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Reitoria apresenta 
planejamento  
financeiro de 2013

Leia mais em www.udesc.br/?idNoticia=6307

Representantes da Reitoria da Udesc apresentaram nesta quinta-fei-
ra, 28, o planejamento financeiro para 2013. A apresentação trou-
xe dados do encerramento financeiro de 2012, do cenário atual e 

também detalhou quais são as despesas que já foram empenhadas neste ano. 
“O encontro foi positivo, pois primamos pela transparência. Está cla-

ro que necessitamos de recursos extraorçamentários e de um aumento da 
nossa captação externa. Esperamos que o governo se sensibilize e aumen-
te o repasse seja por meio da inclusão de mais obras da Udesc no Pacto 
por Santa Catarina, ou com um possível aumento de percentual do duo-
décimo. Independentemente disso, continuaremos na busca de recursos 
federais e de outras fontes”, resume o reitor da Udesc, Antonio Heronaldo 
de Sousa. O reitor ainda frisou que está aguardando a aprovação de uma 
emenda coletiva da bancada federal catarinense no valor de R$ 15,5 mi-
lhões. “Estamos esperando a votação do Orçamento da União e, se apro-
vado, será a primeira vez na história da Udesc que receberemos um recur-
so por meio de uma emenda coletiva da bancada catarinense”, diz o reitor.

Em julho de 2012, quando a Lei Orçamentária Anual (LOA) foi divul-
gada, o Governo apresentou três cenários. O mais conservador deles plane-
java um repasse de R$ 259 milhões na Fonte 100. O orçamento é distribuído 
com base em uma estimativa de arrecadação. “Esse era o planejamento 
deles feito cinco meses antes da arrecadação real. Agora, no início do 
ano, o Governo fez um contingenciamento e foi planejado o repasse 
de R$ 247 milhões no Sistema Integrado de Planejamento Fiscal 
(Sigef) — cota financeira que pode ser empenhada. Com isso, 
temos um déficit de 12 milhões e tivemos que redistribuir 
as cotas financeiras aos centros”, explicou o pró-reitor de 
Planejamento, Gerson Lagemann. Segundo o Gover-
no, a queda deve-se à redução da tarifa de energia 
elétrica e em virtude da Resolução nº13 do Sena-
do Federal que unifica as alíquotas dos portos.

Lagemann reforçou que os recursos de 
ensino, pesquisa e extensão e as bolsas estudantis 
estão garantidos. Disse ainda que a Reitoria enca-
minhará o pedido de reajuste salarial em abril e que 
nenhuma obra, como por exemplo, o restaurante no 
Campus I, em Florianópolis, será paralisada. v
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Perfil
Murilo César Hornburg

TéCniCo do rH da udesC Joinville

Da música  
às pessoas

Pessoas e música são os principais 
interesses de Murilo César Hor-
nburg, técnico universitário de 

suporte do RH da Udesc Joinville des-
de 2011. “Tenho muito orgulho em tra-
balhar na Udesc, que é uma instituição 
que possui reconhecimento pela sua 
qualidade, o que se deve ao fato de 
possuir profissionais responsá-
veis e comprometidos com a 
instituição”, afirma Murilo.

Quando não está exercendo 
suas funções na universidade, ele 
se dedica ao seu hobby, que tam-
bém é seu segundo trabalho. 
Murilo toca, canta e compõe 
na banda Bravaro, criada por 
ele e dois amigos há quatro 
anos. O grupo toca covers de 
bandas como Black Sabbath, 
Led Zeppelin e Pink Floyd. 

 “O legal de se ter uma 
banda é poder tocar em lugares 
legais, conhecer pessoas diferen-
tes, cidades diferentes e ainda ser 
pago para se divertir. Já tocamos 
em Joinville, Blumenau, Balne- á -
rio Camboriú, São Bento do Sul e 
Porto União” conta Murilo. 

Junto de sua banda, Murilo 
tem muitos sonhos e planos, en- tre 
eles, lançar o primeiro CD ainda 
nesse ano. Ele usa uma frase do 
falecido senador Artur da Távo- l a 
para definir sua relação com a 
música: “Música é vida in- t e -
rior, e quem tem vida interior j a -
mais padecerá de solidão”. v

u 1a Semana de Arte PopularA 1a Semana de Arte Popular (SAPo) está com inscrições abertas até o dia 6 de março, para apresentações nas categorias de teatro, cinema, música, dança, batalha de breaking, sarau (poesia e música), exposições de artes visuais e oficinas. O evento ocorrerá entre 2 e 7 de abril nos campi da Udesc e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e tem como objetivo divulgar os trabalhos dos artistas locais. Saiba mais: www.udesc.br/?idNoticia=6291.

u Pós-Graduação As inscrições para o Mestrado Profissional em Gestão de Unidades de Informação estão abertas até 15 de março; para o Mestrado em Design até o dia 8;  e para os cursos de Mestrado e Doutorado em Artes Visuais até 04 de abril. Saiba mais no Portal Udesc e ajude a divulgar!

Agenda
Jonas Porto
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Você 
sabia TEM

Braços Abertos
u Implantado este ano, o programa de 
extensão Udesc de Braços Abertos busca 
estimular a interação de alunos estrangeiros 
em programas de mobilidade acadêmica 
com demais integrantes da comunidade 
acadêmica e local. Deve atuar em três 
frentes: na recepção e apadrinhamento 
dos estudantes de outros países; na 
promoção de passeios culturais e de 
encontros de integração e aprendizagem 
de línguas estrangeiras na universidade; 
e na realização de oficinas em escolas 
públicas de Florianópolis. Uma iniciativa 
da Esag, já inclui acadêmicos e servidores 
de outros centros — como Ceart, Cead e 
Faed — e planeja ampliar sua abrangência.
Para saber mais entre contato através do 
e-mail bracosabertos.esag@udesc.br ou 
acesse www.facebook.com/pages/Udesc-de-
Bra%C3%A7os-Abertos/433049950108854.

PET Geografia
uA Faed conta com o Programa de 
Educação Tutorial (PET) do curso de 
Geografia da Udesc. O PET Geografia 
foi fundado pelos professores do 
departamento de Geografia da Udesc em 
1994. Foi criado para apoiar atividades 
acadêmicas que integram ensino, pesquisa 
e extensão. Formado por grupos tutoriais 
de aprendizagem, o PET propicia aos 
alunos participantes, sob a orientação 
de um tutor, a realização de atividades 
extracurriculares que complementem 
a formação acadêmica do estudante e 
atendam às necessidades do próprio curso 
de graduação. Mais informações no blog: 
http://petgeoudesc.wordpress.com/.

uA promoção para a carreira 
de TéCniCo universiTário 
de desenvolviMenTo 
acontece por titulação, com 
a movimentação do servidor 
da classe em que se encontra 
para a imediatamente 
superior, mantendo-se o 
nível correspondente.

uA promoção, nas carreiras 
de TéCniCo universiTário 
de suporTe, exeCução e 
serviços, acontece através 
do acúmulo de horas de 
capacitação em cursos 
formais na área de atuação:

u para a segunda classe: 80H;
u para a terceira: 160H;
u para a quarta classe: 240H.

u É importante saber 
também que para as carreiras 
de suporte, execução e 
serviços, os servidores podem 
obter a proMoção através 
da substituição das horas de 
capacitação pelos sucessivos 
níveis de escolaridade acima 
dos exigidos pelo cargo. 
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Viver 
Bem Decisões

Gestantes devem evitar 
doces e massas

uDurante a gestação, são comuns 
os conhecidos desejos de comer 
alguma coisa — e os preferidos 
são doces e massas. Mas todo esse 
apetite pode provocar um problema 
muito sério e pouco conhecido 
por grande parte das gestantes.

uO aumento do líquido amniótico, 
responsável por envolver o bebê 
na barriga da mãe para que ele 
possa se desenvolver até a data 
do nascimento, pode provocar 

até mesmo o nascimento 
prematuro do bebê. O 

excesso de carboidratos 
e doces pode ainda 
causar diabetes 
gestacional.

u Para evitar o 
aumento de líquido 

amniótico durante a 
gestação, o ideal é 
seguir uma alimentação 

saudável e com 
restrições a sal, 
carboidratos e 
doces, além de 
manter em dia 
as consultas 

com o obstetra 
durante o 
pré-natal.

Consepe
u Foi aprovada, em 19 de fevereiro, na 
última reunião do Consepe, uma resolução 
que estabelece normas e fixa prazos para 
avaliações do processo ensino-aprendizagem, 
em substituição a resolução 034/93. A nova 
resolução objetiva  atualizar a legislação 
da Udesc em relação à utilização do 
sistema acadêmico informatizado.  Entre as 
mudanças estão a definição de normas para 
a disponibilização do Plano de Ensino;e o 
estabelecimento de prazos para a publicação 
dos resultados das avaliações e frequência 
no Sistema de Gestão Acadêmico.

Consad
uNa última reunião realizada pelo Consad, 
em 28 de fevereiro, foi aprovado o reajuste 
salarial de 5,84% para os servidores da Udesc, 
em 2013. A aprovação do Valor Referencial 
de Vencimento (VRV) ainda depende da 
aprovação no Consuni e, se aprovado, será 
encaminhado para o Governo do Estado, em 
abril. De acordo com a Proplan, o possível 
reajuste dos salários da Udesc não prejudicará 
o governo perante a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, pois a folha da universidade 
representa apenas 2,5% da folha do Estado.
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