
Em 7 de março, às 15h, consultores da Fundação de 
Previdência Complementar do Estado de Santa Catari-
na (SCPrev) farão uma palestra aos técnicos e profes-
sores da Udesc no Plenarinho da Reitoria, em Florianó-
polis. Para os demais centros de ensino, a palestra terá 
transmissão online pelo site vc.udesc.br.

Organizado pela Coordenadoria de Desenvolvi-
mento Humano (CDH), a palestra é aberta ao 

público e visa esclarecer o funciona-
mento da SCPrev. Por meio dessa en-

tidade, o servidor do Estado de Santa 
Catarina pode formar uma poupança indi-

vidual com pleno controle na acumulação do 
patrimônio pessoal para a garantia do paga-
mento da aposentadoria.

De acordo com Giselle Bion, da CDH, não é preci-
so fazer inscrição e a palestra pretende esclarecer so-
bre os benefícios do Plano SCPrev. “As regras de previ-
dência do Estado foram alteradas e os servidores que 
tomaram posse a partir de 1º de outubro de 2016 já se 
enquadram no novo modelo, que estabelece o teto do 
INSS como valor máximo para aposentadorias.”

Após a palestra, os consultores em previdência 
ficarão à disposição dos servidores da Udesc para rea-
lizar simulações e orientá-los sobre o plano. Está pre-
vista também para os próximos meses uma ação da 
Coordenadoria de Recursos Humanos junto aos cen-
tros da Udesc para esclarecer dúvidas sobre as atuais 
regras previdenciárias. Informações pelo telefone (48) 
3664-8005, das 13h às 19h.
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SCPrev fará palestra sobre previdência 
complementar aos servidores da Udesc

A folha de pagamento de fevereiro dos servidores da Udesc já consta disponível para consulta no 
Portal do Servidor de SC: www.portaldoservidor.sc.gov.br. Nos cálculos, foram computados os valores 
retroativos a 1º de outubro referentes à reposição salarial de 6,6%, aprovada na Assembleia Legislativa 
em dezembro de 2017 e sancionada pelo governador em janeiro deste ano. Com o aumento, o Valor 
Referencial de Vencimento (VRV) passou de R$ 338,90 para R$ 361,28.

Folha de pagamento com retroativo

Como funciona o SCPrev?
A Constituição Federal (Emendas nº 20/1998 e 

nº 41/2003) autoriza os governos a limitar as apo-
sentadorias pagas ao teto do INSS, desde que criem 
uma previdência complementar. Nesse caso, o go-
verno complementa o benefício a ser pago pelo re-
gime dos servidores administrado pelo Instituto de 
Previdência do Estado de Santa Catarina (Iprev). A 
diferença em relação às previdências complemen-

tares oferecidas pelos bancos é de que o Estado 
contribui junto com o servidor para a forma-
ção da sua poupança individual. 

A adesão do servidor é opcional. Mas, para os 
servidores que forem admitidos depois que a SC-
Prev começou a funcionar (1º de fevereiro de 2017), 
o Iprev não garantirá mais a aposentadoria integral. 
Ou seja, a contribuição de 14% sobre o salário ga-
rantirá o benefício apenas até o teto do INSS.  Para 
aumentar esse valor, os novos servidores precisa-
riam aderir à SCPrev, contribuindo com um percen-
tual escolhido sobre o valor que exceder esse teto. 
Vale destacar que todos os servidores podem aderir 
ao SCPrev, independentemente do tempo de casa. 

VOCÊ SABIA que a Udesc tem o Programa de Orientação para Aposentadoria 
(Popa), que formou sua primeira turma em dezembro do ano passado? Mais 
informações na CDH: www.udesc.br/proreitoria/proad/cdh

http://vc.udesc.br
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br
http://www.udesc.br/proreitoria/proad/cdh


Aniversariantes de 22 de fevereiro

Comunica

Aniversário: 20 de janeiro
Livro de cabeceira: Nossa Evolução, de Waldo Vieira
Filme favorito: O Náufrago 
Passeio inesquecível: Uma viagem de Fusca pelas Américas  
Uma pessoa exemplar: Professor Waldo Vieira (conscienciólogo) 
Uma paixão: O mar e as grandes navegações  
Culinária: Sobrevivo com qualquer comida... sou um viajante nato! Pa
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Alicia Cupani – Udesc Ceart
Clarissa Medeiros da Luz – Udesc Cefid

Eliane Bueno – Udesc Ibirama
Jurema Iara Reis Belli – Udesc Joinville

Tania Brusque Crocetta – Udesc Cefid

Em 2011, depois de trabalhar por quatro anos no 
setor de Infraestrutura da Prefeitura de São Fran-
cisco do Sul, o engenheiro civil Roberto Böel Vaz 

ingressou na Udesc.  Vir para a universidade 
foi resultado de dois anseios: voltar para Flo-
rianópolis, cidade que morou de 1977 a 2008 
e integrar o time de servidores da instituição. 

Para Roberto, o trabalho que desenvol-
ve na Udesc é “prazeroso e recompensador”. 
Ele é técnico da Coordenadoria de Engenha-
ria, Projetos e Obras (Cepo) e participa de 
obras que vão de simples reparos à constru-
ção de prédios para os centros de ensino da universidade.  

Animado, Roberto conta que, além de atuar no setor 
de Engenharia, desenvolve projetos como pesquisador 
autodidata, tendo conquistado cinco prêmios na área de 
inovação tecnológica.  

Atualmente, o engenheiro dedica boa parte do seu 
tempo ao desenvolvimento do Projeto Roaz, “uma em-
barcação robótica para monitoramento do ambiente 
aquático, feito de forma remota e pré-programada”. 

Sempre interessado em aprimorar seu desenvolvi-
mento pessoal, Roberto é um autopesquisador – “sou co-
baia de mim mesmo”, além de voluntário da Cognópolis-
-SC, “uma entidade que tem, por objetivo, o estudo e o 
progresso da consciência humana.” 

Desenvolveu projetos de aventuras ligados a via-
gens, como o “ Na Trilha das Américas”– uma viagem de 
Fusca pelas Américas, realizada em 1996, na época dos 
Jogos Olímpicos de Atlanta. “Percorri 44 mil km de estra-
da pelas Américas em cinco meses de viagem.” 

Em 1998, repetiu a façanha indo de Kombi para 
Copa do Mundo de Futebol na França. “Percorri 33 mil 
km em quatro meses de viagem, morando dentro 
da Kombi, uma aventura que denominou: “Conhe-
cendo o Velho Mundo.”  As duas aventuras rende-
ram livros que foram amplamente divulgadas pela 
mídia catarinense.  

Um homem de projetos e ações
Em 2003, Roberto navegou pela costa catarinense 

em um barco construído com garrafas PET. E, entre 2004 
e 2007, desenvolveu o projeto “Reciclar é o 
nosso papel”, pelo qual navegou no maior 
barco de papel do mundo, construído com 
cerca de 100 quilos de caixas de papelão 
que, coladas e dobradas, geraram um bar-
quinho com 9,80 metros de comprimento. 

Hoje, o engenheiro também se dedica 
à construção de um veículo anfíbio de mo-
torização híbrida “para se deslocar em terra 
e água, pois não suporto mais pegar as filas 

na Beira-Mar Norte”. Roberto trabalha no Bairro Itacorubi 
e reside no Bairro Coqueiros, no continente. 

Perfil
Roberto Böell Vaz, 

técnico da Reitoria
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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

Acessibilidade 
u A Udesc passa a contar com 
o Núcleo de Acessibilidade Edu-
cacional (NAE) para desenvolver 
e executar ações de apoio peda-
gógico que promovam a aces-
sibilidade de estudantes com 
deficiência e/ou com necessi-
dades educacionais específicas. 
informações com a Proen pelo 
telefone (48) 3664-8129 e e-mail 
proen.reitoria@udesc.br.

Centro de gerenciamento de riscos e desastres

Extensão 
u  Até 22 de março, estarão aber-
tas as inscrições para expor traba-
lhos e/ou participar como ouvinte 
do 8º Congresso Brasileiro de Exten-
são Universitária (CBEU). O evento 
ocorrerá de 28 a 30 de junho, em 
Natal, na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), com 
o tema “Extensão e sociedade: con-
texto e potencialidades”. Informa-
ções no site do evento.

Cliccomunica
A Clínica Escola de Fisioterapia, do 
Centro de Ciências da Saúde e do 
Esporte (Cefid) começou 2018 com 
novos equipamentos. Com um 
investimento de R$ 198 mil, foram 
adquiridos cinco esteiras, três bici-
cletas ergométricas, uma estação 
de musculação, um elíptico (apare-
lho que simula caminhadas), uma 
maca ortostática, oito manequins 
anatômicos e oito computadores. 

u A Secretaria de Estado de Defesa 
Civil inaugurou, em fevereiro, o Cen-
tro Integrado de Gerenciamento de 
Riscos e Desastres (Cigerd) Regional 
de Lages. A sede funcionará dentro 
do campus do Centro de Ciências 
Agroveterinárias (CAV). Segundo o 
secretário estadual de Defesa Civil, 
Rodrigo Moratelli, o Cigerd atende-
rá aos 18 municípios que integram a 
Associação de Municípios da Região 
Serrana (Amures). “No local, será de-
senvolvido um trabalho que, duran-
te uma crise, dará suporte à região, 
tornando o Estado e a comunidade 
mais seguros”.

Imposto de Renda
u A Coordenadoria de Contabilidade 
(Ccon), da Udesc, encaminhou por e-mail 
o link do Portal Transparência do Poder 
Executivo de Santa Catarina (www.trans-
parencia.sc.gov.br/comprovantesrendi-
mentos). Os comprovantes estarão dispo-
níveis a partir de 28 de fevereiro e devem 
ser emitidos por servidores da Udesc que 
receberam valor(es) a título de diária(s) re-
ferente ao Ano-Calendário 2017. Informa-
ções pelo e-mail ccon.reitoria@udesc.br.

http://sigeventos.ufrn.br/eventos/public/evento/CBEU2018
www.transparencia.sc.gov.br/comprovantesrendimentos
www.transparencia.sc.gov.br/comprovantesrendimentos
www.transparencia.sc.gov.br/comprovantesrendimentos


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.

Parceria sustentável

sustentável
Por Gustavo Kogure

Representantes da Udesc, Ufsc, Ifsc e Universidade de 
Massey, da Nova Zelândia, e o Instituto Lixo Zero Brasil 
(ILZB) assinam na próxima terça-feira, 27, um acordo de 
cooperação no lançamento oficial da Rede Internacional 
de Cooperação Acadêmica Lixo Zero. A iniciativa surgiu 
durante a Semana Lixo Zero Udesc, em outubro do ano 
passado, e visa fomentar educação, produção e dissemina-
ção de conhecimento, pesquisas, tecnologias e ciência, 

relacionadas a programas de sustentabilidade Campus 
Lixo Zero e às temáticas do lixo zero. Segundo o ILZB, é a 
primeira vez que um convênio desse porte é assinado. Flo-
rianópolis poderá ser o precursor nacional sobre a temáti-
ca, com protagonismo da Udesc.

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

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

Tá na agenda
22/02 a 17/03 Outorgas de grau em vários centros de ensino da Udesc

26/02  Crimônia de encerramento da Especialização em Gestão Pública para técnicos universitários  
 da Udesc, às 18h, no Auditório da Udesc Esag

27/02  Lançamento oficial da Rede de Cooperação Acadêmica Lixo Zero, no Auditório da Udesc Esag, às 19h,  
 uma parceria entre Udesc, Ufsc, Ifsc, Universidade de Massey e Instituto Lixo Zero Brasil

01/03  Posse do novo diretor-geral da Udesc Esag, Everton Cancellier, às 21h

Na última terça, 
ocorreu a pri-
meira reunião 
do colegiado da 
Administração 
Central da Udesc, 
com pró-reitores e 
representantes de 
órgãos suplemen-
tares. Palavra de 
ordem: agilizar e 
desburocratizar.

Os pró-reitores da Udesc estão participando de formaturas em vá-
rios centros. Na foto, o pró-reitor de Extensão, Cultura e Comuni-

dade, Fábio Napoleão, prestigia a solenidade na Udesc Lages.

Em fevereiro, o pró-reitor de Planejamento, Leonardo Secchi, 
participou da reunião de retomada do projeto “Qualifica: mandato 
de excelência” neste ano. O projeto foi idealizado pela Udesc e pelo 
TRE-SC. Para saber mais, acesse www.portalqualifica.com.br.

O reitor Tomasi recebeu nesta semana o 
deputado estadual Cesar Valdulga, do PCdoB, 
para tratar de expansão e parcerias no ensino a 
distância em municípios do interior do Estado.

Tomasi, o pró-reitor Leonardo 
Secchi e outros servidores, 
marcaram presença na posse do 
novo secretário de Estado da Fa-
zenda, Paulo Eli, nesta semana.

Uma comitiva da Coreia do Sul, com 
o deputado estadual Milton Hobus, 
visitou a Udesc nesta semana. O 
país quer investir em SC, firmando 
parcerias com universidades.

http://www.udesc.br/sustentavel


O poder da gratidão
Quando minha mãe morreu, ao invés de me entregar à dor, enchi meu 

coração de gratidão pelo privilégio de ter tido uma pessoa maravilhosa 
como genitora. 

A gratidão ajudou a ordenar meus sentimentos. Contribuiu para que eu 
ficasse em paz e, a partir daí, tornar o ambiente mais leve para mim e para 
quem convive comigo.

Quanto mais agradecemos, melhor nos sentimos. Ao sermos gratos, 
liberamos dopamina, um neurotransmissor que gera uma onda interna 
de bem-estar e prazer.

Bons atos levam a outros bons atos. Portanto, é imprescindível que a 
gente esteja sempre em busca de boas companhias, bons livros, boas 

músicas, boas notícias, influenciando assim nosso ser e as pessoas que 
estão à nossa volta.

Gratidão é amor, compreensão e acolhimento. Por isso, vale a pena a 
gente se observar e se esforçar. Segue abaixo alguns benefícios da grati-
dão comprovados cientificamente:
uA gratidão melhora a saúde física e mental;
uA gratidão reduz a agressividade;
uA gratidão aumenta a autoestima.

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).

Exercícios que te 
farão mais feliz
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Equilíbrio
Por Celia Penteado

Organizador de tarefas
A Secretaria de Tecnologia e Informação 
(Setic), da Udesc, disponibilizou mais um 
aplicativo do Office 365 a servidores e alunos. 
O Microsoft To-Do é um organizador virtual 
de tarefas que permite que o usuário crie listas, 
adicione lembretes e organize seu dia. O To-Do também está 
disponível para download em smartphones e tablets com os 
sistemas Android e iOS. 

Contribuição sindical facultativa
De acordo com as alterações previstas pela Lei Federal nº 13.467, 
de 13 de julho de 2017, o desconto da contribuição sindical está 
condicionado à autorização expressa do servidor. Professores e 
técnicos devem entrar em contato com os Setoriais de RH para 
manifestar o interesse em contribuir com o sindicato. “Caso 
contrário, a contribuição não será descontada do contracheque 
do servidor”, explica a coordenadora setorial de Recursos 
Humanos da Reitoria, Rosemari Souza.

“A ciência nos mostrou que 
ser feliz requer um esforço 
intencional”, diz a psicóloga 
Laurie Santos. A 
americana é professora 
na Universidade Yale, 
em New Haven, nos 
Estados Unidos, onde 
dá aula de “psicologia 
e boa vida”.
Com mais de 1,2 mil alunos 
matriculados, seu curso se tornou 
recentemente o mais popular 
nos três séculos da história de 
Yale. Santos baseia sua didática 
na psicologia positiva, que é a 
área responsável por estudar a 
felicidade.”Tem que praticar para 
ser cada vez melhor.”
Estas são algumas das tarefas 
que os alunos de Santos têm 
de cumprir para tentar ser mais 
felizes:
1. A lista da gratidão – Durante 

uma semana, todas as noites, 
os alunos devem escrever 
as coisas pelas quais eles se 
sentem gratos;

2. Dormir mais e melhor – O 
desafio é dormir oito horas por 
noite por uma semana, pois o 
aumento do sono aumenta a 
atitude positiva;

3. Meditar – A tarefa consiste em 
meditar dez minutos por dia;

4. Menos redes sociais e mais 
conexões reais – A interação 
virtual não supre a necessidade 
de sociabilidade. O tempo pode 
ser melhor empregado junto a 
amigos e familiares.

Fonte: G1


