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Udesc Oeste faz dez anos
O Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), da 
Udesc, em Chapecó, completou em 1o março dez anos 
de funcionamento. O movimento pela criação do campus 
começou em junho de 2000, com um abaixo-assinado, 
quando surgiu o movimento Udesc no Oeste. A Udesc 
Oeste oferece quatro cursos — Enfermagem e Zootecnia, 
em Chapecó; Engenharia de Alimentos, em Pinhalzinho, 
e Tecnologia em Produção Moveleira, em Palmitos.

Técnicos universitários
Com nomeações que ocorreram neste 
mês, 81% das funções de confiança 
do quadro de servidores da Udesc são 
ocupadas por técnicos universitários, 
e o restante por professores. Segundo 
o reitor Antonio Heronaldo de 
Sousa, a valorização dos técnicos 
é uma política da atual gestão.

Atualização 
do VRV dá 
mais um passo

O reitor da Udesc, Antonio Heronal-
do de Sousa, aprovou “ad referendum” 

do Conselho Universitário (Consuni), 
na sexta-feira, 7, a proposta de im-
plementação do Valor Referencial de 
Vencimento (VRV), que passará de 
R$ 285,90 para R$ 304,23.

Com a medida, a atualização do 
VRV em 6,41% foi encaminhada para o 

Governo do Estado de SC. O objetivo é 
acelerar a tramitação, pois a próxima reu-

nião do Consuni, quando o reajuste já aprova-
do pelo Consad será apreciado, será em 18 de mar-

ço. A aprovação do aumento em todas as esferas deve 
ser feita até 7 de abril, prazo máximo para requerer revisão 

de remuneração de servidores públicos, em virtude das eleições.
A atualização repõe a inflação de 2013 e representa um 

ganho real de 0,5%, conforme o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), além de atender o limite de 75% de 
comprometimento com folha de pagamento.

Na última segunda-feira, 10, integrantes da Reitoria estiveram na Se-
cretaria da Administração e na Secretaria da Fazenda para discutir e pedir 
agilidade na tramitação do processo. O projeto já tramitou na Secretaria de 
Educação e está na Secretaria de Administração, devendo ser encaminha-
do ao Grupo Gestor do Poder Executivo nos próximos dias.
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Perfil
ArnAldo José de limA

diretor GerAl dA Udesc esAG

Um esaguiano 
apaixonado

Duas características são evidentes no pro-
fessor Arnaldo José de Lima: a primeira 
é “uma certa dificuldade em ficar com a 

porta fechada”, como ele mesmo descreve sua 
sociabilidade, um traço natural. A outra é o com-
prometimento: o diretor-geral da Esag empossado 
no início deste mês é presença assídua em grande 

parte das atividades do centro de ensino.
“Gosto de circular”, confirma 

o professor, que ingressou na Udesc 
em 1990, após fazer especialização 
em Administração Pública na Esag 
(depois também fez mestrado e dou-
torado, na UFSC).

Na Esag, exerceu diversos cargos 
— entre eles coordenador de Estágio, de 
Mestrado e diretor de Ensino, inclusive 
ocupando a Direção-Geral em 2009 — 
até chegar ao atual, no qual pretende man-
ter seu estilo “sair de trás da mesa”.

Saudoso das salas de aula, incompatí-
veis com a agenda de diretor, Arnaldo resu-
me seus planos na nova função em “manter 
a Esag um centro de referência e uma gran-
de prestadora de serviços”, valorizando alu-
nos, professores e técnicos, a quem define 
como “nosso tripé de excelência”.

Casado há 24 anos, Arnaldo tem um 
filho de 20 anos, calouro de Administra-
ção Pública na Esag, e é torcedor do Avaí 
(de ter escudo do clube na parede da sala e 
hino como toque de chamada no celular).

Mas a paixão maior, a julgar pela 
presença, parece ser mesmo seu gosto 
pelo que faz e pelo ambiente de trabalho, 
que expressa em poucas palavras, quando 
questionado a respeito: “Esse é um lugar 
especial”, resume. v

uQuestões de gêneroEm 13 e 14 de março, a Udesc promove 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. Inscrições podem ser feitas no 
local. Mais informações no telefone (48) 3321-8170.
uAlimentação saudávelDisseminar informações sobre a maneira correta de 

se alimentar a fim de garantir uma saúde plena. Esse é 
um dos objetivos do Projeto Viva +, desenvolvido na 
Udesc em Joinville. Sexta-feira, 14, às 8h, ocorre mais 
uma edição do evento. A palestrante será a nutricionista 

Edilene Fabiane Silva, que falará sobre alimentação, 
disposição e memória, no Auditório da Engenharia 
Elétrica E-03. Não há necessidade de inscrição.

Agenda
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Você 
sabia tem

Coral da Udesc
uO Coral da Udesc reiniciou 
suas atividades nesta segunda-
feira, 10, com a participação de 
cerca de 50 pessoas no Auditório 
do Departamento de Música 
do Centro de Artes (Ceart), em 
Florianópolis. O grupo é aberto à 
comunidade, alunos e servidores 
da instituição, sem exigência de 
conhecimento musical prévio. Os 
ensaios ocorrem nas segundas-
feiras, das 19h às 21h30, sempre 
no Auditório do Departamento 
de Música. O grupo tem 
representado a universidade em 
eventos culturais e artísticos 
de diversas cidades.

Novidade  
em Ibirama
u Foram inauguradas no final 

de fevereiro uma quadra 
de areia para prática 

esportiva e a nova 
sede para centros 
acadêmicos, 
motoristas e 
associação 
atlética no Centro 
de Educação 
Superior do Alto 
Vale do Itajaí 

(Ceavi), da Udesc. 
A quadra será usada 

pelos alunos da Udesc 
Ibirama e da escola 

estadual Eliseu Guilherme, 
além da comunidade em geral.

Sessões de xadrez
uAs sessões de xadrez 
na Udesc Joinville, que 
fazem parte do projeto 
de extensão “Sextas 
Xadrez na Universidade”, 
foram retomadas.  
Desenvolvidas pelo Núcleo 
de Estudos em Xadrez 
& Tecnologias (NexT), as atividades 
são gratuitas e abertas ao público.

• O quê: sextAs xAdrez

• quandO: Sextas-feiras, às 17h30
•  Onde: mezanino do Centro de Convivência

Laboratório de DNA
uO Laboratório de Análises Genéticas do 
Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), 
da Udesc Lages, ultrapassou a marca de dez 
mil laudos de testes de paternidade no fim de 
2013. A unidade é a única instituição pública 
que realiza esse tipo de análise no Estado.

uO laboratório atende todas as 153 
comarcas de Santa Catarina. As atividades 
começaram em abril de 2007 e são mantidas 
com recursos da Secretaria de Estado da 
Saúde e convênio entre o Tribunal de 
Justiça, Ministério Público, entre outras entidades.

uOs pedidos para testes de paternidade são 
feitos nas comarcas, por meio de uma audiência 
específica, e obedecem a uma solicitação 
judicial. A coleta é realizada por uma equipe 
treinada pelo laboratório da Udesc Lages, 
composta por um profissional de saúde e um 
do Poder Judiciário. Para os casos simples, 
que compõem a maioria dos pedidos, o laudo 
gratuito fica pronto entre 25 a 30 dias.
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uO sol é importante para a saúde, mas 
é preciso ter cuidado com o excesso. 
Quando seus raios ultravioleta (tipo B) 
atingem as camadas mais profundas 
da pele, podem alterar suas células 
e provocar envelhecimento precoce, 
lesões nos olhos e até câncer de pele.

uO câncer de pele é uma doença 
provocada pelo desenvolvimento 
anormal das células da pele. Elas 
multiplicam-se repetidamente 
até formarem um tumor maligno. 
É uma doença que tem cura, se 
descoberto logo no início.

uO risco de desenvolver a doença 
é maior em pessoas com histórico 
de câncer de pele na família, de 
pele clara, que trabalham sob o 
sol sem proteção ou que tiveram 
exposição prolongada e repetida ao 
sol na infância e adolescência.

AlGUns cUidAdos necessários:

u Evite exposição prolongada 
ao sol entre 10h e 16h;

uUse sempre proteção adequada, 
como bonés ou chapéus de abas largas, 
óculos escuros, barraca e filtro solar 
com fator mínimo de proteção 15.

uUsar o filtro solar apenas uma 
vez durante todo o dia não protege 
por longos períodos. É necessário 
reaplica-lo a cada duas horas, 
mesmo os “à prova d’água”.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Sol é bom para a 
saúde, mas não demais
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Decisões
Plano de Carreiras
uO projeto que modifica o Plano de 
Carreiras está em tramitação na Diretoria 
de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
(DGDP) da Secretaria do Estado de 
Administração, em fase final de instrução. 
Na última segunda-feira, em reunião na 

Secretaria, o reitor Antônio Heronaldo 
de Sousa pediu agilidade no processo.

Nova secretária
uA técnica Cecília Coelho é a 
nova secretária de Cooperação 
Interinstitucional e Internacional 
da Udesc, cargo anteriormente 
ocupado pelo professor 
Jovane Medina, do Centro de 
Ciências da Administração 
e Socioeconômicas (Esag), 
da Capital. Formada em 
Administração pela Udesc 
Esag, Cecília trabalha na 
universidade desde 2004. Já foi 
pró-reitora de Planejamento e 
chefe do Gabinete do Reitor.


