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A Fundação de Amparo à Pes-
quisa e Inovação do Estado de San-
ta Catarina (Fapesc) lançou o novo 
edital do Programa de Apoio à Pes-
quisa (PAP) para a Udesc, durante 
etapa do 3o Encontro dos Grupos 
de Pesquisa da universidade. Os 
grupos devem enviar as propostas à 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gra-
duação (PROPPG) até terça-feira, 
5. O resultado final será divulga-
do em 23 de setembro, enquanto o 
início da contratação das propostas 
está marcado para outubro.

Pelo segundo ano consecuti-
vo, o edital foi lançado pela Fapesc 
porque, além das verbas da univer-
sidade, haverá recursos da fundação 
no mesmo valor. A parceria com a 
Fapesc faz parte da iniciativa PAP 
Externo, que foi prevista pelo Pla-
no de Gestão 2012-2016 da Udesc 
e é pioneira no Brasil, pois apenas 
os professores da universidade 
podem receber as verbas dessas 

chamadas públicas da fundação.

Valores para dois anos

De acordo com o novo edital, 
as propostas aprovadas serão fi-
nanciadas no valor total de R$ 3,6 
milhões, sendo R$ 1,8 milhão da 
Udesc e R$ 1,8 milhão da Fapesc, 
com liberação em até duas parcelas 
(custeio e capital) durante 24 meses 
a partir do início da contratação.

O depósito dos recursos será 
feito diretamente nas contas ban-
cárias dos líderes dos grupos de 
pesquisa, por meio do mecanis-
mo de outorga direta, agilizando 
assim os processos. Essa medida 
está prevista em outro projeto do 
plano de gestão da universidade, o 
Dinheiro na Conta.

Mais informações podem ser 
obtidas com a PROPPG pelo tele-
fone (48) 3321-8067 e pelo e-mail 
proppg.reitoria@udesc.br.

Mais recursos  
para incentivar grupos 

de pesquisa

Meia-entrada
A Câmara Municipal de 
Joinville aprovou uma lei 
que beneficia professores 
da educação infantil, 
fundamental, médio e superior 
com o direito de pagar 
meia-entrada em eventos 
culturais. São consideradas 
casas de espetáculo os 
estabelecimentos que realizem 
ou exibam apresentações 
musicais, circenses, teatrais, 
cinematográficos, de artes 
plásticas e artísticas em geral. 
Para pagar a meia-entrada, 
os professores deverão 
comprovar a profissão 
por meio de comprovante 
de recebimento salarial e 
documento de identificação.  
Em nível estadual, há 
uma lei que concede o 
direto o pagamento de 
meia-entrada em eventos 
culturais e de lazer somente 
a professores da educação 
básica em Santa Catarina.

Fanpage
A fanpage da Udesc no 
Facebook já alcançou quase 
13 mil curtidas. A marca é 
relevante, tendo em vista a 
importância das redes sociais 
e a possibilidade de conexão 
direta com alunos e o público 
em geral. Isso significa que, 
mais do que seguir a Udesc, 
os nossos amigos virtuais 
interagem, compartilham 
e acreditam na instituição. 
Acesse a fanpage da  
Udesc pelo link  
www.facebook.com/udesc.

Curtas



Perfil
Henrique Germano doeGe

CHefe do almoxarifado da udesC laGes

Um desafio  
para Henrique

Com 29 anos de experiência na Udesc com-
pletados em junho, o técnico Henrique 
Germano Doege ganhou um novo desafio: 

chefiar o Almoxarifado da Udesc Lages. Mas foi no 
Departamento de Solos onde acumulou histórias. 
Desde 1997, ele atuava no laboratório de rotina, 
que atende agricultores catarinenses, gaúchos e pa-
ranaenses. “Aprendi muito sobre a vida dos produ-
tores rurais, dos extensionistas e com profissionais 
da área agrícola. Exerci indiretamente a função de 
agrônomo”, conta Germano, orgulhoso.

Entre outras atividades, o servidor também 
presidiu a Associação dos Servidores do Centro de 
Ciências Agroveterinárias (Ascav) e foi represen-
tante da Associação dos Servidores da Udesc (Asu-
desc). “Foi uma escola de humanidade”, diz.

Henrique é natural de Lages e tem dois filhos, 
o Tiago Vinícius, 26, e a Luiza Tamires, de 25. Já 
jogou futebol de salão por muito tempo. Agora, 
apesar do clima frio da serra, uma das atividades 
preferidas dele é a “calçadear”. Esse foi o verbo 
popularizado por Henrique, que significa ca-
minhar no calçadão da cidade. “Dizem que 
sou viciado no calçadão”, conta.

O maior prazer de Henrique é viajar. En-
tre as andanças, uma das recordações foi a vi-
sita à cidade de Aparecida, em São Paulo, que 
lhe trouxe muita paz. Henrique também lem-
bra com carinho pelas passagens no antigo Ma-
racanã e no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. 
Agora, sua meta é conhecer Minas Gerais e a 
região de Missões, no Rio Grande do Sul.

Henrique se diz curioso, alegre, chato e 
extrovertido. Independente do setor, e agora 
no almoxarifado, sempre buscou a harmonia 
entre o trabalho e a satisfação pessoal. “Gos-
to sempre de dizer que somos servidores do 
povo catarinense. Logo, proporcionar o de-
senvolvimento educacional, social, econômi-
co, esportivo, indústrial e agrícola do ‘patrão’ 
é a nossa missão”, afirma. v

Agenda
u  Biblioteconomia

O Departamento de Biblioteconomia e o Programa de 

Pós-Graduação em Gestão da Informação (PPGInfo) 

promovem, entre 18 e 21 de agosto, a 3a Semana de 

Interatividade em Biblioteconomia, da Udesc Faed, 

em Florianópolis. O tema é “Gestão da Informação nas 

Organizações”. O evento terá participação de alunos, 

professores e profissionais da área em palestras e 

cursos. A aula magna será ministrada pela professora 

Nair Yumiko Kobashi, da USP, que falará sobre 

“Particularidades e Desafios do Mestrado Profissional”. 

Mais informações na página www.doity.com.br/

iii-semana-de-interatividade-em-biblioteconomia.

Papo-rápido
Data Do aniversário

29 de novembro

Livro De cabeceira

O Tempo e o Vento

Passeio inesquecíveL

Serra do Corvo Branco

uma Pessoa exemPLar

Um casal — meus pais

uma Paixão

The Beatles

time

Santos Futebol Clube

cuLinária

Comida caseira
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tem
Dança
uAté sexta-feira, 1o, o Centro de Ciências da 
Saúde e do Esporte (Cefid), em Florianópolis, 
está com inscrições abertas para o programa 
de extensão Ritmo e Movimento. As aulas 
de dança contemporânea e flexibilidade para 
atletas, realizadas no Ginásio 1 da Udesc Cefid, 
no Bairro Coqueiros, e as de alongamento e 
ginástica, no Parque de Coqueiros, são abertas a 
comunidade. Mais informações com a Direção de 
Extensão da Udesc Cefid pelo e-mail extensao.
cefid@udesc.br ou pelo telefone (48) 3321-8657.

Fotografia
Já na Udesc Joinville será oferecida a terceira edição do curso 
de Fotografia Criativa, ministrada pelo fotógrafo italiano 
Antonio Falzetti, em parceria com a fundação cultural da 
cidade. O curso é gratuito, com inscrições até 25 de agosto. 
As aulas serão em período integral, de 15 a 19 de setembro. 
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ela.cct@
udesc.br ou pelo telefone (47) 3026-6151.

O Comunica Udesc abriu espaço para mostrar as 
equipes dos diversos setores da nossa universidade. 
Envie uma foto para ascom@udesc.br. Participe!

Você 
sabia
Divulgação 
de notícias
uOs setores de 
comunicação da Udesc 
disseminam as atividades 
produzidas por professores, 
técnicos ou alunos da 
universidade através dos 
portais da instituição, 
das redes sociais, do 
encaminhamento de 
textos à imprensa, de 
boletins, entre outros.

u Servidores lotados na 
Reitoria podem entrar em 
contato com a 
Secretaria de 
Comunicação 
(ascom@udesc.
br e 3321-8143) 
para tornarem 
públicas suas 
atividades 
relevantes. Já 
servidores de 
outros centros 
de ensino 
devem contatar 
os respectivos 
responsáveis 
pela 
comunicação de 
cada unidade.

u É importante fornecer 
informações básicas sobre a 
notícia a ser divulgada, como 
“quem participa”, “objetivos 
da iniciativa”, “de que 
forma ocorrerá”, “quando 
e onde será realizado” etc.

Clic comunica

Equipe antenada da Coordenadoria de Informática (Cinf) da Udesc 
Lages: Felipe, Brenda, Rafael, Ney e Daniel. Faltaram o Luciano 
e o Márcio. Há dois anos, eles criaram um clube de pôquer e se 
reúnem todos os sábados para jogar. No final de agosto, o grupo 

va promover um workshop de pôquer para os interessados.
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u Em época de chuva, os riscos 
de contrair leptospirose aumentam. 
A doença é transmitida pela água 

contaminada pela urina de ratos. 
A bactéria infecta 
pessoas que têm 
contato com água 
de enchentes 

e alagamentos, 
mas uma simples 

poça pode também 
estar contaminada, 

principalmente em locais 
onde há presença de lama.

uAndar de chinelos 
ou descalço próximo a 

sarjetas e outros locais 
com água parada pode ser arriscado, 
especialmente onde não há tratamento 
de esgoto adequado e se você tiver 
alguma lesão na pele. Nesses locais 
pode haver roedores, pela possibilidade 
de eles encontrarem alimento próximo, 
como restos de lixo na calçada.

uOs sintomas da doença são 
semelhantes aos de uma gripe. Para 
evitar a leptospirose, é preciso se 
proteger das poças d’água próximas 
a bueiros e esgotos com botas de 
borracha. Somente no ano passado, 
dados do Ministério da Saúde 
revelam que a doença foi responsável 
por mais de quatro mil casos e 
cerca de 350 mortes no Brasil.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Leptospirose: evite o 
contato com água suja
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Decisões
Sistema SIGRH
A Udesc publicou instrução normativa que 
regulamenta regras para utilização do Sistema 
de Gestão de Recursos Humanos do Estado de 
Santa Catarina (SIGRH) para pagamento de 
bolsistas, estagiários e beneficiários de auxílios 
financeiros. A partir de 1o de outubro, será 
obrigatória a utilização do SIGRH em todos os 
órgãos da Udesc para esses procedimentos. A 
migração do sistema de pagamento utilizado pela 
universidade para o SIGRH é uma exigência da 
Secretaria da Fazenda (SEF). Para obter acesso 
ao SIGRH, é preciso encaminhar solicitação às 
direções, pró-reitorias e órgãos suplementares. 
Mais informações sobre o processo podem ser 
obtidas com a Setic pelo telefone (48) 3321-8134.

Calendário acadêmico
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe) alterou algumas datas do calendário 
acadêmico para o segundo semestre. A principal 
modificação está em 27 de outubro, segunda-feira, 
que será considerado feriado na universidade. Em 
28 de outubro, terça-feira, é feriado nacional em 
comemoração ao Dia do Funcionário Público. A 
alteração foi necessária em virtude do 10o Encontro 
de Pesquisa em Educação da Região Sul (Anped 
Sul), neste período, que vai utilizar a estrutura da 
Udesc Ceart, Udesc Esag e Udesc Faed. Em 29 de 
outubro, as aulas serão suspensas nesses centros.


