
Política de Inovação 
incentiva pesquisa

As ações de pesquisa da 
Udesc voltadas à inovação 
tiveram um reforço importante 
no fim deste ano. Aprovada em 
outubro pelo Consuni, a Resolu-
ção nº 090/2014 criou e norma-
tizou o Programa Institucional 
de Inovação e o Programa de 
Bolsas para Inovação.

O programa institucional es-
tabelece uma política de estímulo 
às interações da Udesc com seg-
mentos produtivos. Na prática, 
empresas poderão financiar pes-
quisas na universidade, por meio 
de bolsas, utilizando laboratórios 
da Udesc, por exemplo. Após se-
rem patenteados, os resultados do 
trabalho são compartilhados entre 
a instituição e a organização.

Por sua vez, o programa 
de bolsas oferecerá suporte a 
professores, técnicos e alunos 
que estejam envolvidos com ati-
vidades de inovação realizadas 
em cooperação com agências de 
fomento e entidades externas.  
“O programa será financiado 
somente com recursos exter-
nos”, diz a coordenadora de 
Projetos e Inovação da Udesc 
(Cipi), Carla Roczanski.
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Pagamentos por RPA

Desde 5 de novembro, o pagamento de profissionais, entre eles professores, que participam de bancas, cursos 
e palestras na Udesc foi facilitado com a Instrução Normativa nº 05/2014. A nova regra permite a utilização de 
recibo de pagamento a autônomos (RPA), restrito a profissionais impedidos de emitir nota fiscal avulsa nos muni-
cípios em que forem prestados os serviços. A medida é aplicada apenas a serviços que envolvem a área de ensino. 

Saiba mais sobre a Política de Inovação:

u A Udesc poderá compartilhar seus laboratórios, com remuneração 
e por um prazo determinado, para ações de inovação de instituições 
públicas e privadas;

u Não pode haver prejuízos para as atividades-fim dos laboratórios e 
precisa haver preferência, nesta ordem, para microempresas, empresas 
de pequeno porte, empresas nacionais e organizações de direito 
privado sem fins lucrativos;

u A política também permite a transferência e o licenciamento de 
tecnologias da Udesc para empresas desde que a universidade seja 
remunerada;

u Todos os ganhos econômicos da Udesc que vierem da exploração do 
resultado de criação dos seus pesquisadores terão a seguinte distribuição: 
75% dos valores para a universidade e 25% para os inventores.

Laboratório de 
Plasma, na Udesc 

Joinville, tem parceria 
com a empresa Ciser



Perfil
Sara Goellner

Técnica reSponSável peloS recurSoS 
HumanoS da udeSc oeSTe

Agenda
uApresentação do coral

Neste sábado, 6, o Coral da Udesc promove 

uma apresentação gratuita de encerramento 

das atividades do semestre no Salão 

Paroquial da Costa da Lagoa (ponto 16), 

em Florianópolis, a partir das 14h30. O 

coral, que é regido pelo professor Sérgio 

Figueiredo, conta com a participação de 

alunos, docentes, técnicos e de membros 

externos. Ligado à Udesc Ceart, o grupo 

representa a universidade em eventos 

realizados em Santa Catarina e em outros 

estados. O acesso ao local da apresentação 

ocorre por trilha ou por barco, a partir 

dos terminais na Lagoa da Conceição.

Em 2011, Sara Goellner, técnica responsável pelo Se-
tor de Recursos Humanos na Udesc Oeste, em Cha-
pecó, ingressou como servidora na universidade. Se-

gundo ela, foi a última a ser convocada no concurso público 
para a no Centro de Educação Superior do Oeste (CEO). 
Apesar de ser a “caçula” por tempo de serviço da unidade, 
Sara foi agraciada na última semana com a medalha Alice 
Guilhon Gonzaga Petrelli, dada todo ano aos servidores que 
se destacam no cumprimento do trabalho nos diversos ór-
gãos públicos estaduais.

Em uma cerimônia emocionante, no Teatro Governa-
dor Pedro Ivo, em Florianópolis, a técnica representou a 
Udesc e recebeu a medalha das mãos do vice-governador, 
Eduardo Pinho Moreira. “Foi um momento único, ficar 
perto de outros 71 servidores homenageados, cada um com 
uma história e contribuição para a sociedade”, conta.

Sara foi escolhida em votação no centro. Para a ser-
vidora, ter recebido a homenagem foi uma surpresa. “Te-
nho uma postura ética, correta, atenciosa, que é a obriga-
ção do servidor público, não vejo algo a mais. Sempre 
tento dar o exemplo”, afirma.

 A experiência com a área de Recursos Humanos 
veio da iniciativa privada, onde trabalhou 12 anos no 
setor.  “Mas, como é um centro novo, todo dia é um 
desafio”, diz.

A técnica mora em Chapecó, onde nasceu, e tem 
um filho de 15 anos. É formada em Turismo e em Peda-
gogia. Morou 15 anos em Fortaleza, no Ceará, onde sua 
atividade preferida era velejar. Mas voltou a Chapecó 
para ficar perto da família. Logo que retornou, foi apro-
vada no concurso. “Agora não dá mais para velejar, mas 
a qualidade de vida em Chapecó, além do trabalho na 
Udesc, vale a pena”, pondera. v

A Medalha de Mérito Funcional Alice Guilhon Gonzaga 
Petrelli leva o nome da primeira servidora pública mulher 
do Estado. Alice foi nomeada em 1928, na Secretaria da 
Fazenda, Viação, Obras Públicas e Agricultura.
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Papo-rápido
Aniversário: 23/06.
Livro de cAbeceirA: Bíblia.
FiLme FAvorito: Crônicas de Nárnia.
PAsseio inesquecíveL: Ilhabela, São Paulo.
umA PessoA exemPLAr: Jesus.
umA PAixão: Velejar.
É torcedorA: Chapecoense.
cuLináriA: Salada.

Uma grata e surpresa 
homenagem
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tem
Jisudesc  
foi show!
uMais de 400 servidores 
participaram no final de 
novembro da décima edição 
dos Jogos de Integração 
dos Servidores (Jisudesc), 
em Florianópolis. Foram 
19 modalidades disputadas, 
com premiações para 
representantes de quase 
todos os centros de ensino. 
Houve ainda a entrega 
da Medalha do Mérito 
Funcional Alice Guilhon 
Gonzaga Petrelli de 
2014 para os servidores 
eleitos nos centros e na 
Reitoria. Professores e técnicos com mais de 30 anos 
de serviços prestados também foram homenageados.

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

Você 
sabia
Salário
uO Governo do Estado pagará 
a segunda parcela do 13º salário 
dos servidores da Udesc em 
15 de dezembro – a primeira 
parcela foi antecipada em 15 
de julho. O salário deste mês 
também virá antes, devendo 
ser depositado no dia 23. Os 
dois pagamentos ocorrerão 
nas mesmas datas para todos 
os servidores ativos e inativos 
do Executivo estadual.

Intercâmbio
u Ficarão abertas até 18 de 
janeiro as inscrições para o 
programa Erasmus Mundus, 
que oferece bolsas de estudos 
a alunos, professores e 
técnicos da Udesc. Para 
técnicos, há bolsas de um 
mês, de 2.500 euros, em uma 
universidade espanhola e 
outra em Luxemburgo, em 
seis áreas do conhecimento, 
incluindo financeiro, 
recursos humanos e comércio 
exterior. Mais informações 
pelo (48) 3221-8039.

Paex
uA Proex anunciou o 
resultado final do edital do 
Programa de Apoio à Extensão 
(Paex), que dará R$ 900 mil 
para o desenvolvimento de 
ações em 2015. São 210 ações, 
entre programas e projetos. Os 
programas selecionados terão 
financiamento de até R$ 8 mil. 
Mais informações pelo telefone 
(48) 3321-8029 e pelo e-mail 
alfredo.balduino@udesc.br.
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Equipe da Extensão da Udesc Ibirama (da esquerda para direita): Poliana 
Rossi Schäfer Reblin, Bernardete Costa França, o professor Marino 

Luiz Eyerkaufer e Fanni Wippel. Com muita dedicação, eles não atuam 
apenas na extensão, mas em outras atividades que envolvem o centro. 
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uA torção ou entorse do tornozelo é 
uma lesão muito frequente, na qual os 
ligamentos são alongados até se romperem. 
Ela pode ocorrer quando pisamos em falso 
num buraco ou degrau, fazendo com que 
o pé gire para dentro devido ao peso do 
corpo, comprometendo os ligamentos  
do lado de fora.

uQuando ocorre, a parte de fora do 
tornozelo – abaixo e à frente da ponta 
do osso – apresenta dor e inchaço e, 
geralmente, 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 subsequentes. 

u Lembre-se de enrolar o gelo em um 
pano úmido para não queimar a sua pele. 
Mantenha o pé elevado e, sempre que 
houver dúvida sobre a gravidade da lesão, 
consulte um especialista.

u Somente um médico pode determinar 
se há necessidade de se imobilizar 

o tornozelo por tempo variável. 
O tratamento com cirurgia é 

indicado apenas em casos 
muito graves e em atletas de 
alto nível. Em geral, apenas 

a suspensão das atividades e o 
uso de medicamentos, a critério 

médico, já resolvem o problema.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Torci meu tornozelo.  
E agora?

Decisões
Recesso
As atividades administrativas e acadêmicas na 
Udesc entram em período de recesso partir de 
20 de dezembro, com retorno em 5 de janeiro. 
No restante dos órgãos do governo do Estado, 
o início do recesso será em 24 de dezembro, 
quarta-feira, por decreto do governador. Os 
servidores da Udesc devem compensar as 
horas referentes a 22 e 23 de dezembro, a 
serem acordadas com as chefias imediatas.
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Mudança interna
u Para mudar um hábito é necessário combater a 
preguiça, a inércia. A melhor estratégia é agir com 
paciência, de modo gradativo e perseverante.

uO primeiro passo é fundamental para 
mudar o rumo do que quer que seja para uma 
direção favorável a cada um de nós. No início, 
agiremos apenas movidos por um senso de 
obrigação, pelo compromisso que assumimos.

u Porém, a satisfação obtida servirá de 
estímulo para o dia seguinte e para persistir na 
caminhada. Ou seja, ficaremos automotivados 
por estarmos “dando conta do recado”.

u E lembre- se: inércia gera inércia, ação gera ação.


