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Inscrição de trabalhos
O prazo de inscrição 
de trabalhos para 
apresentação no Congresso 
Brasileiro de Extensão 
Universitária (CBEU) foi 
prorrogado até a próxima 
segunda-feira, 31, em 
virtude de problemas 
técnicos no site oficial. 
O resultado da seleção 
sairá em 10 de abril. 
O congresso, que é o 
mais importante da área 
no País, será realizado 
entre 19 e 22 de maio, 
em Belém, com o tema 
“Diálogos da Extensão: 
saberes tradicionais e 
inovação científica”.

Esag, 50 anos
O cinquentenário da Udesc 
Esag — Escola Superior 
de Administração e 
Gerência, atual Centro de 
Ciências da Administração 
e Socioeconômicas 
(Esag) — é tema de 
dois programas esta 
semana, na Rádio Udesc, 
em Florianópolis, no 
programa Nas Entrelinhas, 
neste sábado, às 11h45; 
e na TV da Assembleia 
Legislativa (TVAL), 
no programa Conexão 
Pública, nesta sexta-feira, 
às 13h. Participam os 
professores Arnaldo José 
de Lima, diretor-geral do 
centro de ensino, e Nério 
Amboni, do Departamento 
de Administração.

Reajustes no VRV e 
auxílio-alimentação 
estão mais próximos

A atualização em 6,41% do Valor Referencial de Venci-
mento (VRV) dos servidores da Udesc deve sair por meio de 
uma medida provisória (MP) nos próximos dias. A confirma-
ção da Secretaria de Estado da Fazenda foi dada na nesta terça-
-feira, 25, para o reitor da Udesc, Antonio Heronaldo de Sousa. 
A medida está na dependência apenas da assinatura do gover-
nador do Estado, Raimundo Colombo.

Dessa forma, os técnicos e professores da universidade re-
ceberão o reajuste a partir de 7 de abril, data-base dos servido-
res da Udesc. Além disso, a mesma medida provisória amplia 
o auxílio-alimentação dos servidores para R$ 429 por mês (R$ 
19,50 por dia) também a partir de 7 de abril e “descongela” o 
benefício da Udesc, que não era reajustado há 13 anos.

Também ficou acordado com o Governo do Estado que no-
vas tratativas serão realizadas visando um novo aumento do auxí-
lio-alimentação após o período eleitoral, já que o Executivo ale-
ga ter dificuldades de implantar a mudança total neste momento. 
Também foi assumido compromisso de encaminhar em breve as 
mudanças do Plano de Carreiras para a Assembleia Legislativa.

Segundo a Reitoria, novas informações sobre o assunto 
serão divulgadas nos veículos oficiais da instituição.
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Perfil
Leo Darcy SiLvano

MotoriSta Da UDeSc ceaD

Prazer de estar na Udesc

Há quase 30 anos na Udesc, o motorista Leo 
Darcy Silvano viu a estrutura da univer-
sidade melhorar drasticamente ao longo 

desse tempo. “No começo dos anos 90, o estacio-
namento do Itacorubi era cortado por um canal 
aberto e tinha até cavalo pastando”, recorda.

Ingressou na Udesc Ceart e, em 1994, iniciou 
uma passagem de dez anos como motorista dos 
reitores Raimundo Zumblick e José Carlos Cechi-
nel, seguindo o exemplo do pai, que dirigiu para 
o reitor Lauro Zimmer entre 1986 e 1990.

Numa rotina importante, mas desgas-
tante devido às viagens frequentes, Leo 
acompanhou os bastidores de mudanças 
que resultaram em novos prédios e cursos.

De 2005 para cá, atuou na Udesc 
Cead, com exceção de um período de oito 
meses na Udesc Oeste. Atualmente leva 
professores e materiais aos polos de edu-
cação a distância, sobretudo no Oeste, re-
gião de SC onde mais gosta de dirigir por 
ter menos movimento nas estradas.

Leo, que nunca sofreu acidentes no 
serviço, poderá se aposentar a partir de 
2015, quando terá 55 anos, mas pretende 
continuar até 2020. “A Udesc é a melhor 
coisa da minha vida: me proporcionou casa, 
carro, vida boa para a família e amizades”, 
destaca. “Tenho prazer de estar aqui.”

Quando se aposentar, descansará bas-
tante e curtirá ainda mais a família. Casado 
e pai de três filhos, aproveita o tempo livre 
para ver desenhos animados com o neto, Hi-
gor, que tem 4 anos e mora com ele. “Quero 
investir muito nos estudos dele”, conta.

Para o futuro da Udesc, afirma que é 
preciso aumentar os investimentos no se-
tor de transportes, com mais motoristas e 
carros, para a universidade continuar sen-
do bem conduzida em seus trajetos. v

uOficina de construção textual

O dramaturgo uruguaio Gabriel Calderón, pertencente 

à nova geração de artistas teatrais uruguaios que se 

formaram no período pós ditadura militar, estará em 

Florianópolis, onde ministrará uma oficina gratuita 

no Centro de Artes (Ceart), entre 2 e 4 de abril, das 

8h30 às 12h30, na Sala Básica 6. Interessados em 

participar podem realizar inscrição até as 18h de 

sexta-feira, 28, pelo e-mail dramaturgiacatarinense@

gmail.com. Serão disponibilizadas dez vagas.

u Springer Road

A Udesc sediará o workshop Springer Road, com 

dicas sobre como escrever artigos científicos de acordo 

com as normas internacionais e conseguir publicá-los 

em periódicos do Brasil e de outros países. O evento é 

promovido em parceria com a editora Springer, sediada 

na Alemanha. Em 2 de abril, o workshop ocorrerá em 

Florianópolis, no Auditório da Esag; e, em 3 de abril, em 

Joinville, no Auditório do Bloco F do CCT. Inscrições 

em Florianópolis pelo e-mail sonia.laus@udesc.br. Para 

o evento de Joinville, as 120 vagas já foram preenchidas.

Agenda
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Você 
sabia tem

Mais prazo 
para o Proext
u As inscrições para a 
próxima edição do Programa 
de Extensão Universitária 
(Proext), que apoiará 
instituições públicas 
de educação superior a 
desenvolverem ações de 
19 linhas temáticas durante 
2015, foi estendida até 18 de 
abril. A Udesc inscreverá, 
no máximo, 39 projetos e 
38 programas, que precisam 
ter ligação com políticas 
públicas, em especial 
sociais, e envolver alunos 
de graduação. O resultado 
final sairá até 11 de julho.

Pró-equipamentos
u A Coordenadoria 
de Projetos e Inovação 
(Cipi), da Udesc, lançou 
chamada interna para o 
edital de 2014 do programa 
federal Pró-Equipamentos, 
da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes). 
Os pesquisadores da Udesc 
precisarão encaminhar os 
subprojetos até 10 de abril. A 
instituição submeterá o valor 
global de R$ 924 mil à Capes. 
Os resultados preliminar e 
final da seleção em Brasília 
serão divulgados em junho.

Administração Pública a distância
uO Conselho Universitário (Consuni) da Udesc 
aprovou a criação do curso de Administração Pública 
na modalidade a distância (EaD). A oferta do curso, 
que será viabilizado com recursos federais do 
Ministério da Educação (MEC), ainda passará por 
análise da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

uA ideia é ofertar 320 vagas divididas igualmente 
em oito polos de apoio presencial (Blumenau, 
Caçador, Itapema, Joaçaba, Palmitos, Praia Grande, 
Pouso Redondo e São Miguel d’Oeste). Para isso, 
a universidade aguarda a abertura do edital do 
Programa Nacional de Formação em Administração 
Pública (PNAP) da UAB, entre abril e setembro.

uA oferta do Bacharelado em Administração 
Pública pela Udesc Esag, em parceria com o 
Cead, no sistema UAB fará parte do Programa 
Nacional de Formação em Administração 
Pública (PNAP), voltado à criação de um 
perfil nacional de administrador público.

Curso de cerâmica
uO Núcleo Pedagógico de Arte e Educação 
(Nupeart) oferecerá para toda a 
comunidade o curso “Modelagem e 
preparação de massas cerâmicas para 
queimas alternativas”, por meio do 
programa de extensão Nupeart PRO…Move.

uAs aulas do primeiro semestre serão na Sala de 
Cerâmica do Departamento de Artes Visuais do 
Centro de Artes (Ceart), nas quartas-feiras à noite 
(das 19h às 21h45), entre 2 de abril e 25 de junho. As 
inscrições podem ser realizadas no Departamento de 
Artes Visuais, no Bairro Itacorubi, em Florianópolis, 
das 13h às 19h, de segunda a sexta-feira.

u Estão disponíveis dez vagas para técnicos 
da Udesc. Informações pelo (48) 3321-8322.
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uAlcoolismo é a dependência ao 
álcool, considerada doença pela 
Organização Mundial da Saúde. 
O uso constante, descontrolado e 
progressivo de bebidas alcoólicas pode 
comprometer seriamente o organismo.

uA longo prazo, o álcool prejudica 
todos os órgãos, em especial o fígado. 
Causa inflamações como gastrite (no 
estômago), hepatite alcoólica (no 
fígado), pancreatite (no pâncreas) e 
neurite (nos nervos).

coMo Saber Se você oU UM coLega 
preciSaM De ajUDa?

uVocê já sentiu que deveria diminuir 
a bebida?

uAs pessoas já o irritaram quando 
criticaram sua bebida?

u Já se sentiu mal ou culpado a 
respeito da bebida?

u Já bebeu pela manhã para “aquecer” 
os nervos ou para se livrar de uma 
ressaca?

Apenas um “sim” sugere um 
possível problema. Em qualquer 
dos casos, é importante ir ao 
médico ou outro profissional da 
área de saúde, imediatamente. 
Eles podem ajudar a determinar se 
você tem ou não um problema e 
orientar sobre a melhor atitude.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Alcoolismo também  
é doença

ExpEdiEntE

produção: Assessoria de Comunicação da Udesc (Ascom)
SEcrEtário dE comunicação: Thiago Cesar AugustoEdição: Luiz Eduardo Schmitt

EntrE Em contato: comunica.udesc@udesc.br 
Telefones: (48) 3321-8142 / 3321-8143

projEto Gráfico: Christiane Dalla CostaLEia mais Em: www.udesc.br

jornaliStaS: Carlito Costa, Carolina Hommerding, Celia Penteado, Gustavo Cabral Vaz,

Laís Moser, Rodrigo Schmitt, Thiago Cesar Augusto e Valmor Pizzetti

Decisões
Registro de preços
uA Udesc publicou uma instrução normativa 
que disciplina a emissão das autorizações 
de fornecimento e ordens de serviço em 
processos licitatórios na modalidade de 
sistema de registro de preços (SRP). Agora, 
os procedimentos serão descentralizados e 
ganharão mais agilidade na tramitação. O 
diretor-geral de cada centro deverá assinar 
a autorização de fornecimento/ordem de 
serviço, bem como carimbar e assinar a 
respectiva nota de empenho e encaminhar 
os documentos ao coordenador de compras, 
que fará a intermediação com o fornecedor.

Eleição na Udesc Cefid
uA Comissão Eleitoral publicou nesta 
terça-feira, 25, a homologação dos nomes 
dos dois candidatos inscritos na eleição 
para a Direção Geral do Centro de Ciências 
da Saúde e do Esporte (Cefid), unidade 
da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (Udesc) em Coqueiros, na região 
continental de Florianópolis. A votação, 
marcada para 22 de abril, será disputada 
pelos professores Elaine Paulin e Paulo 
Henrique Xavier de Souza. Saiba mais sobre 
a eleição em www.cefid.udesc.br/eleicao.


