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Tomasi e Leandro serão os novos reitor e vice
Os professores Marcus Tomasi e Leandro Zvirtes 

foram respectivamente eleitos reitor e vice-reitor da 
Udesc nesta quarta-feira, 21, com 59,66% dos votos 
contra 40,34% dos professores Paulo Cassol e Oséias 
Pessoa. O resultado foi oficializado nesta quinta-fei-
ra. Os novos dirigentes assumirão os cargos em 12 de 
abril de 2016 para mandato de quatro anos.

“Foi uma resposta da comunidade acadêmica para 
um trabalho que viemos desenvolvendo desde 2008 
à frente da universidade e que a comunidade entende 
que deve continuar”, destacou o reitor eleito da Udesc.

A eleição para reitor, com 49 urnas eletrônicas 
do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
(TRE-SC), foi realizada nos 12 centros e Reitoria.

Ao todo, participaram 5.220 votantes, o que re-
presenta 37,53% do colégio eleitoral geral. A vota-

ção registrou presença de 82,98% dos professores, 
90,97% dos técnicos e 31,19% dos acadêmicos.

Resultados

Entre os professores, Tomasi ficou com 54,09% 
dos votos contra 39,97% de Cassol. Já entre os téc-
nicos, o novo reitor da Udesc obteve 66,67% e o 
concorrente, 29,79%. No segmento dos alunos, To-
masi recebeu 42,87% dos votos e Cassol, 55,57%.

O resultado é calculado de forma que os votos 
dos professores representem 50% do total; os dos 
técnicos, 25%; e os dos alunos, 25%.

Computados os votos, foi apurado o coeficiente 
eleitoral de cada candidato, com 0,41 para Tomasi e 
0,28 para Cassol.

Jisudesc Até 3 de novembro, ficarão abertas as inscrições para o 11º Jisudesc, que será realizado entre 20 
e 22 de novembro, em Florianópolis. Os técnicos e os professores interessados em participar devem procurar os 
responsáveis para se inscreverem. A Coordenadoria de Eventos (Ceven), da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura 
e Comunidade (Proex), recomenda que todos os servidores leiam os regulamentos geral e técnico do Jisudesc e 
acompanhem as publicações dos informativos na página dos jogos. Mais informações podem ser obtidas com a 
Ceven pelo e-mail jisudesc@udesc.br e pelo telefone (48) 3321-8031, das 13h às 19h.

 CCT CEAVI  CEAD  CEART  CEFID  CEO FAED  CESFI  CAV  CEPLAN  REITORIA CERES ESAG GERAL
Chapa 10 53,61% 66,34% 79,52% 42,23% 58,96% 82,24% 30,50% 71,66% 47,66% 80,42% 80,31% 53,20% 91,25% 59,66%
Chapa 20  46,39% 33,66% 20,48% 57,77% 41,04% 17,76% 69,50% 28,34% 52,34% 19,58% 19,69% 46,80% 8,75% 40,34%

Confira o percentual de votos válidos em cada centro e na Reitoria

Tomasi (ao centro) 
comemora a vitória com 

servidores e estudantes



LEANDRO ZVIRTES, 42 anos, é natural de Tu-
cunduva (RS) e tem graduação em Química Industrial 
pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 
Mestrado em Engenharia de Produção pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Na Udesc desde 2006, é professor do Depar-
tamento de Engenharia de Produção e Sistemas do 
Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), de Join-
ville, e foi diretor dea Administração (2010-2012) 
e diretor-geral (2012-2015).

Além disso, foi membro do Comitê de Avalia-
ção do Estágio Curricular (2007-2008), da Comissão 
do Plano 20 da Udesc e do grupo 
gestor para a implantação do 
projeto da Escola Livre de 
Artes de Joinville (2011-
2012); coordenador do 
Colegiado de Engenharia de 
Produção e Sistemas (2007) 
e do Laboratório de Pesquisa 
e Ensino em Qualidade 
(2009-2013); e 
chefe do De-
partamento de 
Engenharia 
de Produção 
e Sistemas 
(2009-2010).

MARCUS TOMASI, 51 anos, é natural de 
Brusque e tem graduação em Administração e 
Mestrado em Gestão Estratégica das Organiza-
ções pelo Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas (Esag), da Udesc em Florianó-
polis, além de Doutorado em Administração pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA).
      Na universidade estadual desde 2005, é pro-
fessor do Departamento de Administração Empre-
sarial da Udesc Esag e foi pró-reitor de Planeja-
mento (2008-2012) e vice-reitor (2012-2015).
      Além disso, foi chefe do Departamento de 

Administração Empresarial 
(2007-2008); membro da 
Comissão de Expansão da 
Udesc (2008) e da Co-
missão do Plano 20 da 
Udesc; e presidente do 
Conselho de Administra-
ção da Udesc (2008-2011), 

da Comissão dos 50 
anos da Udesc 

(2014-2015) e 
da Comissão 
de Revisão 
do Estatuto 
da Udesc 
(2015).
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Um pouco mais de Tomasi e Leandro

Aniversariantes do dia - 22/10

Aniversário: 8 de junho
Livro de cAbeceirA: Getúlio
FiLme prediLeto: Perfume de Mulher
pAsseio inesquecíveL: Miami, nos Estados Unidos
pessoA que AdmirA: meu pai, Amilton Tomasi
umA pAixão: a família
É torcedor: Avaí
cuLináriA: comida italiana

Celia Penteado – Reitoria
Mario Ezequiel Augusto - Udesc Ceplan

Eliza Cristina dos Santos Vargas - Udesc Ceart
Giovanni Lemos de Mello - Udesc Laguna

Andrea Noeremberg Guimaraes - Udesc Oeste
Vanessa Sasso Padilha - Udesc Lages 

Aniversário: 16 de abril
Livro de cAbeceirA: “Papai é Pop”, de Marcos Piangers
FiLme prediLeto: Tenho assistido muitos filmes infantis, 
e, destes, o meu preferido é a série Harry Potter
pAsseio inesquecíveL: Porto e Guimarães, em Portugal
pessoA que AdmirA: Meus pais
umA pAixão: A esposa e os dois filhos
É torcedor: Internacional
cuLináriA: ChurrascoPa
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Você sabia
u Será realizado de terça, 27, a quinta-feira, 
29, o evento Saúde e Bem-Estar na Udesc, com 
atividades e palestras para servidores, alunos e 
público em geral no Campus I, no Bairro Itacorubi. Mais in-
formações com a enfermeira Valdirene Ávila pelo telefone (48) 
3321-8034. Confira a programação:

tem
Saúde e bem-estar

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

Clic comunica
A Udesc recebeu o 23º Prêmio Educador Elpídio 
Barbosa, do Conselho Estadual de Educação (CEE), 
em duas categorias: por ser a melhor universidade 
e por ter o melhor curso superior do sistema 
estadual, o de Zootecnia, do Centro de Educação 
Superior do Oeste (CEO). O reitor Antonio 
Heronaldo de Sousa e o chefe do Departamento 
de Zootecnia, Marcel Boiago, receberam o prêmio 
na última segunda-feira, 19, em Florianópolis.

Prapeg 1
uAté o dia 29, a Udesc acei-
tará inscrições para o Edital nº 
01/2015 do Programa de Apoio 
ao Ensino de Graduação (Prapeg), 
que dará R$ 638 mil a projetos 
destinados a melhorar a quali-
dade dos cursos de graduação 
dos 12 centros da instituição.

Prapeg 2
Todos os professores efetivos da 
graduação poderão apresentar um 
projeto para financiamento do 
programa, devendo se inscrever 
nos departamentos. A divulgação 
da lista dos aprovados será em 16 
de dezembro, enquanto a liberação 
dos recursos, em 5 de fevereiro.

Mudanças no Cead
A Udesc Cead teve seu projeto de 
reestruturação administrativa apro-
vado por unanimidade pelo Con-
suni. Foram feitas 15 mudanças, 
entre elas a escolha para diretor-
-geral, que deixará de ser indica-
do e começará a ser eleito pelos 
professores e técnicos do centro.



Antibióticos, 
cuidado! Comportamentos inadequados  

no trabalho
Dando continuidade ao tema “você age feito criança 
no trabalho?”, relaciono mais três atitudes que 
refletem comportamentos inadequados no ambiente 
organizacional.
1) “Brincar de lutinha” ou competir com os 
colegas. Não se esqueça do objetivo da equipe, 
colabore com o time e compartilhe as informações.
 2) “Quem é seu melhor amigo?” ou ciúme do 
chefe. É normal que haja maior afinidade entre 
algumas pessoas, mas o profissionalismo deve 
prevalecer e nenhuma atitude deve ser tomada com 
base em favoritismos.
3) “Zoar” ou exagerar nas brincadeiras. É ótimo 
deixar o clima leve,  mas as brincadeiras não devem 
ser baseadas em ofensas pessoais ou no menosprezo 
de resultados dos trabalhos de colegas.

Resultado do Proquali
Foi divulgado, na última semana, o resultado do 
edital do Programa de Auxílio à Qualificação 
(Proquali) deste ano. O programa concede 
subsídio a servidores para participação em 
cursos de pós-graduação lato sensu a partir 
do próximo semestre. Os valores englobam o 
pagamento do curso, incluindo matrículas e 
mensalidades, respeitando o valor máximo de 
R$ 30 mil do edital, com limite de R$ 10 mil 
por servidor.

Carmem Lúcia Sena do Amaral Furlan ...... R$ 2.520,00
Eliane Rodolfo dos Santos .......................... R$ 3.200,00
Valdirene Barros de Ávila ........................ R$ 10.000,00
Kelli Ribeiro Folmann ................................ R$ 3.952,42
Tatiane Rosa Machado da Silva .................. R$ 5.225,00
Rodinei Rocha Dutra ................................... R$ 5.102,58

Viver 
Bem
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Antibióticos são substâncias capazes de eli-
minar ou impedir a multiplicação de bactérias. 
Sua descoberta revolucionou a história da medi-
cina, pois anteriormente muitas pessoas morriam 
em decorrência de diversos tipos de infecções. 
Atualmente, porém, o uso indiscriminado de 
antibióticos vem fazendo com que as bactérias se 
tornem resistentes aos tratamentos, gerando um 
grave problema no mundo todo.

O uso indiscriminado ocorre quando os anti-
bióticos são usados para tratar infecções que não 
são causadas por bactérias, como resfriados, por 
exemplo; quando tomados em doses incorretas; e 
quando o tempo de tratamento é inadequado.

Como evitar a resistência aos antibióticos?
ununca use antibióticos sem a indicação do 
médico ou dentista;
uuse a dose que foi prescrita e nos horários cor-
retos (usar doses maiores não acelera a cura);
ununca pare o tratamento antes do prazo indica-
do, mesmo que os sintomas tenham melhorado;
unão use antibióticos fora do prazo de valida-
de (podem não fazer efeito e causar resistência 
bacteriana);
uevite guardar sobras de antibióticos em casa, 
pois a quantidade geralmente não é suficiente 
para um novo tratamento.

Peça sempre orientação ao profissional de 
saúde!
ucertas pessoas têm alergia a alguns tipos de an-
tibióticos, por isso, lembre-se sempre de contar ao 
profissional de saúde sobre as alergias que já teve;
ua maioria dos casos de dor de garganta, gripe e 
diarréia não necessita de tratamento com antibió-
ticos, pois geralmente são causados por vírus.

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde/MEC

Por Celia Penteado
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