
Já recebeu 
sua caneca 
biodegradável?

Nesta semana, foi iniciada a distribuição de canecas 
biodegradáveis, fabricadas com fibra de coco e estilizadas 
com o logo dos 50 anos da Udesc, para todos os servido-
res. O objetivo é reduzir gradativamente o uso de copos 
plásticos no ambiente de trabalho. Além de resultar em 
economia de gastos, a ação busca conscientizar técnicos e 
professores da instituição quanto à necessidade de cuida-
dos com os recursos naturais.

A fibra de coco é um material de maior durabilidade 
do que o plástico utilizado nos copos. Por essa razão, as 
canecas são reutilizáveis.

A distribuição das canecas está a cargo de cada centro 
de ensino, que deve retirar o material no Almoxarifado 
Central, na Reitoria, em Florianópolis, entre 13h e 19h.

Os aposentados da Udesc também receberão a caneca 
biodegradável, em maio, durante um evento especial vol-
tado para esse público em razão da comemoração aos 50 
anos da universidade.

A iniciativa faz parte do projeto Udesc Sustentável, 
previsto no Plano de Gestão 2012-2016.
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VRV e Plano
As propostas de reajuste do 

Valor Referencial de Vencimento 
(VRV) e do Plano de Carreiras da 
Udesc ainda tramitam nos órgãos do 
Executivo Estadual. A atualização 
do VRV está sob análise do Grupo 
Gestor do Governo, enquanto o 
Plano de Carreiras dos Servidores 
encontra-se na Secretaria de 
Estado da Fazenda. A Reitoria 
iniciou a tramitação do VRV em 
25 de fevereiro, após a proposta de 
atualização em 6,91% ser aprovada 
por ad referendum.

Restaurante
O restaurante universitário do 

Campus I, no Bairro Itacorubi, em 
Florianópolis, tem data marcada 
para abertura: quinta-feira, 30 
de abril. Está sendo concluída a 
instalação das coifas industriais 
para, em seguida, a Udesc obter o 
alvará sanitário de funcionamento, 
junto à Vigilância Sanitária, e 
também o Habite-se do prédio. No 
local, cada refeição de almoço será 
servida a R$ 5,93.

Contribuição 
sindical

No contracheque deste mês, 
referente a março, os servidores 
da Udesc terão o desconto 
da contribuição sindical, que 
corresponde ao valor de um dia 
de trabalho no ano. O desconto 
ocorre todos os anos, em março, 
e é amparado na IN 0009/2002 
da Secretaria de Estado da 
Administração (SEA), com base no 
artigo 578 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).



Perfil
AnA VAlériA de SouzA

enfermeirA do núcleo de cArdiologiA e 
medicinA do exercício dA udeSc cefid

Agenda
uMúsica para crianças

Estão abertas até 31 de março as 

inscrições para as oficinas de música 

para crianças, do programa Música e 

Educação (Muse) da Udesc Ceart. O 

objetivo é oferecer gratuitamente um 

espaço de aprendizagem musical para 

crianças entre 6 e 11 anos. Serão formadas 

três turmas de 15 alunos, com início 

entre 7 e 10 de abril. A ideia é que as 

crianças aprendam a tocar instrumentos, 

cantar, compor músicas, gravar, ouvir e 

analisar a sua própria produção musical 

e de outros artistas. Mais informações 

pelo e-mail oficinasdomuse@gmail.

com e pelo telefone (48) 3321-8346.

Ana Valéria de Souza, 52, é uma mulher simples e bata-
lhadora, o que se percebe logo no primeiro contato com a 
técnica universitária da Udesc Cefid. Nascida em Floria-

nópolis, graduou-se em Enfermagem pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), em 1985, concluindo no ano seguin-
te a Especialização em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), e depois em Prevenção e Reabilitação Física pela 
Udesc. “Minha grande virtude é ajudar as pessoas, ver a melhora 

e o sorriso no rosto dos pacientes”, conta a enfermeira.
Ana Valéria é enfermeira no Núcleo de Cardiologia 

e Medicina do Exercício da  Udesc Cefid desde 1993. 
Antes disso, trabalhou no Instituto de Cardiologia de 
Santa Catarina, em São José, por seis anos. “Atualmente 
nós atendemos mais de 200 pacientes regularmente, com 
idades de 15 a 90 anos”, orgulha-se.

Com tantos anos de dedicação, Ana Valéria vê o 
trabalho no núcleo como missão e espera que, nos próxi-
mos anos, o espaço físico possa ser ampliado. Ela expli-
ca que, devido ao sucesso do programa na reabilitação 
de pacientes com doenças cardiorrespiratórias e meta-
bólicas, hoje todos os postos de saúde de Florianópolis 
encaminham pacientes, aumentando a demanda.

Casada há 28 anos, mãe de dois filhos, Juliano e 
Maurício, Ana Valéria aproveita a praia e os ambientes 
naturais da região para relaxar. Também adora cozinhar 
e até está fazendo um curso para aprimorar seus dotes 
culinários. Figueirense de coração, tem outras grandes 
paixões em vida: a massagem e a acupuntura, o que a 
levou a se capacitar também nessas áreas.v
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Papo-rápido
Aniversário: 09/03/1963
Livro de CAbeCeirA: A Física da 
Alma, de Amit Goswami
FiLme FAvorito: A Vida É Bela
PAsseio FAvorito: Cruzeiro pela costa 
brasileira
PessoA exemPLAr: Cardiologista Tales 
de Carvalho
PAixão: Culinária e jardinagem
time: Figueirense
ComidA FAvoritA: Risoto de alho-
poró e palmito

Prazer em 
ajudar o 
próximo



tem

Vamos jogar xadrez?
uO Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecno-
logias (Next), do Centro de Ciências Tecnoló-
gicas (CCT), em Joinville, retomou o projeto 
de extensão Sextas Xadrez, que propicia aos 
amantes e aprendizes da prática um espaço para jogar. Há 
vários conjuntos de jogo à disposição de quem quiser apren-
der, praticar ou se divertir. As sessões ocorrem sempre nas 
sextas-feiras, exceto nos feriados, no Centro de Convivên-
cia da Udesc Joinville, a partir das 17h30. Qualquer pessoa 
acima dos 13 anos pode participar. Um dos objetivos de 
2015 é montar equipes para participação em competições 
universitárias na Udesc e fora dela.

Servidor, participe do Clic Comunica! Envie uma foto  
com os colegas do seu setor para comunicacao@udesc.br.

Você 
sabia
Carroceiros
uO programa de extensão 
Amigo do Carroceiro, 
desenvolvido na Udesc Lages, 
foi vencedor do 22º Prêmio 
Expressão de Ecologia, na 
categoria Bem-Estar Animal. 
Pela conquista, a Udesc 
receberá, em agosto, o Troféu 
Onda Verde. O programa 
tem 500 pessoas cadastradas 
e objetiva zelar pela saúde e 
bem-estar dos animais usados 
na tração de carroças.

Alzheimer
u Parentes, voluntários e 
profissionais que cuidam de 
pacientes com doença de 
Alzheimer podem participar 
gratuitamente de palestras 
de capacitação promovidas 
pela Udesc Cefid, na sexta-
feira, 27, das 14h às 18h. 
Não é preciso fazer inscrição 
prévia. Mais informações 
pelo (48) 3321-8651.

Laguna
uA Udesc Laguna será 
a anfitriã do 2º Simpósio 
Sul-Sudeste de Recursos 
Pesqueiros e Engenharia 
de Pesca (Simpesca), que 
ocorrerá entre 25 e 29 de 
maio, com o tema “Desafios 
e Perspectivas para a Cadeia 
Produtiva do Pescado”. 
Professores, pesquisadores e 
demais interessados podem se 
inscrever até 17 de maio, no 
site oficial www.simpesca.com.

Clic comunica

Parte da atenciosa equipe do setor de Compras e Licitações 
da Udesc Lages: Antonio Fernando Goes, Décio Luiz 

Poli (coordenador), Fabrício Steffen e Glória Fernandes. 
Do setor, faltam ainda a Fabiane, o Ademar, a Sônia e a 
Jane, que está de licença-maternidade, mãe de gêmeos.
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Pesquisa 
elaborada por 
estudantes do 
curso de Zootecnia 
da Udesc Oeste 
revela que o ovo 
é o alimento de 
origem animal 
mais completo em 
valor nutricional 
e que seus componentes são inferiores 
apenas aos do leite materno.

O trabalho revela também que o Japão e o 
México são os países que mais consomem 
ovos numa relação de um produto por 
habitante ao dia. No Brasil, o consumo é de 
162 ovos ao ano, mas é também utilizado 
na produção de massas, bolos e em outros 
tipos de alimentos.

Fonte nutricional

Com auxílio do professor Marcel Manente 
Boiago, do curso de Zootecnia, a pesquisa 
revela também que a gema é a principal 
fonte nutricional durante os primeiros dias 
de formação do embrião.

De acordo com a pesquisa, o ovo pode 
permanecer no mercado até 30 dias após 
a postura, de preferência sob refrigeração. 
Porém, algumas empresas estipulam o 
prazo de validade conforme a data de 
embalagem dos ovos.

O artigo dos estudantes foi publicado na 
edição nº 149 de 12 de março deste ano do 
suplemento Sul Brasil Rural, encartado no 
jornal Sul Brasil, que é editado em Chapecó 
e circula em municípios vizinhos. 

Viver 
Bem

Ovo é saúde

Decisões
Mudanças na Reitoria

Março termina com algumas mudanças de car-
gos de gestão na Reitoria, principalmente, na Pró-
-Reitoria de Planejamento (Proplan). O técnico Ra-
phael Schlickmann desligou-se da universidade para 
seguir carreira docente. Com isso, a técnica Gleicy 
de Cássia Borges Rampinelli assume a Coordenado-
ria de Documentação (Cdoc), que era de Raphael, e 
Altamiro Martins, o Setor de Registro e Protocolo 
(Seprot). Manoela Müller de Oliveira assume o Setor 
de Controladoria de Convênios e Recursos Externos 
(Secore) e Taise Pereira Moraes Neckel, o Setor de 
Sistemas e Normas (Senor). Por sua vez, o servidor 
Marcos Régio Silva do Nascimento é o novo secretá-

rio de Controle Interno da Udesc. 
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Diga sim ao novo
Quando as inovações chegam, é comum que 
as pessoas sintam impactos diante do que não 
conhecem. Confira algumas razões para perder 
o receio das mudanças e dizer sim ao novo:
uA inovação é uma ótima oportunidade 
para desenvolver novas competências, 
sejam técnicas ou comportamentais;
uA mudança faz as pessoas saírem 
da zona de conforto e a desenvolverem 
o seu lado mais criativo;
uDiante do inesperado, as pessoas relevam 
um lado que nem imaginavam ter e isso pode 
dar um impulso positivo às suas vidas.


