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Folha de abril virá com atualização 
do VRV e auxílio-alimentação

Professores e técnicos da 
Udesc receberão a atualização 
em 6,41% do Valor Referen-
cial de Vencimento (VRV) e 
do auxílio-alimentação (R$ 
19,50/dia, R$ 429/mês) já na 
folha de pagamento de abril. A 
informação é da Pró-Reitoria 
de Administração.

A atualização do VRV a 
partir de 7 de abril, data-base 
dos servidores da Udesc, foi 

possível, de acordo com o pró-
-reitor de Admininstração, Viní-
cius Perucci, em virtude do “ad 
referendum” do reitor da Udesc, 
Antonio Heronaldo de Sousa, 
que agilizou a tramitação inter-
na do processo e da publicação 
da Medida Provisória (MP) nº 
195/2014 em 3 de abril. Sete de 
abril também foi a última data 
para envio de projetos para rea-
juste de vencimentos de servido-

res, em virtude do ano eleitoral.
O aumento do VRV e no 

auxílio-alimentação foram apro-
vados no Conselho Universitário 
(Consuni), em 18 de março. So-
bre o Plano de Carreiras, a Rei-
toria volta a informar que segue 
empenhada junto ao Governo 
do Estado para que o documento 
seja encaminhado à Assembleia 
Legislativa, para votação entre 
os deputados estaduais.

Mestrados
O Programa de Pós-graduação 
em Administração está com 
inscrições abertas nos mestrados 
profissional e acadêmico, gratuitos 
e abertos a graduados de qualquer 
área, entre 5 de maio a 27 de 
junho, na secretaria da Udesc 
Esag. São 15 vagas oferecidas 
em cada turma. Também estão 
abertas, até 31 de maio, as 
inscrições para o Programa de 
Pós-graduação em Fisioterapia, 
na Udesc Cefid. São 25 vagas 
para Mestrado em Fisioterapia.

Auxílio-alimentação 

Segundo informações da 
Coordenadoria de Recursos 
Humanos, vale lembrar que 
o auxílio-alimentação é pago 
por dia útil trabalhado. Em 
abril, por exemplo, o valor 
do vale será R$ 370,50, 
referentes a 19 dias úteis 
trabalhados. O valor máximo 
de R$ 429 corresponde a 22 
dias úteis trabalhados. Caso 
houver 23 dias 
trabalhados, 
serão pagos 22.

Acessibilidade
Até o começo de maio, a Udesc pretende finalizar a 
construção de um acesso com piso tátil no campus do 
Bairro Itacorubi, em Florianópolis, que beneficiará os 
deficientes visuais. A obra, que tem cerca de 200 metros 
de extensão, ligará a entrada do campus até os prédios do 
Centro de Educação a Distância (Cead), da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e da 
Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras (Cepo).



Perfil
Rosa ZefeRina da silveiRa

Técnica de execução da PRoex

30 anos de  
dedicação à Udesc

Depois de 30 anos de serviços prestados e de-
dicação à Udesc, Rosa Zeferina da Silveira, 
mais conhecida como Dona Rosa, decidiu 

se aposentar. Seu último dia de trabalho ocorreu em 
28 de março, com direito à despedida carinhosa dos 
colegas da Proex, na Reitoria.

Durante os últimos 11 anos, Rosa trabalhou no 
prédio da Reitoria, servindo café a professores e técni-
cos administrativos. “Comecei trabalhando na limpeza, 
na Udesc do Itacorubi. Em 1992, passei no concurso 

para trabalhar na cozinha. Daí, fui para a 
Faed, onde fiquei até 2003, quando voltei 
para a Reitoria”, lembra Dona Rosa.

Querida pelos servidores, Rosa re-
cebeu em 2008 a medalha de mérito fun-
cional Alice Guilhon Gonzaga Petrelli, 
condecoração dada a servidores que se 
destacaram com a qualidade de seu ser-
viço e comprometimento com a institui-
ção, escolhidos pelos próprios pares.

Na opinião dessa libriana de 65 anos, 
as suas melhores características são o es-
forço e a dedicação em tudo o que faz. E, 
no que diz respeito à Udesc, afirma que 
a melhor coisa são as pessoas. “Gosto de 
tudo, mas principalmente dos colegas, da 
amizade do pessoal”.

Rosa é casada, tem dois filhos e quatro 
netos. A partir de agora, ela pretende se dedi-
car à família, além de fazer aulas de hidrogi-
nástica, crochê e bordado. Rosa planeja, ain-
da, passear bastante e fazer algumas viagens 
com o seu marido, que também é aposentado. 
“No final do mês, vamos para o Rio de Janei-
ro e para Aparecida do Norte”, conta. 

“Não pude me despedir de todo mundo, 
mas desejo boa sorte e bom trabalho aos ex-co-
legas da Udesc”, diz. Ela afirma que não vão 
faltar oportunidades para um bate-papo com os 
amigos. “De vez em quando, eu vou aparecer 
para um café”, brinca Dona Rosa. v

u Tributo a ChopinO recital “Tributo a Frédéric Chopin”, com o 
pianista Luís Cláudio Barros, professor da Udesc, 
está sendo realizado em diversas cidades do Estado. 
Muitas das obras de Chopin são populares, a 
exemplo da “Sonata Op. 35”, a “Marcha Fúnebre”. 
Os próximos concertos serão em Criciúma, nesta 
sexta-feira, no Teatro Elias Angeloni; em Joaçaba, 
14, no Teatro Alfredo Sigwalt; em Lages, 15, no 
Teatro Marajoara; e em Chapecó, 16 de abril, no 
Teatro Municipal; todos às 21h e com entrada franca.u Imagens e sonsEstão abertas até sexta-feira, 11, as inscrições para 

o Laboratório de Escuta e Escrita, uma oficina que 
propõe reflexões sobre usos do som, modos de escuta 
e articulações da palavra em proposições artísticas 
contemporâneas, na Udesc Ceart. A atividade inicia 
em 24 de abril e segue até 6 de novembro. São 
oferecidas 20 vagas. Os interessados podem enviar 
nome completo, endereço, telefone, e-mail, formação 
e motivo de interesse em participar da oficina para 
o e-mail membranamemoriola@gmail.com.

Agenda

Dona Rosa, com  
o colega Balduíno
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Você 
sabia tem

Comitê de Ética
uO Comitê de Ética em 
Pesquisas Envolvendo Seres 
Humanos da Udesc, que 
revisa todos os protocolos de 
pesquisa abrangendo seres 
humanos na instituição, iniciou 
as inscrições para sete vagas, 
sendo quatro para servidores. 
O mandato no órgão, que tem 
20 integrantes, é de três anos, 
prorrogáveis por mais três. Até 
18 de abril, os candidatos terão 
de entregar a ficha de inscrição 
ao comitê, que funciona na 
Reitoria, em Florianópolis, 
das 9h às 15h. Outra opção é 
encaminhá-la pelo correio ou 
via malote da universidade.

Nova direção  
na Udesc Lages
uO professor João Fert Neto 
foi eleito diretor-geral da Udesc 
Lages, para a gestão 2014-
2018. A posse do novo diretor, 
que substituirá o docente 
Cleimon Amaral Dias, está 
marcada para 8 de maio. A 
chapa 2, encabeçada por Fert, 
conseguiu o coeficiente de 
0,48, enquanto a chapa 1, do 
docente David José Miquelutti, 
ficou com o coeficiente de 0,41. 
O professor Fert contou com 
56,19% dos votos válidos dos 
docentes, 39,18% dos técnicos 
e 67,65% dos acadêmicos.

Atendimento de enfermagem
u Desde janeiro, servidores e estudantes da 
Udesc do Campus I, em Florianópolis, têm à 
disposição atendimento gratuito de enfermagem. 
O serviço é prestado por uma profissional da 
área, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, 
na sala do Serviço de Assistência à Saúde do 
Servidor (Sass), na Reitoria, e presencialmente 
também nos setores onde houver necessidade.

uO atendimento abrange consulta de enfermagem, 
aferição de pressão, aplicação de injeções e 
curativos, retirada de pontos cirúrgicos, primeiros 
socorros, verificação de sinais vitais, entre outros 
procedimentos. No Sass, ainda há atendimento 
de odontologia e de assistência social, das 
13h às 19h, com agendamento prévio. Mais 
informações pelo telefone (48) 3321-8034.

Jogos para servidores
uA Coordenadoria de Eventos (Ceven), da Udesc, 
deu início ao prazo de inscrições para servidores 
interessados em participar da 24a edição dos jogos da 
Confraternização dos Funcionários e Professores das 
Fundações Educacionais do Sistema Acafe (Cofafe). 
O evento, que ocorre a cada dois anos, será realizado 
entre 19 e 21 de junho, no campus da Univali, em 
Itajaí. Mais informações com a Ceven pelo telefone 
(48) 3321-8031 e pelo ceven.reitoria@udesc.br.
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Os músculos passam o dia 
todo recebendo estímulos da 
contração que, associados 
às tensões da vida moderna, 
fazem com que eles encurtem. 
Este encurtamento acaba 
apertando osso contra osso, 
provocando problemas como 
dores e deformações. Para prevenir 
esses problemas, é importante 
fazer exercícios de alongamento.

PoR que se alongaR?

uReduz a tensão muscular;

u Evita lesões nos músculos 
e articulações;

u Promove movimentos amplos e soltos;

uMelhora a circulação do sangue;

uAumenta a flexibilidade;

uAmplia a mobilidade das articulações;

u Fortalece ligamentos e tendões;

uAuxilia no equilíbrio 
corporal, importante para o 
envelhecimento saudável.

Na Udesc Cefid, em Florianópolis, o 
programa de extensão Ritmo e Movimento 
promove aulas de alongamento 
abertas à comunidade. Saiba mais em 
www.cefid.udesc.br/?id=1181.

Fontes: Ministério da Saúde e Udesc Cefid

Viver 
Bem

Alongar  
é preciso
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Decisões
Férias
u Foram alteradas algumas regras no Estatuto 
do Servidor Público do Estado de Santa 

Catarina envolvendo férias e licença-prêmio, 
que valem também para os servidores 
da Udesc.  A partir deste mês, as férias 
poderão ser agendadas em, no máximo, 
dois períodos, desde que nenhum deles 
seja inferior a 10 dias. Não haverá mais 
a interrupção por meio de emissão 
de portaria. O que poderá ocorrer é o 
agendamento fracionado das férias em 
dois períodos. Este procedimento deve 

ser realizado antes do início do usufruto. 
A gratificação de 1/3 será paga no mês 
anterior ao primeiro período de usufruto.

Licença-prêmio
uA licença-prêmio, que corresponde a um 
período total de 90 dias a cada cinco anos 

trabalhados, também poderá ser usufruída de 
forma parcelada, em períodos nunca inferiores 
a 15 dias. Deste modo, não poderá restar, em 
hipótese alguma, saldo de licença-prêmio 
menor que 15 dias. Por exemplo: se o servidor 
já usufruiu 65 dias de licença-prêmio de um 
total de 90 dias, restam apenas 25 dias, que 
deverão ser usufruídos de uma única vez. 


