
Os professores, técnicos e alunos vencedores do Prêmio Simplifica 
Udesc 2017 foram conhecidos no início da tarde desta quinta-feira, 26, 
durante o Conselho Universitário (Consuni). A segunda edição do prê-
mio recebeu 188 ideias para desburocratizar processos nas áreas de 
ensino, extensão, pesquisa e serviços da universidade. Dessas, foram 
escolhidas as três melhores em cada categoria – técnico, professor e 
aluno – e, entre elas, a campeã geral.

Os autores das três melhores propostas de cada categoria rece-
beram kit com pen drive, caneta, carregador de celular e caneca tér-
mica fornecidos pela patrocinadora da iniciativa, a Fundação Instituto 
Tecnológico de Joinville (Fitej). Já a melhor proposta geral ganhou um 
tablet, também oferecido pela Fitej.

O objetivo do Simplifica Udesc, iniciativa da Pró-Reitoria de Plane-
jamento (Proplan), é engajar a comunidade acadêmica a apontar solu-
ções criativas para combater procedimentos que travam ou dificultam 
as atividades da instituição, e, a partir disso, criar uma agenda de me-
didas prioritárias na gestão da universidade estadual.

Nos últimos dias, o reitor da Udesc, Marcus To-
masi, o vice-reitor, Leandro Zvirtes, e pró-reitores 
estiveram reunidos com deputados estaduais, en-
tre eles o líder do governo na Assembleia Legisla-
tiva (Alesc), além de membros do Grupo Gestor do 
Governo (GGG), para que seja dado o encaminha-
mento definitivo do reajuste do Valor Referencial 

de Vencimento (VRV) dos servidores da universida-
de à Alesc. A proposta de reajuste seria reavaliada 
nesta terça-feira, 24, pelo GGG, mas a reunião foi 
remarcada. A expectativa é de que o grupo se en-
contre para deliberar sobre o assunto na próxima 
semana. “Estamos trabalhando para que o reajuste 
aos servidores seja concedido”, afirma Tomasi.
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Confira a lista dos servidores e alunos 
premiados no 2º Simplifica Udesc

VRV: Udesc se reúne com secretários e deputados 

Técnico Marco 
Dibe Antônio 
Laureano foi o 
campeão geral

CONFIRA AS IDEIAS E OS AUTORES ESCOLHIDOS:

4Tramitação de progressão e promoção para o servidor por meio de procedimentos, documentos e 
avaliação online/digital, do técnico Marco Antônio Dibe Laureano (campeão geral).

4Progressão docente realizada por sistema online semelhante à solicitação de GDI, do professor Jorge de Oliveira Musse.

4Relatório de estágio sem papel por meio da utilização de formulários online ou do próprio Siga, do aluno Elder Catarina.

4Secretaria digital, com documentos de matrícula dos estudantes armazenados e digitalizados no Siga, da técnica Rejane Hagemann.

4Controle de bolsas pelo Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), dos técnicos Cassio Cacciatori e Juliana Fraga Duarte.

4Criação de uma intranet, espécie de plataforma central de acesso aos sistemas internos da Udesc, da professora Cláudia Campos.

4Certificados on-line, com certificação instantânea, da professora Rosana Tagliari Bortolin.

4Rematrícula de veteranos logo após o término do semestre, da aluna Ana Luiza Leite.

4Criação de um sistema de portarias da Udesc, da aluna Isadora Dias Pereira.



Aniversariantes de 26 de outubro
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Professor com coração extensionista

Comunica

O que mais chama atenção no diretor de Exten-
são, Cultura e Comunidade da Udesc Ibirama 
e agora novo coordenador do Núcleo Exten-

sionista Rondon (NER) é a capacidade de se adaptar 
a novas situações e extrair o melhor de cada experi-
ência. Jaison Ademir Sevegnani nasceu em Blumenau, 
mas diz ser de onde está. “Sou de onde estou porque 
tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas e, 
quando criamos laços, levamos um pouco de cada lu-
gar e também deixamos um pouco da gente”, explica.

Jaison, que começou a trabalhar aos 15 anos 
como varredor, conseguiu se formar em Administra-
ção com a ajuda dos pais, área na qual concluiu duas 
especializações – em Gestão do Varejo e em Gestão 
de Pequenas Empresas – e o mestrado. Foi professor 
em outras instituições e bancário até que, em 2007, 
começou a lecionar como substituto na Udesc e, em 
2011, como efetivo, no Departamento de Engenharia 
de Software.

Atualmente, é responsável pela disciplina de Em-
preendedorismo. Carrega consigo a “responsabilida-
de de dar o melhor” de si em qualquer coisa que faça 
e atribui ao bom humor e ao fato de ser uma pessoa 

Aniversário: 6 de fevereiro
Livro de cabeceira: As Aventuras de Sherlock 
Holmes (Arthur Conan Doyle)
Filme favorito: 12 Homens e uma Sentença
Passeio inesquecível: Olímpia (SP)
Uma pessoa exemplar: Meu pai
Uma paixão: Minha família
É torcedor: Do Brasil
Culinária: Italiana

Papo-rápido

criativa e positiva as experiências gratificantes que 
viveu. “Se tem uma coisa que me emociona é quando 
alguém formado ou ainda em formação me agradece 
pelo o que discutimos em sala, projetos, pesquisas 
ou rodas de conversa. Isso não tem preço”, conta.

Entre os projetos que participa na universidade, 
tem carinho especial por três deles: o Núcleo Exten-
sionista Rondon, a incubadora Agência de Desenvol-
vimento Empresarial da Região de Ibirama (Aderi) e o 
Dia D Udesc, que ele mesmo criou. O professor parti-
cipa do NER desde que entrou na instituição em 2011 
e gosta da possibilidade de levar a prática da sala de 
aula para a comunidades e sair da zona de conforto.

No seu tempo livre, Jaison gosta de ficar em casa 
e se divertir com a família, a esposa Sheila e os filhos 
Felipe Kauê, de 9 anos, e Heloísa Helena, de 5, e assistir 
a séries, como Game of Thrones. Tem, como hobby, o 
antigomobilismo, ou seja, a preservação e restauração 
de veículos antigos, prática que serve para “dar uma 
relaxada, tirar o estresse e se divertir com os filhos”. O 
professor, que desde jovem gosta de veículos antigos, 
recentemente restaurou um Passat Pointer de 1986, 
carro esportivo da época.

Jaison Ademir Sevegnani,
Diretor de Extensão da Udesc 

Ibirama e coordenador do Núcleo 
Extensionista Rondon (NER)

Perfil

Gustavo José Fleury – Udesc Joinville
Luiz Eduardo Schmitt – Reitoria

Pablo Procópio Martins – Udesc Cead

Jaison com a 
mulher e os 
dois filhos
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Servidor, participe do Clic Comunica! Envie uma foto com os colegas do seu setor para comunicacao@udesc.br.

Fique por dentro
INs revogadas
uNesta terça-feira, 24, a Reitoria publicou 
a revogação de cinco instruções normati-
vas (INs) que vinham sendo aplicadas desde 
2016 para ajustar o custeio e a folha de paga-
mento de servidores na instituição de ensi-
no. Confira a relação das INs revogadas neste 
link: bit.ly/InstrucoesRevogadasUdesc.

15 anos do Cead
u O Centro de Educação a Distância 
(Cead), da Udesc, comemorou 15 anos de 
existência com um evento nesta quarta-fei-
ra, 25, em Florianópolis. Criado em outubro 
de 2002, o centro já formou mais de 16 mil 
pedagogos em cerca de 180 dos 297 muni-
cípios catarinenses e em turmas no Amapá 
e no Maranhão. Há 32 polos de apoio pre-
sencial por SC, em apoio com a UAB.

Outubro Rosa
u Até terça-feira, 31, a Udesc recebe doa-
ções de servidores aos pacientes do Cen-
tro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), na 
Capital. Lenços de cabeça (algodão), fral-
das geriátricas, escova e pasta dental e sa-
bonetes podem ser entregues na Sala da 
Enfermagem, na Udesc Esag, para servi-
dores do Campus I. Consulte os locais nas 
demais unidades em (48) 3664-7999.

Inscrições para o Jisudesc
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Cliccomunica E vai tomando forma o novo prédio da Udesc Planalto Norte, em São 
Bento do Sul, que vai abrigar novas salas de aula, laboratórios e toda a 
estrutura do centro. A foto é do pró-reitor de Planejamento, Leonardo 
Secchi, que esteve na unidade nesta semana para conversar com os 
servidores sobre o orçamento da universidade para o próximo ano.

u A edição 2017 dos Jogos dos Servidores da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Jisudesc) será realizada entre 24 e 26 
de novembro, na Associação dos Funcionários Fiscais de Santa 
Catarina (Affesc), no Bairro Canasvieiras, em Florianópolis, em 
parceria com a Associação dos Servidores da Udesc (Asudesc). 
As inscrições seguem abertas até 3 de novembro. Os técnicos 
e professores interessados em participar da competição devem 
entrar em contato com o responsável pela delegação de cada 
centro de ensino, por e-mail, telefone ou pessoalmente. Você 
pode conferir lista com o nome, o setor e os contatos desses ser-
vidores no site www.udesc.br/jisudesc, no Regulamento Geral.



Gestão em movimento

Esta edição do Comunica Udesc marca o início 
da seção “Gestão em Movimento”. Neste espa-
ço, serão apresentados momentos importan-
tes da universidade, representados pela sua 
equipe de gestão, por meio de fotos de acon-
tecimentos dos últimos 15 dias, além de alguns 
dos eventos agendados para a próxima quin-
zena. A ideia surgiu da demanda de servidores 
que gostariam de saber detalhes do trabalho 
da equipe de gestão central da Udesc – que re-
presenta toda a universidade –, por onde passa 
e o que realiza. O objetivo é contribuir com a 
transparência e na prestação de contas.

FOTO: VANESSA SOARES

Ação de limpeza em torno da Udesc Faed

sustentável
Por Gustavo Kogure

 A primeira atividade da Semana Lixo Zero Udesc foi a limpeza em torno 
da Udesc Faed. Dentre as mais de 60 ações cadastradas na semana, essa 
chamou atenção pela quantidade e tipo de resíduos encontrados. Estima-
-se que mais de 250 quilos foram recolhidos por alunos e professores, como 
um freezer e até um vaso sanitário. Parabéns aos envolvidos! É gratificante 
ver tantas pessoas participando e ter a certeza de que, de alguma maneira, 
estamos plantando sementes do bem no mundo. Confira a programação 
completa em www.udesc.br/semanalixozeroudesc.  Você conhece algu-
ma ação sustentável no seu centro de ensino? Envie sugestões para  
gustavo.kogure@udesc.br. Acesse www.udesc.br/sustentavel.

Prestação de contas, transparência e agenda 
dos representantes da gestão da Udesc

Quer conversar com o reitor? Participe do projeto Gabinete de Portas Abertas. Agende pelo telefone (48) 3664-8104

Tá na agenda
30/10 – 1º Encontro do Ecossistema Catarinense de Inovação - Pacto pela Inovação, no Square Corporate SC- 401, Florianópolis, às 14h

01/11 – Homenagem aos servidores aposentados em 2016 e 2017 e inauguração da galeria dos ex-diretores da Udesc Cefid, às 11h

09/11 – 1º Colóquio Regional de EAD da Udesc, em Treze Tílias, às 19h (abertura do evento)

10/11 – Curso de Media Training voltado a gestores da Udesc, no Plenarinho da Reitoria

22/11 – 61º Fórum Abruem, na Universidade Estadual de Roraima (UERR), em Boa Vista

Reitor Marcus Tomasi entregou prêmios a 
alunos das Atléticas da Udesc Lages (foto)
e Joinville referente ao último Jiudesc

Reunião de planejamento com a nova 
coordenadora da Editora da Udesc, Márcia 
Silveira Kroeff, e os servidores da pasta

Reitor prestigia palestra do professor 
da Microsoft, Leandro Holanda, na 
Udesc Esag, sobre o Office 365

Pró-reitor Fábio Napoleão, com Alfredo Balduíno e outros servidores e 
alunos, no encontro de Extensão que reuniu mais de 400 pessoas em São José

Vice-reitor Leandro Zvirtes participou 
de seminário sobre cadeia produtiva 
do morango, em Rancho Queimado

O fundador da Embraer, Ozires 
Silva, fez palestra especial na Udesc 
Planalto Norte, em São Bento do Sul



Graus de relevância
Não sei se acontece com todo mundo, mas, conforme o tempo 

passa, busco ter uma vida mais leve, com menos coisas, compro-
missos e obrigações.

A noção de relevância muda de acordo com cada um e depende 
também da fase e do contexto. É interessante prestar atenção às 
nossas prioridades. Quando mudamos de perspectiva, mudamos o 
jeito que nos sentimos em relação àos acontecimentos.

Por exemplo, fazer academia todo santo dia é relevante para o 
meu filho. Para mim, não. Agora, dormir no mínimo oito horas por 
noite para mim é relevante. Para ele, que consegue fazer uma sies-
ta quase toda tarde, não.

Não tem jeito certo, nem errado. Cada um dispõe as prioridades 
como melhor lhe convém. No entanto, o que é relevante impacta 
nas nossas ações, então é necessário prestar bastante atenção às 
coisas para as quais escolhemos dar importância.

Você tem sugestões para esta coluna? 
Escreva para celia.penteado@udesc.br.

Intolerância à lactose
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Equilíbrio
Por Celia Penteado

A intolerância à lactose é a incapacida-
de de digerir a lactose (açúcar do leite). 
O problema é resultado da deficiência 
ou ausência de uma enzima intestinal 
chamada lactase. Esta enzima possi-
bilita decompor o açúcar do leite em 
carboidratos mais simples para sua 
melhor absorção.
Entre as causas, estão a deficiência 
congênita da enzima, a diminuição na 
produção da lactase em consequência 
de doenças intestinais e a deficiência 
primária, quando ocorre diminuição 
da produção da lactase no processo de 
envelhecimento.
Os sintomas mais comuns são náusea, 
dores abdominais, diarréia ácida e abun-
dante, gases e desconforto. A severidade 
dos sintomas depende da quantidade 
ingerida e da quantidade de lactose que 
cada pessoa pode tolerar.
Os sintomas podem ser controlados  
por meio de dieta. Alimentos  
a serem evitados:
u leite de vaca, queijos, manteiga, 
requeijão e demais derivados 
de leite; 
u preparações à base de 
leite (bolos, pudins, cre-
mes, entre outros); 
u bolachas e biscoitos 
que possuem leite na 
sua composição.
A orientação 
dietética não 
substitui o 
acompanha-
mento pelo 
médico.
Fonte: Biblioteca Virtual em 
Saúde – Ministério da Saúde

Rádio Udesc FM lança programa “Equilíbrio”
Na última terça-feira, 24, o programa “Equilíbrio” estreou na Rádio 
Udesc FM Florianópolis 100,1. Apresentado pela jornalista Celia Pen-
teado, técnica da Udesc, o quadro tem aproximadamente cinco minu-
tos de duração e pretende inspirar os ouvintes na busca por uma vida 
equilibrada e ajustada ao seu propósito. No primeiro episódio, Celia 
falou sobre propósito de vida. O quadro irá ao ar todas as terças-feiras, 
às 8h, com reprise nas quartas-feiras, às 13h. O programa surgiu a par-
tir da coluna “Equilíbrio”, do Comunica Udesc. Ouça a Rádio Udesc FM 
também na internet, pelo site www.udesc.br/radio.

Terrenos e prédios da Udesc
A Udesc possui 3.880.829,30 m2 em terrenos e 104.116,76 m2 em 
área construída, chegando a 89 edificações em todas as unidades. 
O levantamento foi feito pelo técnico Mário Cesar Machado, da Rei-
toria, que calculou detalhadamente as informações também por 
centro. Mais informações sobre o estudo pode ser obtidas direta-
mente com ele, pelo e-mail mario.machado@udesc.br.

Finalista em inovação
O professor Eduardo Janicsek Jara, da Udesc Esag, é 
um dos três finalistas do Prêmio Stemmer Inovação 
Catarinense 2017, na categoria “Protagonista da 
Inovação”. O docente foi indicado pela metodolo-
gia do programa de extensão Esag Kids, que, desde 
2015, promove oficinas de inovação e empreende-
dorismo para crianças e adolescentes, utilizando 
uma abordagem lúdica elaborada na universidade, 
sob sua coordenação. Os 12 finalistas em quatro ca-
tegorias repartirão um prêmio de R$ 525 mil.

FOTO: GUSTAVO VAZ/ASCOM


