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O Estado pagará entre os dias 19 e 20 de 
julho a primeira parcela do 13o salário dos 
servidores. Os funcionários da Udesc recebe-
rão no dia 20. Com a antecipação da primeira 
parcela, serão injetados na economia catari-
nense R$ 234,2 milhões e mais de 135 mil 
servidores serão beneficiados. 

“Mesmo diante do cenário de desaceleração 
da arrecadação estadual, o governo decidiu pa-
gar a metade do 13o salário aos servidores como 

forma de estimular o consumo 
e a economia. Estamos con-
fiantes em uma recupera-
ção no segundo semestre, 
que tem se mostrado 
historicamente melhor 
em relação ao pri-
meiro”, afirmou o 
governador Rai-
mundo Colombo.

Governo programa antecipação do 13o salário

Diretores apresentam 
levantamentos 
para otimização da 
ocupação docente

O s diretores gerais das unidades da Udesc apre-
sentaram para o reitor, Antonio Heronaldo de 
Sousa e equipe, levantamentos para otimiza-

ção da ocupação docente na universidade, na quinta-
feira, 5 de julho, no Plenarinho da Reitoria, em Flo-
rianópolis. Além disso, os diretores sugeriram outras 
medidas para a otimização de recursos na instituição, 
como um estudo da resolução da ocupação docente.

Uma das principais metas era a redução da folha 
de pagamento em até 1% em cada centro com a re-
alocação da carga horária dos professores. Segundo 
informações repassadas pelos diretores, a meta foi 
alcançada na maioria dos centros.
Com a realocação da carga horária dos professores, o 
reitor autorizou a abertura de um processo seletivo para 
a contratação de professores substitutos. A medida é 
necessária para não prejudicar os alunos no segundo 
semestre deste ano. “Vamos fazer alguns ajustes para 
lançar o processo seletivo e analisar as particularidades 
para chamar os professores efetivos aprovados no últi-
mo concurso público. Tudo isso analisando a arrecada-
ção do estado de Santa Catarina”, informou o reitor. v



Um otimista à  
frente da Udesc

Perfil
Antonio HeronAldo de SouSA

Reitor da Udesc

Seja decidido. A má execução prejudi-
ca menos que a indecisão. A estagna-
ção estraga mais as coisas que o mo-

vimento.” Esta frase de Baltasar Gracián é 
uma das preferidas do “personagem da vida 
real”, desse Comunica, o reitor da Udesc, 
Antonio Heronaldo de Sousa. 

Há 20 anos na Udesc, ele seguiu a do-
cência, realizando eventos, orientando alu-
nos e desenvolvendo projetos. Vice-reitor de 
2008 a 2011, neste ano ele assumiu a Reito-
ria, um dos maiores desafios da carreira.

O reitor da Udesc, de 45 anos, é um ho-
mem comum (pode não parecer?!), que entre 
os sabores, gosta dos peixes e das massas e 
o verde é a cor que mais lhe agrada. “Mar e 
verão” é a resposta, quando questionado se 
prefere a serra ao mar, o frio ao calor. 

Quando está livre a escolha é simples: 
“gosto de acompanhar meus filhos, viajar 
com a família e praticar ciclismo e o bas-
quetebol”. Pai de dois filhos adolescentes, 
Vinícius (16) e Cecília (14), é casado com 
Cláudia, sua companheira há 24 anos.

E as perspectivas futuras? Heron diz ser 
otimista: “temos a possibilidade de conhecer 
melhor o mundo, e assim mais chance de mudá-
lo”, afirma o doutor em engenharia que gosta 
desde a música clássica, passando por Geraldo 
Vandré, até o rock progressivo do Pink Floyd.

Admirador dos filmes de ficção cien-
tífica e torcedor do Sousa Futebol Clube, o 
reitor também torce por uma Udesc cada vez 
melhor. “Eu tenho a expectativa de que mui-
to do que queremos realizar dependerá da 
parceria com os servidores e estudantes, pois 
temos a consciência que ninguém faz nada 
relevante sozinho”, afirma Heron.v

“

uAté 31 de julho

Alunos e professores da Esag, Cefid, 

Cesfi, Ceres, Ceplan, Ceavi, Ceart e Faed 

podem participar da avaliação dos cursos 

por meio da Avaliação Institucional 2012/1. 

Professores acessem o SIGA e participem! 

uDe 16 a 20 de julho

A Faed recebe o VII Congresso Brasileiro 

de Pesquisadores(as) Negros(as) com o 

tema “Os desafios da Luta Antirracista 

no século XXI”. O presidente do VII 

Copene, professor Paulino de Jesus 

Francisco Cardoso, assegura que o evento 

deverá reunir cerca de mil participantes 

durante os cinco dias de atividades. 

Inscrições abertas até 15/07. Saiba mais 

no site www.abpn.org.br/copene.

Agenda
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uQue todo funcionário 
público estadual tem direito 

a licençA prêmio?

u Essa licença nada mais é do que 
uma licençA remunerAdA de trêS 
meSeS, que é concedida a cada cinco 
anos do exercício das atividades na 
função. A LP pode ser usufruída a 
qualquer tempo de acordo com a 

conveniência e o interesse público, em 
período integral não inferior a 30 dias.

uQue para os servidores efetivos a 
data de concessão das primeiras fériAS 

acontece quando é completado 365 
dias de exercício no cargo. Se você 
é servidor que entrou recentemente 
na Udesc é importante saber que a 

solicitação de férias deve ser requisitada 
após esse período e também feita 

até o dia 5 do mês anterior que você 
pretende usufruir das férias, para 
que assim, receba a gratificação 

constitucional de “1/3 de férias”, 
que é concedida justamente para ser 
utilizada nesse período de descanso.

Você 
sabia

Fisioterapia grátis
uA Clínica Escola de Fisioterapia 

da Udesc, localizada no Cefid, 
em Florianópolis, presta até 1.200 

atendimentos por mês à comunidade, 
gratuitamente. Os atendimentos 
são feitos por alunos do curso 
de graduação em Fisioterapia, 

como parte de sua formação, sob 
a orientação de professores. Os 

pacientes são encaminhados pelos 
postos e policlínicas de saúde 

municipais. Saiba mais em  
http://www.cefid.udesc.br/clinica.

Hospital Veterinário
uA Udesc de Lages possui o 

Hospital de Clínicas Veterinárias, 
o HCV do CAV. Anualmente, são 
atendidos cerca de 3 mil animais 

e realizadas 850 cirurgias, em 
aulas práticas e também através 

da prestação de serviço. Nele são 
atendidos grandes e pequenos 

animais de todas as espécies. Além 
disso, o HCV é referência na área 
de cirurgias cardíacas em animais.

TEM
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Viver 
Bem Decisões

Parar de fumar 
não é tudo!
ureSpirAr bem: Largar o 
cigarro é sempre uma boa ideia. 
Só que às vezes não é o suficiente. 
Você sabia que ex-fumantes 
podem precisar de fisioterapia 
para voltar a respirar bem? 
Muitos desenvolvem a doença 
pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC), uma inflamação que 
compromete as vias respiratórias.

u SintomAS: Os pacientes 
com DPOC costumam ter tosse 
crônica, produção de escarro 
e dificuldade em respirar, o 
que leva à incapacidade para 
atividades diárias e compromete 
a qualidade de vida. No Brasil, 
essa doença é a quinta maior 
causa de internações pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS).

utrAtAmento: Há várias 
formas de combater esses 

sintomas. Em geral, um dos 
tratamentos prescritos pelo 

médico é reabilitação 
pulmonar. O Centro 
de Ciências da Saúde 
e do Esporte (Cefid) 

mantém um 
programa 
nessa 

área gratuito e aberto à 
comunidade. Saiba mais em 
http://www.cefid.udesc.br/nureab

Decretos
uO governador Raimundo Colombo, no dia 4 
de julho, assinou dois decretos que excluem a 
Udesc da aprovação prévia do Executivo para 
aquisição de materiais, contratação de serviços 
e obras e da participação de servidores públicos 
em eventos que acarretavam despesas superiores 
a R$1 mil. A autorização para a realização desse 
tipo de despesa no âmbito do governo está 
prevista no decreto 938, de 27 de abril deste ano.

Nova Instrução Normativa
u Foi publicada no dia 3 de julho a IN 
001/2012-Proad que regulamenta os 
procedimentos para movimentação física de 
bens patrimoniais, próprios e de terceiros, 
sob a responsabilidade da Udesc, publicada 
pelo Setor de Sistemas e Normas da Proplan. 
Para acessar a IN na íntegra, entre na página 
da Proplan na seção “Normativos”. 

Núcleo Extensionista Rondon

u Foi oficializada, no dia 3 de julho, em 
Balneário Camboriú, a criação do 

Núcleo Extensionista do Projeto 
Rondon do Cesfi. Com o 
núcleo alunos e servidores 
do Cesfi serão inseridos 
nas operações do NER/
Udesc. A próxima ação 
será a “Operação Serra 
& Mar”, na região Sul 

de Santa Catarina, 
de 25 de julho 
a 4 de agosto.


