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O grupo de estudantes e ou-
tras pessoas que ocupavam 
o Hall da Reitoria da Udesc, 
em Florianópolis, há quase 
um mês, em protesto contra 
a PEC 241/55 e a reforma do 
ensino médio, deixou o local 
na última sexta-feira, 18. A 
desocupação ocorreu em 
cumprimento à ação de rein-
tegração de posse da área 
contra o movimento, com a 
presença de dois oficiais de 
Justiça, que solicitaram auxí-
lio da Polícia Militar.

Hall da Reitoria  
é desocupado

Desde o início de novem-
bro, o site da Udesc possibili-
ta à comunidade acadêmica 
e externa transparência no 
acompanhamento das obras 
em todos os 12 centros de 
ensino da instituição. Basta 
acessar o novo portal da insti-
tuição e, na aba “Transpa-
rência”, clicar em “Udesc em 
Números”. O levantamento 
mensal do andamento das 
obras é realizado pela equipe 
técnica da Pró-Reitoria de 
Planejamento (Proplan).

Acompanhamento  
de obras pelo site
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Construção do novo 
prédio da Udesc 
Balneário Camboriú 

Na próxima terça-feira, 29, a emenda parlamen-
tar que propõe o aumento de 0,17% no repasse de 
recursos via duodécimo à Udesc deve entrar em vo-
tação em destaque no plenário da Assembleia Legis-
lativa (Alesc), juntamente com a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO). A solicitação partirá da bancada 
do Partido dos Trabalhadores (PT), apesar da altera-
ção em favor da universidade não ter sido aceita na 
Comissão de Finanças e Tributação (CFT), em reunião 
nesta quarta-feira, 23.

Na mesma sessão da 
CFT, o presidente e rela-
tor da LDO, Marcos Vieira 
(PSDB), acatou emenda 
enviada pelo Governo do 
Estado que prevê a trans-
ferência de parte das do-
tações orçamentárias para 
o Tribunal de Justiça (TJ) e 
o Ministério Público (MP). 
O percentual fixado é de 

0,17%, sendo 0,10% para o TJ e 0,07% para o MP. A alte-
ração seria um acerto entre o governo e os dois órgãos 
para compensar as verbas não enviadas devido à opera-
ção financeira que destinou recursos tributários da Ce-
lesc para o Fundo Social, que também afetou a Udesc. 

Mesmo com a decisão negativa que atingiu a uni-
versidade, a emenda em favor da instituição ainda pode 
entrar em votação em plenário, após pedido de desta-
que. Nesta quarta e quinta-feira, o reitor em exercício, 
Leandro Zvirtes, esteve na assembleia em conversa com 

deputados estaduais, entre eles 
o líder do governo, Darci de Mat-
tos (PSD), para ressaltar a impor-
tância do aumento de recursos 
para a universidade. 

Para terça-feira, 29, será orga-
nizada uma mobilização de ser-
vidores e alunos da Udesc na 
Alesc para acompanhar a vota-
ção da LDO no plenário da casa. 

Aumento de recursos à Udesc deve 
entrar em votação na Alesc na terça

,
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Sou super família”. Assim se descreve a técnica universi-
tária Milla Lima Faust, chefe do Setor de Patrimônio da 
do Centro de Educação Superior da Região Sul (Ceres), 

da Udesc em Laguna. Catarinense nascida em Tubarão, a ser-
vidora tem dois fi lhos, Manuel, de 18 anos e Julia, de 7, a quem 
dedica seu tempo e cuidados, além do trabalho dedicado na 
universidade. “A família é a razão da minha vida. E para mim, a 
Udesc também é como se fosse uma grande família”, ressalta.  

A história da técnica com a universidade é longa. Até 
2004, Milla passou um tempo como bolsista e como funcio-
nária terceirizada (digitadora) na Reitoria. De tanto apreciar 
o trabalho e o ambiente da universidade, surgiu a vontade 
de permanecer na instituição, mas agora como servidora. 
“Assim que abriu o concurso público, enxerguei a oportuni-
dade e não deixei a chance passar”, conta.

Em 2016, esta libriana completou 11 anos como téc-
nica da Udesc, onde se sente acolhida pelos colegas. Antes 
de trabalhar no Setor de Patrimônio da Udesc Laguna, Milla 
passou ainda pelos setores de Almoxarifado, Recursos Hu-
manos e Financeiro da Reitoria.

No fi m de 2011, a técnica pediu transferência para a 
unidade de Laguna, pois queria fi car mais perto dos seus 
pais e do irmão, que moram em Tubarão. 

A ligação com a Udesc não é apenas profi ssional. Milla 
é formada em Artes Visuais pelo Centro de Artes (Ceart) e é 
apaixonada por arte e cultura. No tempo livre, gosta de ler 
e se considera uma cinéfi la assumida. “Nada como curtir um 
fi lminho ao lado dos meus fi lhotes”, diz.

A servidora diz que pretende continuar na universidade 
catarinense no mínimo pelos próximos 20 anos. “Com muito 
orgulho, pois é na Udesc que quero me aposentar”, conclui.

P��� � Milla Lima Faust, técnica da Udesc Laguna

Família e amizade

Aniversário: 6 de outubro
Livro de Cabeceira: “Cidade dos Etéreos”, de 
Ransom Riggs
Passeio Inesquecível: Cataratas do Iguaçu 
Uma pessoa exemplar: Meu avô, seu Maneca
Uma paixão: Filhos
É torcedora: do Brasil
Culinária preferida: Italiana

P�p�-r��id�

Palestra gratuita: conversa sobre homens
Na próxima terça-feira, 29, a Coordenação de De-

senvolvimento Humano (CDH) promove a palestra 
“Uma boa conversa sobre homens”, às 15h30, na Sala 
146 da Udesc Esag. Ministrada por Tulio Caminha e 
Luiz Jacques Saldanha, do Movimento Guerreiros do 
Coração, o evento é aberto à participação feminina 

e visa quebrar o preconceito masculino de tratar da 
sua saúde física, mental e emocional. A ação vem ao 
encontro da campanha Novembro Azul Mais infor-
mações podem ser obtidas com a equipe da CDH 
pelo telefone (48) 3664-8005, das 13h às 19h, e pelo 
e-mail cdh.reitoria@udesc.br.

Julia Vieira Rodrigues Bittencourt – Reitoria
Rosane Rosa - Reitoria

Sandra da Silva - Reitoria

Milla e sua 
fi lha Julia

“
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Concerto a céu aberto em Lagestem

Em 16 de novembro, o professor 
José Francisco Salm Júnior, da 

Udesc Esag, ministrou uma aula 
para os alunos do sétimo termo de 

Administração Pública via vide-
oconferência, diretamente de 

Washington, nos Estados Unidos. 
O docente esteve na cidade para 

participar de uma reunião do 
Observatório Global da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). 

Folha de pagamento
u A folha de pagamento referente a novembro 
dos servidores da Udesc está disponível para 
consulta no www.portaldoservidor.sc.gov.br, 
já com o aumento de 4,2% no VRV, retroativo 
a agosto, e com o reajuste no auxílio-alimenta-
ção. A segunda parcela do 13º dos servidores 
estaduais será paga em 14 de dezembro. Já o 
salário referente a dezembro cairá na conta dos 
técnicos e professores em 21 de dezembro.

Novo mestrado
u A Capes aprovou a criação do Mestrado 
Profissional em Enfermagem na Atenção Pri-
mária à Saúde, na Udesc Oeste, em Chapecó. 
O curso será oferecido a partir de agosto de 
2017, com 24 meses de duração, 12 discipli-
nas e dez vagas.

GDI dos professores
uO prazo para docentes da Udesc renovarem a 
gratificação de dedicação integral (GDI) foi prorro-
gado até esta sexta-feira, 25. Já novos pedidos da 
GDI podem ser apresentados a qualquer tempo. 
O procedimento a partir de agora deve ser feito 
pelo site sgdi.sistemas.udesc.br/. 

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

uNa noite desta quinta-feira, 24, a Udesc Lages 
promoverá um concerto ao ar livre com a Orquestra 
Sinfônica de Lages, a partir das 20h30. O evento será 
aberto à comunidade, com entrada gratuita. O con-
certo encerrará a programação do Novembro Cultu-
ral, promovido pelo centro, e está incluído nas come-
morações oficiais dos 250 do município. O espetáculo 
acontecerá no Campo Multiuso da Udesc Lages, onde 

haverá 800 cadeiras para acomodar o público. A or-
questra subirá ao palco com 40 integrantes, com com-
posição de violinos, violas, violoncelos, contrabaixo, 
flauta, oboé, clarinete, trompete, trompas, trombo-
nes, tuba, bateria, tímpano, percussão e piano. O con-
certo será acompanhado pelas vozes de 40 cantores, 
que integram o coral da orquestra. O repertório irá do 
clássico nacional ao internacional.



Conselho: use 
filtro solar!

Nova equipe diretiva da Udesc Faed
A diretora-geral eleita para a gestão 2017/2021 da Udesc Faed, 

professora Julice Dias, divulgou os nomes da equipe diretiva que 
integrará a nova gestão. A pasta da Administração será dirigida pelo 
técnico universitário Éder Gulart Monteiro; a direção de Ensino de 
Graduação terá à frente o professor Celso João Carminati; a direção 
de Extensão, Cultura e Comunidade será exercida pela professora 
Rosa Elisabete Militz Wypyczynski Martins; e o professor Emerson 
César de Campos será o diretor de Pesquisa e Pós-Graduação.

Calendário Acadêmico 2017
A Udesc lançou o Calendário Acadêmico 2017 e uma das novi-

dades será o “Dia do Egresso”, que ocorrerá em 16 de agosto, com 
eventos em toda a universidade. O primeiro semestre da graduação 
começará em 20 de fevereiro e o da pós-graduação, em 6 de março.

Udesc sedia encontro da ABRH
A Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH), da Udesc, 

promoveu nesta quarta-feira, 23, um encontro entre integrantes da 
Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Santa Cata-
rina (ABRH-SC). Realizada no Centro de Ciências da Administração 
e Socieconômicas (Esag), o evento reuniu 26 profissionais da área, 
sendo 16 de organizações externas e 10 da universidade. Na oca-
sião, a  professora Lidia Cristina Picinin apresentou resultados do 
Programa de Coaching, que vem sendo aplicado na Udesc como 
ferramenta do desenvolvimento humano.
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Viver Bem Equilíbrio

Apesar de a maior parte dos 
dermatologistas recomendarem o uso 
de filtro solar para prevenir câncer de 
pele e envelhecimento prematuro, 
quase todos acreditam que seus 
pacientes não estão seguindo o 
conselho de forma adequada, segundo 
sugere um pequeno estudo feito nos 
Estados Unidos e publicado em outubro 
na revista “Jama Dermatology”.

“Existe uma lista de razões pelas quais 
a maioria das pessoas não usa filtro solar 
o suficiente: a loção é desconfortável, 
inconveniente de aplicar, nem sempre 
disponível, cara e a lista continua”, diz o 
principal autor do estudo, Aaron Farberg, 
da Escola de Medicna Icahn, do Hospital 
Monte Sinai, em Nova York.

A maior parte das pessoas precisa 
de quase 30 ml de filtro solar para cobrir 
todas as partes expostas do corpo, de 
acordo com a Associação Americana de 
Dermatologia (AAD).

Como aplicar o filtro:

uO produto deve proteger contra UVA 
e UVB e ter um fator de proteção 
solar de 30 ou mais, segundo 
recomendação da AAD. 

uO filtro solar deve ser aplicado 15 
minutos antes da exposição ao sol e 
ser reaplicado a cada duas horas ou 
depois de entrar na água ou transpirar.

Fonte: G1

Por Celia Penteado

Distribua tarefas e use melhor seu tempo
Não tem tempo pra nada? Aprenda a delegar tarefas. Ao pensar 

“Deixe que eu faço, será mais rápido”, você impede que outras pes-
soas desenvolvam habilidades úteis para elas. Se quiser ser um bom 
gestor, exerça a confiança. Quando alguém falhar, não se concentre 
em apontar o erro. Ensine a forma certa de fazer o que foi solicitado. 
1. Acompanhe o trabalho para se certificar de que está sendo exe-

cutado adequadamente, mas não pressione;
2. Delegue só o que tiver segurança de que o outro é capaz de realizar;
3. Verifique se a responsabilidade passada foi compreendida;
4. As tarefas devem ser delegadas apenas por uma pessoa e é para 

ela que devem ser prestadas as contas;
5. Apoie e defenda seu subordinado se a autoridade atribuída a ele 

for questionada.
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