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Na tarde desta quarta, 18, 
oito diretores-gerais e cerca de 
cem servidores, na maioria téc-
nicos, foram à sede do governo 
estadual para participar de uma 
reunião na Secretaria da Admi-
nistração (SEA) sobre o trâmite 
dos ajustes no Plano de Carrei-
ras dos Servidores.

O encontro foi agenda-
do pelo diretor-geral da Udesc 
Joinville, Leandro Zvirtes, e a 
mobilização dos servidores foi 
feita pelo técnico Alex Fabrin. 
Além disso, a Asudesc provi-
denciou dois ônibus para o des-
locamento até o local.

Os diretores, uma represen-
tante dos técnicos e um integrante 
do Sintudesc conversaram com 
o coordenador-executivo de Ne-
gociações e Relações Funcionais 
da SEA, Décio Vargas, e com o 
deputado Darci de Matos.

Zvirtes pediu apoio do go-
verno e da Assembleia Legisla-
tiva (Alesc) para que os ajustes 
sejam aprovados até 5 de julho, 

prazo final da legislação eleitoral.
Segundo Vargas, a minuta 

do projeto de lei será finalizada 
ainda nesta semana e depois en-
viada para revisão final do grupo 
gestor do governo na terça, 24, 
com presença do procurador-geral 
do Estado, João dos Passos, que já 
tratou das questões jurídicas com 
o reitor Antonio Heronaldo e a 
procuradora Juliana Michel.

Com a aprovação da minuta 
pelo grupo gestor, o texto irá para 
a Casa Civil, que encaminhará o 
projeto de lei para a Alesc. O de-
putado Matos pediu que o envio 
ocorra até quarta, 25, para agilizar 
a aprovação do projeto.

 
Deliberações Do Consuni

 
Na manhã desta quarta, na 

reunião extraordinária do Consu-
ni, foram apreciadas as diligên-
cias da SEA sobre as alterações 
do plano, e todos os encaminha-
mentos da Reitoria foram apro-
vados por unanimidade:

• inclusão de dois incisos 
no artigo 26. Um proíbe 
progressão de servidor que 
estiver em disponibilidade, 
convocado ou exercendo cargo 
comissionado, salvo interesse 
da universidade, enquanto 
o outro proíbe progressão 
de quem estiver lotado em 
órgão estranho à Udesc;
 
• progressão será feita pelo 
Sistema Integrado de RH;
 
• valor do auxílio-alimentação 
será mantido fora do plano neste 
momento, conforme a medida 
provisória que descongelou 
o benefício. No entanto, após 
a aprovação na Alesc, será 
possível receber o auxílio 
nas férias e em afastamentos 
de efetivo exercício;
 
• será definido um teto 
para questão do plantão 
e do sobreaviso.

Servidores cobram aprovação 
do Plano de Carreiras

Servidores cobram aprovação 
do Plano de Carreiras



Perfil
José Carlos KinChesCKi

Professor aPosentaDo e assessor Da 
Direção-geral na uDesC esag

Tempo de casa

José Carlos Kinchescki está perto de se apo-
sentar pela Udesc. Como técnico universitá-
rio, pois como professor já é aposentado há 20 

anos, porém ainda não conseguiu se afastar desta 
que considera sua segunda casa. A aposentadoria 
definitiva, em 2015, será mais um passo em uma 
longa história com a Esag, centro de ensino que 
faz parte de sua vida desde 1968, e que conheceu 
como aluno, técnico e docente.

Como estudante, Kin ingressou na antiga sede 
da Escola Superior de Administração e Gerência, no 
centro de Florianópolis. Formado pela terceira tur-
ma, em 1971, retornou como técnico em 1974 — e 
no mesmo ano assumiu a secretaria geral da Esag, o 
primeiro de diversos cargos diretivos que exerceu.

 Três anos depois, quando integrava a pri-
meira turma da especialização em Administração 
Pública da Esag, assumiu como docente. Lecionou 
disciplinas como Teoria Geral da Administração 
até se aposentar em 1994, período em que também 
chegou a diretor de ensino e pró-reitor de Admi-
nistração e Finanças da Udesc.

 Casado há quase 40 anos com Mirian Bet-
ti e pai de dois filhos, Cristiano e Roberto, Kin 
gosta muito de suas atividades como Ministro da 
Palavra da Igreja Católica, com a qual tem uma 
ligação forte desde os quatro anos de idade.

Fora da universidade, também atuou como 
conselheiro federal e regional de Administração 
(presidente do CRA-SC e diretor do CFA) e em car-
gos no governo, na área da saúde e como notário.

 Antes de se aposentar, Kin participa de um 
projeto com valor especial: preside a comissão 
que organiza as comemorações do cinquente-
nário da Esag. Missão que lhe coube pela atual 
função de assessor da direção, por seu conheci-
mento da vida universitária e também de ceri-
moniais, tema sobre o qual publicou um livro.

 O que deseja para o cinquentenário? “Ver 
o envolvimento de toda a comunidade nessa 
data especial”, afirma. v

Agenda
u  Família no Museu

O grupo de pesquisa Educação, Arte e Inclusão, 

do Centro de Educação a Distância (Cead), da 

Udesc, promoverá o sexto encontro do projeto 

Família no Museu em 29 de junho, às 15h. A 

iniciativa é destinada às famílias que têm filhos 

com deficiência interessadas em participar de 

ações voltadas à inclusão e acessibilidade por meio 

da arte. A programação contará com uma atividade 

educativa, dessa vez com visita à exposições do 

acervo relacionadas à Copa do Mundo de Futebol. 

Mais informações pelo telefone (48) 9625-0814 

ou 9983-1577, com Maria Cristina Fonseca.

Papo-rápido
Data Do aniversário

7 de setembro

Livro De cabeceira

A Bíblia Sagrada

FiLme Favorito

Titanic

Passeio inesquecíveL

Viagem a Escandinávia e Polônia

uma Pessoa exemPLar

Prof. Alexandre Francisco Evangelista

uma Paixão

Mirian Betti

cuLinária

Pasta ao dente com camarões do alto mar



tem
Vacine-se contra a gripe
uO Serviço de Assistência à Saúde do Servidor (SASS), 
da Udesc, divulgou nesta semana o calendário de vacinação 
contra a gripe aos servidores da universidade. Cerca de 500 
técnicos e professores se interessaram pela imunização, 
que será gratuita. A partir da próxima segunda-feira, 23, a 
enfermeira do SASS, Valdirene de Ávila, acompanhada de 
uma equipe de profissionais contratados, vai passar em todos 
os centros para realizar a vacinação. A sala para aplicação 
será divulgada pelo setor de Recursos Humanos de cada 
unidade. Mais informações pelo telefone (48) 3321-8034.

A partir desta edição, o Comunica Udesc abre espaço para 
mostrar as equipes dos diversos setores da nossa universidade. 

Envie uma foto para ascom@udesc.br. Participe!

Você 
sabia
Engenharia 
de Petróleo
uO Governador do 
Estado, Raimundo 
Colombo, sancionou lei 
que cria o Dia Estadual do 
Engenheiro de Petróleo, 
a ser promovido em 29 
de junho. O projeto foi 
apresentado em março, na 
Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina 
(Alesc), após pedido de 
alunos da Udesc Balneário 
Camboriú, que conta 
com um curso na área.

Prêmio
uA décima edição 

dos Prêmios 
Santander 
Universidades 
está com 
inscrições 
abertas até 18 
de setembro. 
O concurso 

cultural 
oferece prêmios 

em quatro áreas: 
Empreendedorismo, 

Ciência e Inovação, 
Solidariedade e Destaques 
do Ano. Os melhores 
projetos receberão quase 
R$ 2 milhões em dinheiro 
e bolsas de estudos 
internacionais. Detalhes 
no site universidades.
ciatech.com.br/.

Clic comunica

Valmor, Chris, Celia, Thiago, Rodrigo e Luiz Eduardo, 
equipe da Secretaria da Comunicação, da Reitoria, 

sempre ligada nas notícias e pronta para ajudar

Data loCal PeríoDo

23/6 ................................. CAV ................................................................ Matutino
24/6 ................................. CERES ......................................................... Vespertino
25/6 ................................. CESFI ........................................................... Vespertino
26/6 ................................. Reitoria, ESAG, CEAD ................................ Vespertino
27/6 ................................. CEFID, FAED, CEART ............................... Vespertino
30/6 ................................. CEAVI .......................................................... Vespertino
1/7 ................................... CEPLAN ...................................................... Vespertino
2/7 ................................... CCT .............................................................. Vespertino
7/7 ................................... CEO .............................................................. Vespertino
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uMuitas vezes, nem é 
necessário ser um 

atleta para sofrer 
uma lesão. 
No tornozelo, 

por exemplo, a 
torção pode acontecer 

ao pisar em falso 
num buraco ou numa 
quebra no salto do 

sapato, colocando 
você no “banco de 

reservas” por vários dias.

uQuanto ocorre uma torção 
(também chamada de entorse), 

os ligamentos são alongados até 
se romperem. A parte de fora do 
tornozelo — abaixo e à frente da ponta 
do osso — apresenta dor e inchaço. 
Geralmente também fica roxa.

u Em caso de torção, as atividades 
físicas devem ser suspensas e é preciso 
evitar apoiar o pé no chão. Você pode 
aplicar gelo por cerca de 30 minutos a 
cada hora, aumentando o intervalo entre 
as compressas para três horas nos dias 
seguintes.  Mantenha o pé elevado.

u Sempre que houver dúvida sobre 
a gravidade da lesão, consulte um 
médico. Ele pode determinar se há 
necessidade de imobilizar o tornozelo 
e receitar medicamentos. Cirurgias 
são indicadas apenas em casos muito 
graves ou para atletas de alto nível.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Torção do tornozelo
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Decisões
Protocolo
uA técnica universitária Gleicy de Cássia 
Borges Rampinelli é a nova chefe do 
Setor de Registro e Protocolo (SEPROT), 
ligado à Pró-reitoria de Planejamento. 
Gleicy assumiu a função nesta quarta-
feira, no lugar do técnico Heber Poeta, 
que está em processo de aposentadoria. 
O telefone do setor é (48) 3321-8109.

Política de Comunicação
uO Conselho de Administração (Consad) 
aprovou por unanimidade a Política de 
Comunicação da Udesc. Entre fevereiro 
e maio de 2014, foram realizadas oito 
reuniões para discutir temas afins como 
divulgação científica, eventos, mídias 
sociais, relacionamento com a imprensa, 
Rádio Udesc, entre outros, sempre com 
o apoio de servidores das mais variadas 
áreas da universidade. Também foi 
realizada uma pesquisa com participação 
de 1,1 mil servidores, alunos e funcionários 
terceirizados. Agora, o documento será 
submetido ao Conselho Universitário. 
Saiba mais sobre a Política no site www.
udesc.br/politicadecomunicacao.


