
O projeto de lei que atualiza o Valor Referencial de 
Vencimento (VRV) dos servidores da Udesc foi aprova-
do por unanimidade nesta quarta-feira, 6, no plenário 
da Assembleia Legislativa (Alesc). A matéria foi valida-
da com emenda substitutiva proposta pelo deputado 
Darci de Matos que garante a retroatividade - 1,47% a 
partir de abril, 2% a partir de agosto e 3% a partir de 
outubro de 2017, totalizando 6,6% de reajuste, con-
forme aprovado no Conselho Universitário (Consuni).

Agora, o projeto de lei segue para sanção do gover-
nador Raimundo Colombo. A vitória dos servidores da 
universidade junto ao parlamento e também ao Gover-
no do Estado foi possível em virtude da intensa articu-
lação do reitor Marcus Tomasi e do vice-reitor Leandro 
Zvirtes com deputados e secretários estaduais nas últi-
mas semanas.

Após passar pela anuência do Grupo Gestor do 
Governo (GGG), o projeto tramitou na Alesc durante 
uma semana. No entanto, o texto repassado pelo go-
verno previa o reajuste apenas a partir de dezembro. 
Tomasi e Zvirtes, então, foram buscar junto aos depu-
tados uma emenda para recuperar a retroatividade.

Nesta terça-feira, 5, a matéria foi analisada na Co-
missão de Constituição e Justiça, presidida por Jean 
Kuhlmann. O deputado Darci de Matos entrou com o 
tema extrapauta e propôs a emenda, que foi aprovada 
por unanimidade com o projeto original. No mesmo dia, 
após Tomasi e Zvirtes passarem por todos os gabinetes 
parlamentares para sensibilizar os deputados pelo re-
ajuste do VRV, a matéria foi aprovada nas comissões de 
Finanças e de Trabalho, na manhã de quarta-feira, 6. À 
tarde, a pauta entrou para votação no plenário.
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Atualização do VRV: uma vitória da Udesc

A Reitoria e os 12 centros de ensino da Udesc en-
trarão em recesso a partir de 22 de dezembro e 
voltarão às atividades em 8 de janeiro, conforme 
o Decreto nº 1.389/2017 do Governo do Estado, 
publicado oficialmente em 1º de dezembro .  

O governador Raimundo Colombo anunciou nesta quinta-feira, 
7, o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servido-
res estaduais, inclusive técnicos e professores da Udesc, em 15 
de dezembro. Já o salário de dezembro será antecipado no dia 
22, quando iniciará o recesso do funcionalismo público de SC.

Recesso na Udesc 13º salário

u A proposta de atualização do VRV foi 
aprovada pelo Consuni da Udesc no 
fim de março e encaminhada ao Go-
verno do Estado em 5 de junho, após 
comprovada a viabilidade a partir da 
evolução da receita da universidade, 
condição deliberada em conselho.

u Tomasi, Zvirtes e pró-reitores inicia-
ram as conversas com secretários es-

taduais, entre eles o da Casa Civil, Nel-
son Serpa, e o da Fazenda, na época 
Almir Gorges, para validar a proposta.

uO pleito foi indeferido pelo GGG em 
agosto, sob a justificativa do mo-
mento difícil em que passava a arre-
cadação estadual.

u Em 22 de agosto, a Reitoria solicitou 
reconsideração à matéria junto ao 

GGG. Com isso, os gestores da Udesc 
iniciaram nova maratona de conver-
sas com secretários estaduais e tam-
bém com o governador Raimundo 
Colombo e o vice-governador Edu-
ardo Pinho Moreira.

u Em 22 de novembro, o GGG deferiu 
o reajuste dos servidores da Udesc e 
encaminhou o projeto de lei à Alesc.

Relembre a tramitação junto ao Executivo

Tomasi, Zvirtes e Darci de Matos, que 
ajudou na tramitação do processo

Mais de cem técnicos e professores da Udesc se 
mobilizaram para acompanhar as votações



Aniversariantes de 7 de dezembro

Professora youtuber

Comunica

Aniversário: 9 de dezembro
Livro de cabeceira: “Diálogos com cientistas e 
sábios”, de Renée Weber
Filme favorito: Kung Fu Panda
Passeio inesquecível: Cataratas do Iguaçu
Uma pessoa exemplar: Nelson Mandela
Uma paixão: Estar em contato com a natureza
É torcedora: do Avaí
Culinária: Japonesa

Papo-rápido

Gleice Rampinelli - Reitoria
Michelle Souza Benedet - Udesc Laguna

Silene Seibel - Udesc Ceart
Sivaldo Leite Correia - Udesc Joinville

Tiago Venturi - Udesc Ibirama

Patrícia 
Vendramini, 

Professora da 
Udesc Esag

Perfil

à gestão de pessoas, como liderança, competências e 
comportamento humano.

Na Udesc, foi coordenadora de curso entre 2009 e 
2011, período em que pôde acompanhar a consolidação 
do curso de Administração Pública e sua projeção no ce-
nário nacional. “Aqui no Brasil, a Administração acaba ten-
do mais foco na área privada. Pude ajudar esse resgate da 
formação profissional em Administração na área pública”, 
relembra. É essa concepção do curso da Udesc Esag que 
encanta a professora: “A sociedade não está unicamente 
centrada no mercado, ela possui muitos aspectos. Assim 
como o ser humano, que possui diferentes dimensões e 
que pode se realizar atuando em todas elas, não apenas 
no trabalho. Existem múltiplos espaços de realização”.

Gaúcha de Passo Fundo (RS), criou-se em Minas Ge-
rais “com doce de leite e pão de queijo” até vir para Flo-
rianópolis em 1988 com a família. É casada há 12 anos 
com o DJ Juliano, com quem tem três filhos, Nicole, de 
9 anos, o caçula Enrico, de 2, e a enteada Juliana, de 17. 
Patrícia, que completa 44 anos neste sábado, ainda quer 
fazer pós-doc e morar com a família no exterior, além de 
ver os filhos felizes e realizados e “uma administração pú-
blica que orgulhe toda a sociedade brasileira”.

Assistir a vídeos do YouTube com a enteada du-
rante a licença-maternidade era simplesmente 
uma diversão para a professora da Udesc Esag 

Patrícia Vendramini. Com vontade de trazer algo novo 
para a sala de aula, viu a oportunidade na disciplina 
de Teoria Geral da Administração Pública: substituiu 
o principal trabalho escrito por um vídeo no YouTube. 
Assim, surgiu o canal DAP TV, Diário do Administrador 
Público, que já soma mais de oito mil visualizações. Os 
vídeos, quase sempre com a participação dos estudan-
tes, apresentam temas ligados à Administração Pública, 
como ouvidoria pública, papel do vereador e atuação 
profissional, desde maio do ano passado. “O canal dire-
ciona a formalidade do trabalho acadêmico para uma 
linguagem mais dinâmica e lúdica que os alunos gos-
tam e curtem”, explica. O conteúdo despertou a aten-
ção de estudantes e profissionais de outros cursos de 
Administração Pública do Brasil, que comentam e com-
partilham os vídeos, e o canal acabou virando projeto 
de extensão da Udesc. Conhecida por trabalhar com 
recursos diferenciados e ser comunicativa, a docente 
aprendeu a se expressar “com mais espontaneidade” e 
a rir de si mesma e colocou até a família para participar 
de alguns vídeos do canal.

Fazendo estágio-docência durante o mestrado, 
na Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc), 
Patrícia descobriu que gostava de ensinar e acabou 
passando para o concurso da Udesc em 2005. “Não 
imaginava que a Administração Pública pudesse 
suprir até uma necessidade interna de servir, de se 
preocupar com a sociedade e com o bem-comum”, 
conta. Estar em sala de aula é, para a professora, um 
privilégio e uma oportunidade de aprender todos os 
dias, não só com os estudos, mas também com os 
alunos – os temas de que mais gosta são os ligados 



tem

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

Fique por dentro

Festival de 
Fotografia  
u O Centro de Artes 
(Ceart) da Udesc receberá, 
de 13 a 16 de dezembro, 
o 5º Festival de Fotografia 
Floripa na Foto. A 
programação conta com 
oficinas, mesas, mostras de 
vídeo, foto e exposições. 
Saiba mais acessando 
o site do evento. 

Gestão 
consciente 
do lixo

Para maiores 
de 45 anos
u Termina nesta sexta-feira, 8, o 
prazo de inscrições para o curso 
de extensão em Administração 
para quem tem mais de 45 anos, 
na Udesc Esag. Gratuito e com 
um ano de duração, o programa 
prevê aulas a partir de março 
de 2018, três vezes por semana, 
das 14h às 17h40. Informações 
pelo telefone (48) 3664-8226.

Cliccomunica
O pró-reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação da Udesc, Antonio 
Vargas, foi eleito para a vice-pre-
sidência do Fórum Nacional de 
Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-
Graduação (Foprop) pela Região 
Sul. A nova gestão do Foprop atu-
ará em 2018, tendo o pró-reitor 
Joviles Vitório Trevisol, da Univer-
sidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), como presidente reeleito.

u Com o objetivo de dar uma 
correta destinação ao lixo nos 
ambientes de trabalho, o técni-
co Gustavo Kogure, da Reitoria, 
um dos coordenadores do pro-
jeto Udesc Sustentável, criou 
o projeto Ilha de Resíduos. A 
iniciativa consiste em retirar as lixeiras individuais e estabelecer um local – por setor – para colocar lixeiras 
exclusivas para rejeitos, reciclável e papel A4. Interessados em participar do projeto devem encaminhar um 
e-mail para almoxarifado@udesc.br. 

Professor Antonio 
Vargas será vice-
presidente do 
Foprop pela Região 
Sul em 2018
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Entre as melhores 
estaduais do País
u A Udesc segue mantendo SC na 
quarta posição entre as unidades da 
federação com instituições estaduais 
de ensino superior, atrás de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. O 
resultado foi divulgado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), do Ministério da Educação 
(MEC) no final de novembro.

http://www.floripanafoto.com/


Gestão em movimento

O Gestão em Movimento apresenta momen-
tos importantes da universidade, represen-
tados pela sua equipe de gestão, por meio 
de fotos. O objetivo é contribuir com a trans-
parência, assim como prestar contas das ati-
vidades mais relevantes.

Sustentabilidade e corrupção

sustentável
Por Gustavo Kogure

Você sabia que existe uma correlação entre os países 
mais sustentáveis e os países mais honestos? Cruzando 
os dados da lista elaborada pelo Environmental Perfor-
mance Index (EOI), feita por uma equipe de especialistas 
das universidades americanas de Yale e Columbia, e o re-
latório da ONG Transparência Internacional, observou-se 
que, dos 20 países mais sustentáveis, 13 (65%) deles 
constavam na lista dos mais honestos. Dos mais susten-

táveis, apenas 3 não eram europeus (Nova Zelândia, Aus-
trália e Singapura). Infelizmente, nenhum país do conti-
nente americano. Enquanto na terra dos “bárbaros 
vikings” ser sustentável é premissa básica, na terra do 
jeitinho é coisa de “bicho grilo”. 

Você conhece alguma ação sustentável no seu centro 
de ensino? Envie sugestões para gustavo.kogure@udesc.
br. Acesse www.udesc.br/sustentavel.

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

Reitor Marcus 
Tomasi e vice-
reitor Leandro 
Zvirtes com o 
deputado estadual 
Darci de Matos, 
em conversa 
para possibilitar 
a apresentação 
da emenda 
substitutiva 
que garantiu a 
retroatividade  
do VRV aprovado 
na Alesc

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

Tá na agenda
08/12 – Assinatura do termo de cooperação entre Prefeitura de Florianópolis e Udesc  

para o Programa Qualifica Floripa, às 15h, no gabinete do prefeito

12/12 – Lançamento do projeto Simplifica SC, na Secretaria de Estado de Administração, em Florianópolis, às 16h

13/12 – Inauguração do novo prédio da Udesc Balneário Camboriú, às 15h30, no Bairro Nova Esperança

28/12 – Inauguração do novo prédio da Udesc Oeste, em Pinhalzinho, no Bairro Linha Santa Terezinha, às 15h

Tomasi e o diretor-geral João Fert inauguraram, 
na última semana, o novo Laboratório de Rações 
da Udesc Lages. Foram investidos R$ 165 mil na 
construção e R$ 90 mil em equipamentos

A deputada federal Geovânia de Sá foi re-
cebida por Tomasi para repassar à Udesc 
emenda parlamentar no valor de R$ 200 
mil para apoiar projetos em educação a 
distância em municípios catarinenses

Pró-reitor Leonardo Secchi recebeu equipe 
da Secretaria de Estado da Administração 
para elaborar criação do projeto Simplifica 
SC, com base na experiência da Udesc

Tomasi e a pró-reitoria de Ensino, Soraia 
Tonon da Luz, participaram do 61º 
Fórum Nacional de Reitores da Abruem, 
realizado em Boa Vista, em Roraima

O Jisudesc 2017 foi um sucesso! A 
equipe campeã-geral foi a da Udesc 
Planalto Norte, liderada pelo diretor 
geral, Nilson Modro. Parabéns à Proex 
e à CDH pela organização dos jogos



Aprenda a dizer não
Os direitos dos demais são tão importantes quanto os nossos próprios 

direitos, por isso é importante nos posicionarmos, sem a intenção de ofen-
der ninguém. Pessoas pouco assertivas sacrificam seu próprio bem estar e 
isso gera insatisfação pessoal.

É importante aprender a dizer não, caso contrário  sentiremos raiva por 
fazer coisas que, na realidade, não queremos. É necessário estabelecer limi-
tes e não ceder diante de manipulações emocionais dos outros.

Não se trata de ser egoísta e ignorar as necessidades dos demais, e sim de 
encontrar um equilíbrio entre dizer sim e dizer não.  quando te pedirem 
algo, analise e verifique se quer aceitar ou recusar. Se tiver dificuldade em 
decidir é porque, provavelmente, quer recusar.

Na minha opinião, a maneira mais simples e fácil de dizer não, é ser direto. 
Inventar desculpas não é legal. Evite se desculpar. Se começar a frase com 
‘sinto muito, mas...’, você dará margem para que a outra pessoa jogue com 
seu sentimento de culpa.

Vantagens de quem se comunica de forma transparente e honesta:
 u Promove o respeito pelas outras pessoas;
u  Melhora a capacidade de negociação;
u  Confere mais credibilidade;
u  Diminui o estresse;
u  Aumenta a autoconfiança.
Você tem sugestões para esta coluna? Escreva para celia.penteado@

udesc.br. Ouça o programa Equilíbrio: Terça às 8h/quarta às 13h na Rádio 
Udesc FM Florianópolis (100,1) e na Rádio Udesc FM Lages (106,9).

Comer muito 
rápido faz mal 
para a saúde
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Equilíbrio
Por Celia Penteado

Exames de saúde gratuitos para homens
O Laboratório de Pesquisa em Lazer e Atividade Física (Laplaf), 
da Udesc Cefid oferece gratuitamente exames laboratoriais, 
avaliação física e orientação nutricional para homens de 40 a 59 
anos no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), no Bairro 
Coqueiros, em Florianópolis. Inscrições podem ser feitas pelo e-mail 
mecarvalho.s@gmail.com e pelo telefone (48) 99166-5128.

Homenagem à Rádio Udesc FM em Joinville
Na última quarta-feira, 6, foi realizada no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Joinville, uma sessão especial em homenagem 
aos 20 anos de criação da Rádio Udesc FM (91.9) no município. A 
iniciativa foi do vereador Rodrigo Fachini (PMDB).

Comer lentamente, 
saboreando cada mordida e 
sem distrações pode parecer 
um luxo para muita gente. 
Mas é fundamental para a 
saúde, segundo um estudo 
apresentado na conferência 
anual da Associação de 
Cardiologia dos Estados Unidos.
Devorar os alimentos não dá 
ao cérebro tempo suficiente 
para registrar que estamos 
satisfeitos. E aumenta em 
cinco vezes os fatores de 
risco relacionados a doenças 
cardiovasculares e diabetes, 
como obesidade, pressão alta e 
taxas elevadas de colesterol.
Comer devagar é uma 
estratégia eficaz para perder 
peso. A pesquisa, realizada pela 
Universidade da Carolina do 
Norte, constatou que obesos 
que praticaram técnicas de 
mindfulness (estado de atenção 
plena) perderam 2 quilos em 
duas semanas, enquanto quem 
continuou a comer rápido 
emagreceu 300 gramas.
Assim, da próxima vez que 
tiver um prato de comida na 
sua frente, tente desligar a 
televisão, deixar o celular de 
lado e vá para longe da mesa 
de trabalho. Será um gesto de 
carinho com o próprio corpo 
desfrutar de cada mordida.
Fonte: BBC Brasil


