamento de Arquitetura e Urbanismo do 
Centro de Educação Superior da Região Sul (Ceres), da Udesc, também promoveu um debate com os candidatos a 
prefeito e a vereadores de Laguna. Participaram os candidatos a prefeito Mauro Candemil, Renato Borges e Tanara 
Cidade e a vereador Adriano Baldoino, Ana Feuser, Daniel Euzebio, Patrick Souza, Preto Crippa e professor Ronaldo.

Seminário
 A Udesc realizará o seminário “A 
creditação da extensão universitá-
ria – PNE” nesta sexta-feira, 30, das 
9h às 18h, no Auditório Tito Sena, 
do Centro de Ciências Humanas e 
da Educação (Faed), em Florianó-
polis. O evento abordará a inclusão 
das ações de extensão nos cursos 
de graduação. A atividade destina-
-se a pró-reitores e diretores de Ex-
tensão, Ensino e Pesquisa e Pós-Gra-
duação da Udesc e aos membros 
dos núcleos docentes estruturantes 
(NDE), assim como para interessa-
dos no tema. Saiba mais em www.
udesc.br/?idNoticia=16711 

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

Ofi cina de dança 
 O programa de extensão 
Moinho - Pensamento em 
Movimento, do Centro de Ar-
tes (Ceart), está com 15 vagas 
abertas para a segunda ses-
são de primavera da oficina de 
dança para mães, pais e bebês 
com idade de 2 a 12 meses. O 
curso é gratuito, dura cinco se-
manas e é aberto à comunida-
de. Terá início em 3 de outubro 
com aulas todas as segundas, 
das 11h às 12h, e irá até 7 de 
novembro. Mais informações 
pelo e-mail programamoi-
nho@gmail.com

Apoio à extensão
 A Udesc aceitará inscrições até 
7 de outubro para o novo edital 
do Programa de Apoio à Extensão 
(Paex), que ofertará recursos de R$ 
1,2 milhão e 366 bolsas para ações 
de extensão entre 1º de março e 31 
de dezembro de 2017.  Os progra-
mas e as ações isoladas devem ser 
inscritos no Sistema de Informação 
e Gestão de Projetos (Sigproj), do 
Ministério da Educação (MEC), por 
professores da Udesc que sejam 
efetivos e estejam no exercício das 
atividades. Mais informações pelo 
telefone (48) 3664-8134 e pelo e-
-mail cex.reitoria@udesc.br. 

Café da manhã, da tarde e jantar no RU

 Desde o dia19, o Restaurante do Campus I da Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) no Bairro Ita-
corubi, em Florianópolis, está oferecendo café da manhã, 
café da tarde e jantar, além do habitual almoço. Cada 
nova refeição tem o valor individual de R$ 5,50. O restau-
rante é voltado para professores, técnicos, estudantes, 
terceirizados e comunidade externa. O café da manhã é 
servido entre 7h30 e 9h, enquanto o café da tarde e o 
jantar estão disponíveis entre 15h e 19h. Mais informa-
ções em www.udesc.br/?idNoticia=16674
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Crises alérgicas Excesso de rigor pode tolher criatividade
Talvez seja possível dividir a humanidade em dois grupos: os que são muito 

rigorosos na avaliação que fazem do trabalho (seu e dos colegas) e os que são 
pouco. É raro encontrar quem acerte a medida no julgamento.

A experiência me mostra que não há garantia de que o excesso de rigor promova 
aperfeiçoamento. Muita severidade, inclusive, pode impedir avanços. Na disputa 
entre exagero e falta de noção, é importante ser imparcial. 

Dessa forma, o profi ssional consegue identifi car seus erros sem ser preguiçoso 
ou exigente demais consigo mesmo. Para seguir em frente, vale seguir algumas di-
cas:

Evite rótulos; veja o contexto geral; seja compreensivo; ajude os outros, 
mantenha o bom humor. E, por último, converse com alguém da sua confi ança 
no trabalho e peça para ele avaliar seu desempenho. A partir daí, é possível 
que você verifi que no que, de fato, é preciso se aperfeiçoar.

Programa de apoio à graduação da Udesc
A Udesc repassará R$ 690 mil para projetos destinados a melhorar a 

qualidade dos cursos de graduação dos 12 centros da instituição, pelo Edi-
tal nº 01/2016 do Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (Prapeg). 
Os projetos para fi nanciamento do Prapeg poderão ser apresentados por 
professores efetivos da Udesc, que devem se inscrever nos departamentos 
dos centros entre 24 e 27 de outubro. Mais informações pelo telefone (48) 
3664-8118, das 13h às 19h.

Cursos de graduação obtêm avaliação
positiva no Guia do Estudante da Abril

Vinte e cinco cursos de gradu-
ação da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc) foram 
bem avaliados para o Guia do 
Estudante da Abril 2017, que cir-
culará nas bancas a partir de 14 
de outubro. Quatro deles, Admi-
nistração Pública, Artes Visuais, 
Moda e Pedagogia, receberam 
a nota máxima da análise feita 
neste ano (cinco estrelas). O Guia 
do Estudante da Abril é uma das 
publicações mais tradicionais 

para orientação de alunos na escolha de curso superior e profi ssão. Saiba 
mais em www.udesc.br/?idNoticia=16583
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A primavera está 
chegando e algumas pessoas 
sofrem com rinites alérgicas 
e crises de asma provocadas 
pela alergia ao pólen presente 
nas fl ores. A alergia pode 
ser explicada como uma 
resposta imunológica de 
defesa. Os anticorpos do corpo 
identifi cam o pólen como um 
agente invasor e reagem à sua 
presença gerando sintomas 
como vermelhidão nos olhos, 
coceira no nariz, coriza, 
espirros e tosse.

A alergista Ariana Yang e o 
biólogo Anderson Santos dão 
algumas dicas para amenizar o 
desconforto:
 Nos dias quentes, secos e 

com vento, evite fi car na rua.
 Use óculos de sol, pois 

eles ajudam a diminuir o 
contato do pólen com os 
olhos.

 Tome banho à noite e 
lave os cabelos para evitar 
que os resíduos do dia se 
acumulem no travesseiro 
ou na cama.

 Não coloque roupas que 
foram usadas em cima da 
cama. 

 Procure deixar calçados e 
roupas distantes do quarto.

 Use pano úmido para a 
limpeza da casa e não 
vassouras e espanadores.

Fonte: G1

do Estudante da Abril é uma das 
publicações mais tradicionais 

para orientação de alunos na escolha de curso superior e profi ssão. Saiba 
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