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A fachada do prédio que abriga a Reitoria 
da Udesc e um de seus centros, de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas (Esag), está 
passando por uma série de obras. A primeira de-
las prevê a reforma das platibandas, que são pe-
quenos muros que ficam na cobertura do edifício 
e escondem o telhado.

A obra deve ser encerrada até o fim do ano, 
ao custo de R$ 98.565,38. A etapa seguinte será 
a reforma das paredes, recuperação do concreto, 
pintura e construção de espaço cívico na parte 
frontal do prédio, no valor de R$ 102.568,71. 
“A limpeza da fachada já iniciou, com o jate-
amento das paredes”, afirma o fiscal da Udesc, 
engenheiro Roberto Böell Vaz.

A intenção é concluir todos os trabalhos 
até abril. Pórticos do prédio foram retirados 
e serão substituídos no próximo semestre. 
A reforma será finalizada com a colocação 
de novos pórticos e brises por uma empresa 
que ainda será licitada. Estruturas pré-mol-
dadas, os brises são instalados vertical ou 
horizontalmente para impedir a incidência 
direta dos raios solares, mas sem provocar a 
perda da iluminação natural e da ventilação.

Prédio da 
Reitoria ganha 

nova arquitetura

Encontro com 
governador e 

deputados
O reitor da Udesc, Anto-

nio Heronaldo de Sousa, reu-
niu-se no fim de novembro 
com o governador Raimun-
do Colombo para mostrar 
os projetos finalizados para 
construções de prédios nas 
unidades de Balneário Cam-
boriú, Florianópolis, Pinhal-
zinho e São Bento do Sul. 

Além disso, o reitor pe-
diu o apoio do governador 
em Brasília na liberação de 
uma emenda de R$ 15,5 mi-
lhões da bancada catarinense 
e a criação de um fundo fe-
deral para viabilizar recursos 
para as universidades públi-
cas estaduais e municipais.

Na última semana, o 
reitor também se encontrou 
com deputados estaduais 
para solicitar que parte dos 
recursos que seriam econo-
mizados com a redistribuição 
do duodécimo sejam repas-
sados à universidade. Se-
gundo Souza, só com a sobra 
da Assembleia Legislativa, 

por exemplo, 
que devolve R$ 
40 milhões por 
ano ao Executi-
vo, a Udesc po-
deria realizar 
investimentos 
importantes em 
infraestrutura e 
ensino.



Comunica

Perfil
Marino Luiz EyErkaufEr
DirEtor DE ExtEnsão Da uDEsc ibiraMa

Professor, artista  
e pai dedicado

Nascido na pequena cidade de Itapiranga, o 
berço nacional da Oktoberfest, no Extre-
mo-Oeste catarinense, o professor Mari-

no Luiz Eyerkaufer, atual diretor de extensão da 
Udesc Ibirama, é um apaixonado pela docência, 
pela música e pela família. Querido entre os co-
legas de centro, em pouco tempo – ingressou na 
Udesc em 2010, no curso de Ciências Contábeis, 
Marino ocupou diversas funções na universida-
de, como coordenador de estágios, membro de 

conselhos superiores, além de fomentar 
o Projeto Rondon. “A experiência de 
trabalhar num centro em construção é 
muito desafiadora”, define.

 Mas a trajetória foi longa antes de 
fazer história na Udesc. Ainda jovem, 
trabalhava na lavoura para ajudar a famí-
lia em Itapiranga. Em 1992, foi professor 
de música. Marino domina como poucos 
o acordeão, ou sanfona, popular nos bai-
les tradicionalistas, e também o violão. A 
partir de 1994, trabalhou em uma coopera-
tiva no Oeste do Estado para, em 2003, en-
trar definitivamente na carreira de docente, 
onde confirmou a vocação pela sala de aula.

 Além da universidade e da música, 
outra paixão de Marino é a família. Quan-
do está fora da Udesc, ele dedica tempo 
para cuidar do jardim, da horta e do pomar 
de casa, junto com a mulher e a filha de 
dois anos, Bruna, ou andando de bicicleta 
pelas ruas de Ibirama.

 Na vida acadêmica, Marino projeta 
concluir o doutorado em 2016, segundo ele, 
para contribuir ainda mais com o crescimento 
da Udesc Ibirama. Dedicado, um dos desafios 
pessoais do professor é a construção e partici-
pação de um programa scricto sensu.  v

uVivendo Bem UdescO programa Vivendo Bem Udesc finalizará os 
trabalhos de 2013 com a palestra-show gratuita “Se 
Sentir Bem”, com a produtora Seu Chico Teatro e 
Treinamento Corporativo, na sexta-feira, 6, a partir 
das 19h30, no auditório da Esag. Os palestrantes 
abordarão assuntos como comprometimento, segurança, 

família, motivação e responsabilidade ambiental.
 

uRecitais de formaturaNos dias 6 e 7 de dezembro, três alunos do curso de 
Bacharelado em Música apresentarão seus recitais de 
formatura no auditório do Departamento de Música do 
Centro de Artes. A entrada é gratuita e aberta ao público. 

Lucas Farias Silvano se apresenta ao piano às 20h desta 

sexta-feira, enquanto no sábado, Arthur Bencke realiza 
recital de violoncelo às 16h, e Mariana Carbonera 
tocará violino às 20h. Ambos serão acompanhados pelo 

pianista Guilherme Amaral, formado pela Udesc.

Agenda
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Você 
sabia tem
Extensão
uMais de 200 programas e 
projetos de extensão da Udesc 
serão contemplados no Programa 
de Apoio à Extensão (Paex) 
em 2014. A nova edição 
distribuirá R$ 940 
mil em recursos e 
quase 290 bolsas na 
universidade. Ao todo, 
foram selecionados 
212 programas e 
projetos. Os programas 
e projetos contemplados 
terão dez meses para 
usar a verba, entre 1o 
de março e 31 de 
dezembro de 2014.

Acervo especial
uA Udesc inaugurou em 28 
de novembro, no Instituto de 
Documentação e Investigação 
em Ciências Humanas (IDCH), 
o Espaço Eglê Malheiros & 
Salim Miguel. O acervo do 
casal conta com mais de dez 
mil títulos e objetos pessoais 
dos escritores e foi doado ao 
Centro de Ciências Humanas e 
da Educação (Faed) em maio 
de 2013. O IDCH fica na Rua 
Visconde de Ouro Preto, 457, 
no Centro de Florianópolis, 
e tem entrada gratuita.

Nova Ouvidoria
uDesde o final de novembro, a Udesc passou a 
contar com ouvidorias seccionais para aprimorar 
os atendimentos referentes a informações, elogios, 
críticas e reclamações em todas as suas unidades. 
Em cada centro, foi designado um servidor para 

ser ouvidor seccional e, na Reitoria, 
um servidor setorial. O sistema é 
interligado com a Ouvidoria Geral 
do Estado e pode ser acessado pelo 

link na parte superior do site da 
Udesc (www.udesc.br) e das unidades.

u Com isso, as demandas, que 
anteriormente eram recebidas pela 
Reitoria e encaminhadas por e-mail aos 
centros, serão redirecionadas pelo próprio 
sistema, o que agiliza os processos 
e permite elaborar estatísticas. 

uO cidadão também pode utilizar 
o serviço por meio do 0800-6448500, das 13h 
às 19h. Cartas e solicitações presenciais podem 
ser feitas diretamente no Centro Administrativo 
do Governo do Estado, em Florianópolis. 
Atualmente, na Ouvidoria Geral do Estado, 
96% das demandas são feitas pela internet.
 

Exposição
uA partir de quinta-feira (5) será aberta a exposição 
“SenSeVer”, do grupo de pesquisa Educação, Arte e 
Inclusão, do Centro de Educação a Distância (Cead) da 
Udesc. A mostra em Florianópolis, que será realizada 
até 20 de dezembro no Museu de Arqueologia e 
Etnologia (Marque), da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), terá dois trabalhos interativos 
e inclusivos de arte-tecnologia do Sopro Coletivo, 
para estimular os sentidos. A exposição é gratuita e 
ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 
(48) 3321-8471 e pelo sensevereducativo@gmail.com.
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uConsiderada uma droga poderosa, a 
nicotina atua no sistema nervoso central 
e chega ao cérebro 2 a 4 segundos 
mais rápido que a cocaína. Por isso 
é normal que, ao parar de fumar, 
os primeiros dias sejam 
difíceis, mas as dificuldades 
diminuem a cada dia.

uOs fumantes 
apresentam um risco:

•  10 vezes maior de 
câncer de pulmão

•   5 vezes maior de infarto
•  5 vezes maior de 

bronquite crônica
•  5 vezes maior de 

enfisema pulmonar
•  2 vezes maior de 

derrame cerebral

u Se você 
parar de 
fumar agora...

•  Em 20 minutos a pressão 
sanguínea volta ao normal;

•  Em duas horas o nível de oxigênio 
no sangue se normaliza;

•  Em dois dias o olfato o 
paladar estão melhores;

•  Em três semanas melhora a 
respiração e a circulação;

•  Em 5 a 10 anos o risco de 
sofrer infarto será igual ao 
de quem nunca fumou.

uQuanto antes você parar de 
fumar, mais você ganha.

Viver 
Bem

O que você ganha 
parando de fumar
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Decisões
Ponto facultativo
uO Governo do Estado acrescentou dois 
dias de ponto facultativo ao período entre 
o fim do ano e o começo de 2014, por 
meio do Decreto no 1.854. Haverá ponto 
facultativo entre 23 de dezembro e 3 de 
janeiro, inclusive na Udesc. Em razão disso, 
o retorno das atividades em 2014 e o início 
do usufruto das férias foram transferidos 
de 2 para 6 de janeiro, uma segunda-feira. 
Os servidores que agendaram férias para 
o primeiro mês do próximo ano deverão 
voltar ao serviço em 5 de fevereiro.

Décimo terceiro
uO salário de dezembro e a segunda 
parcela do 13o dos servidores do Estado 
serão antecipados. A segunda parcela 
do 13o salário, que por lei deve ser paga 
até 20 de dezembro, será repassada 
aos servidores em 13 de dezembro. A 
primeira metade foi quitada em 5 de julho, 
também antes do prazo legal, que define 

o pagamento da primeira parte no 
mês de novembro. O salário do 
próximo mês será pago em 20 de 

dezembro. Originalmente, 
estava previsto para 27.


