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Engenharia Ambiental

Política de Comunicação

Foi inaugurado nesta quinta-
feira, 27, em Lages, o novo 
prédio do curso de Engenharia 
Ambiental do Centro de 
Ciências Agroveterinárias 
(CAV). O investimento foi de 
R$ 3 milhões. A nova estrutura 
vai atender a graduação e a 
pós-graduação. A edificação 
tipo green building (edifício 
verde) tem 3 mil metros 
quadrados, capta água da 
chuva, utiliza luz solar para 
iluminação e aquecimento de 
água, e possui 12 laboratórios.

Cerca de 60 técnicos e professores 
participaram na última quinta-
feira, 20, do lançamento da 
Política de Comunicação da 
Udesc, no Centro de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas 
(Esag). Para conhecer um 
pouco mais sobre o processo 
e também participar, basta 
acessar a páginawww.udesc.
br/politicadecomunicacao, ou 
pelo Facebook, na página oficial 
da Udesc e no grupo fechado 
dos servidores, além do e-mail 
politica.comunicacao@udesc.br.

Aumento 
de 6,41% é 
aprovado no Consad

O Conselho de Administração (Consad) da Udesc aprovou na 
tarde desta quinta-feira, 27, a atualização de 6,41% no Valor Refe-
rencial de Vencimento (VRV), que passaria de R$ 285,90 para R$ 
304,22. Foram 41 votos a favor e sete contra a proposta da Reitoria.

Agora, a medida será submetida ao Conselho Universitário 
(Consuni), em 18 de março. Se aprovada, o próximo passo será 
a apreciação do Governo do Estado e, em seguida, votação na 
Assembleia Legislativa. Este trâmite deve ser realizado até 7 de 
abril, prazo máximo para requerer revisão de remuneração de 
servidores públicos, em virtude das eleições.

Segundo a Reitoria, o valor repõe a inflação de 2013 e repre-
senta um ganho real de 0,5%, além de obedecer ao limite pruden-
cial de 75% com a folha de pagamento. O reitor da Udesc, Antonio 
Heronaldo de Sousa, juntamente com os centros, afirmou que tra-
balha na possibilidade de redução da carga horária de professores 
substitutos com a contratação de professores efetivos.

De acordo com a Reitoria, a arrecadação estadual nos dois 
primeiros meses de 2014 se concretizou acima da proposta do 
orçamento, o que viabiliza o reajuste. A atualização do VRV 
em 6,41% resultará em um ganho real acumulado de 11,40% 
no período de abril de 2007 a dezembro de 2013, pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE).
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Perfil
Valter Becegato

chefe do departamento do curso de  
engenharia amBiental da udesc lages

Entre o trabalho e a família

Há 14 anos, o então consultor autônomo 
Valter Becegato não imaginava que viria a 
ser professor universitário. Surpreenden-

temente, o rumo profissional de sua vida mudou de 
uma hora para outra quando foi provocado por sua 
mulher. “Ela me desafiou a prestar o concurso”, 
lembra. Becegato é, hoje, chefe do Departamento 
de Engenharia Ambiental do Centro de Ciências 
Agroveterinárias (CAV), e já atuou como chefe de 
gabinete da Reitoria da Udesc em 2012.

Natural de Tamboara, no Paraná, o professor 
Becegato se define como uma pessoa determinada, 
parceira, que aprecia fazer caminhadas, andar de 
bicicleta e estar sempre com a família: a mu-
lher e os filhos Vitor, 22, e Lara, 17. Cita os fil-
mes da série “Supremacia Bourne”, o livro “O 
que realmente importa? (Cavalcante)” como 
alguns que figuram entre os seus prediletos.

Com larga experiência na área am-
biental, ele explica que é um segmento que 
necessita de muito suporte por parte da uni-
versidade. “Não faltam recursos. Há bol-
sas de várias modalidades para os alunos 
e sempre algum tipo de edificação sendo 
erguida no campus”, afirma. Na opinião de 
Becegato, a Udesc deu um salto de qualida-
de e quantidade na última década.

O seu entusiasmo ainda é maior ao fa-
lar do CAV. “Temos quatro cursos de gra-
duação, três doutorados e quatro mestrados. 
Estes números são fabulosos e espero que 
cresçam ainda mais”, celebra. Ele explica 
que o desafio, agora, é implantar o Mestra-
do em Engenharia Ambiental, em 2015. 

Para Becegato, “só o conhecimento 
gera o poder”, célebre frase do cientista 
Albert Einstein. O professor acredita que a 
chave para o desenvolvimento de qualquer 
país esteja na ciência. v

uQuestões de gênero

Em 13 e 14 de março, a Udesc promoverá o 

seminário institucional “As questões de gênero na 

Udesc”, no Plenarinho da Reitoria. O evento integra 

o projeto Equality, que é financiado pelo programa 

Alfa III, da União Europeia. No seminário, serão 

apresentados laboratórios e núcleos de pesquisa da 

Udesc sobre o tema. Para se inscrever, é preciso 

uma ficha e encaminhá-la para sonia.laus@udesc.

br. Mais informações no telefone (48) 3321-8170.

uDefesa Civil

A Udesc, por meio do Grupo Coordenado de Estudos, 

Pesquisa e Desenvolvimento em Gestão de Riscos 

para Emergências e Desastres (GCEPED), promove 

em 20 de março uma conferência livre sobre proteção 

e defesa civil. A atividade integra a programação da 2a 

Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, que 

ocorrerá em Brasília de 27 a 30 de maio. O evento será 

no Auditório do Centro de Artes (Ceart). Inscrições e 

informações pelo email udesc.gceped@gmail.com.

Agenda
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Você 
sabia tem

Tratamento 
para fumantes
uO programa de extensão 
Inspirar, da Udesc, oferece 
tratamento fisioterapêutico 
gratuito a pessoas com 
diagnóstico de doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC), um 
mal comum em fumantes, que 
traz problemas mesmo depois 
que a pessoa deixa o cigarro. O 
atendimento é realizado no Centro 
de Ciências da Saúde e do Esporte 
(Cefid), em Coqueiros, na Capital.

u São três sessões semanais 
de 60 minutos cada. Entre 
outras atividades, os pacientes 
recebem orientações de como 
realizar as atividades do dia a dia 
com menos gasto de energia e 
menos desconforto respiratório, 
melhorando sua qualidade 

de vida. Mais informações 
pelo telefone (48) 
3321-8602.

Biblioteca 
aberta
uA Biblioteca 
Central da Udesc, 

em Florianópolis, 
voltou a funcionar de 
segundas a sextas-
feiras, das 7h30 às 

21h45. O expediente 
nos sábados, por sua 
vez, será retomado 
em 8 de março, 
das 8h às 11h45.

Comissão de Avaliação
u Técnicos da Reitoria da Udesc estão convidados 
a participar da reunião que escolherá na quarta-feira, 
5, os novos representantes (titular e suplente) na 
Comissão Própria de Avaliação (CPA). O encontro 
será às 14h, no Plenarinho, em Florianópolis. 
Os técnicos que tiverem interesse de participar 
da CPA podem procurar a Coordenadoria de 
Avaliação Institucional (Coai) até 4 de março.

uA nova formação, que atuará por três anos, será 
composta por um técnico da Reitoria, cinco técnicos 
e sete professores dos centros, um representante da 
sociedade civil, três alunos e a coordenadora do Coai.

uMais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (48) 3321-8016, das 13h às 19h, 
e pelo e-mail coai.reitoria@udesc.br.

Ritmo e Movimento
uO programa de extensão Ritmo e Movimento 
da Udesc, que oferece gratuitamente à comunidade 
a prática de dança e de exercícios de alongamento 
e flexibilidade, está com inscrições abertas para 
as turmas de 2014. As inscrições 
podem ser feitas até 28 de 
fevereiro na Direção de Extensão 
do Centro de Ciências da Saúde 
e do Esporte (Cefid), unidade da 
Udesc em Coqueiros, na região 
continental de Florianópolis.

uHá vagas abertas para dança 
contemporânea, alongamento 
e flexibilidade para atletas. 
Mais informações com a 
Direção de Extensão da 
Udesc Cefid, pelo e-mail 
extensao.cefid@udesc.br ou 
pelo telefone (48) 3321-8657.
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uQueimaduras podem ser um risco 
sério quando atingem 10% do corpo 
de uma criança ou 15% se for um 
adulto. Nesses casos, a vítima precisa 
de atendimento médico urgente. Mas, 
mesmo em situações menos graves, 
é preciso tomar alguns cuidados 
nos primeiros socorros, para evitar 
agravamento da lesão e infecções.

o que fazer?

uColoque a parte queimada 
debaixo da água corrente fria, 
com jato suave por dez minutos. 
Compressas úmidas e frias 
também são indicadas. Se 
houver poeira ou insetos no 
local, mantenha a queimadura 
coberta com pano limpo e úmido.

o que nÃo fazer?

u�Nunca toque a queimadura 
com as mãos;

uNunca fure bolhas;

u�Nunca tente descolar tecidos 
grudados na pele queimada;

u�Nunca retire corpos estranhos 
ou graxa do local queimado;

u�Nunca aplique substâncias como 
manteiga, pó de café ou creme 
dental – somente o médico pode 
indicar um remédio adequado.

      Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Queimaduras: 
primeiros socorros
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Decisões
Plano de Carreiras
u Integrantes da Reitoria da Udesc se 
reuniram na última quarta-feira, 26, com 
a Secretaria de Estado da Administração 
(SEA), no Centro Administrativo, em 
Florianópolis, para sanar possíveis dúvidas 
no processo que envolve o Plano de Cargos 
e Salários dos Servidores. O plano se 
encontra para análise na SEA e já tramitou 
na Secretaria de Estado da Educação.

Restaurante
uA Pró-Reitoria de Administração 
(Proad) anunciou sexta-feira, 21, que 

será feita uma licitação 
complementar em 

março para concluir 
as obras no prédio 
que abrigará 
o restaurante 

do Campus I, no 
Bairro Itacorubi, em 

Florianópolis. Serão licitadas 
as obras de acessibilidade do prédio, 
preparação da estrutura para climatização, 
entre outros serviços. Com isso, a previsão 
de inauguração, que era para dezembro, 
passou para o segundo semestre deste ano.


