
Comunica
Notícias dos servidores da Universidade do Estado de Santa Catarina  |  30 de agosto de 2018  |  Ano 7  |  Ed. 136

Cerca de dois mil estudantes de ensino médio de 
colégios públicos e privados, além de cursinhos pré-
-vestibulares, visitaram a primeira edição do Parque 
das Profissões nesta quarta-feira, 29, para conhecer 
melhor os 58 cursos de graduação presenciais e a dis-
tância que a universidade oferece em 35 municípios ca-

tarinenses. O histórico evento na sede do Campus I, no 
Bairro Itacorubi, em Florianópolis, contou com estan-
des dos cursos, visitas guiadas, apresentações culturais 
e diversas outras atividades, com participação de ser-
vidores e acadêmicos voluntários da universidade. Du-
rante o evento foi lançado o Guia de Cursos da Udesc. 

A Reitoria da Udesc lançou um programa inédi-
to de descentralização de recursos na instituição, o 
Equipa+, que destinará R$ 10 milhões para os centros 
investirem em infraestrutura, conforme prioridades 
locais. Já foram liberados R$ 3 milhões, em julho, e o 

restante do valor foi disponibilizado após anúncio fei-
to aos diretores-gerais dos centros, na quarta-feira, 29. 
A distribuição de recursos aos centros segue critérios 
técnicos baseados na Matriz OCC, metodologia do go-
verno federal. [LEIA+]

Equipa+ destinará R$ 10 milhões para os centros

O Conselho Universitário (Consuni) realizará na 
próxima quarta-feira, 5, sua primeira reunião ordinária 
via videoconferência, com transmissão ao vivo pelo 
vc.udesc.br. A sessão terá uma apresentação sobre 

o panorama financeiro da Udesc, com o pró-reitor de 
Planejamento, Márcio Metzner, que detalhará, em um 
novo formato, as contas da universidade neste ano e 
fará as projeções para 2019. [LEIA+]

Panorama financeiro da Udesc será apresentado no Consuni 

 
Servidor, ajude a divulgar o Vestibular de Verão da Udesc 2018.  
As inscrições ocorrem de 3 a 30 de setembro. Acesse a notícia.

PARqUE dAS PRofISSõES

ConfIRA A GALERIA dE ImAGEnS do 1º PARqUE dAS PRofISSõES nA PáGInA 2 dEStA EdIção

Uma Udesc pulsanteUma Udesc pulsante

FOtO: MARCElO CARDOSO

http://bit.ly/ParqueProfissoesUdesc-2018
http://bit.ly/ParqueProfissoesUdesc-2018
http://bit.ly/GuiaCursosUdesc
http://bit.ly/UdescEquipaMais
http://bit.ly/UdescEquipaMais
https://www.udesc.br/noticia/vestibular_de_verao_2019_da_udesc_abrira_inscricoes_dos_cursos_na_proxima_segunda
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todos os caminhos levam à Udesc

o evento deu grande destaque à Udesc na mídia, com reportagens em diversas emissoras. Clique nas imagens para ver os vídeos.

Servidores e alunos voluntários foram os protagonistas do Parque das Profissões. 
Parabéns a todos que participaram da organização deste dia memorável
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https://glo.bo/2ooEB6a
https://glo.bo/2LFywM3
http://bit.ly/ParquedaProfiss�esUdescRICRECORD
http://bit.ly/ParquedasProfiss�esUdesc-SBTSC
http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/tval/noticia_single_tval/parque-das-profissoes-da-udesc-orienta-estudantes


Aniversariantes de 30 de agosto
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Eliana dorotea Porto Velho – Udesc Lages
marilene dos Santos franceschi – Udesc oeste

Anelise Zimmermann - Udesc Ceart

Rodrigo de Lima – Udesc Joinville
thiago Luiz martins – Udesc Joinville
fabiana Assis Severino – Udesc Cead

Equidade de gênero e inclusão

Jimena Furlani surpreende por seu perfil multiface-
tado, que não cabe em apenas uma página: faz de 
tudo um pouco e é intensa no que faz. Não só gosta 

de esporte, como joga em dois times de futebol society 
e é sócia e conselheira do Avaí; não só gosta de música: 
faz parte de uma banda, a Umas & Outras, onde é vo-
calista, toca violão, cavaquinho, guitarra e contra-baixo. 

Com uma formação que atravessa as áreas de Peda-
gogia e Ciências Biológicas, Jimena tem uma bagagem 
ampla para falar de gênero, sexualidade e educação se-
xual nas escolas. Na Udesc há 24 anos, como professo-
ra na Faed, já escreveu livros e publicou muitos artigos. 
Dentre eles, seu livro “Educação Sexual na Sala de Aula” 
se destaca. Publicado em 2011, voltado para professo-
res da Escola Básica, o livro trata da equidade de gênero, 
livre orientação sexual e igualdade etnicora-
cial nas escolas. 

Jimena é autora da análise “Ideologia 
de gênero: explicando as confusões teó-
ricas presentes na cartilha”, onde fornece 

Perfil
Jimena furlani, 
Professora da Udesc faed

argumentos que desmistificam uma série de questões 
que ganharam força nas redes sociais nos últimos anos. 
“tenho me dedicado a esclarecer as falsas ameaças que 
rondam a Escola Básica, alardeadas por aqueles que di-
vulgam a falaciosa narrativa ‘Ideologia de Gênero’ e o 
Projeto Escola Sem Partido”, afirma. 

Atualmente chefe do Departamento de Pedagogia, 
Jimena já foi diretora de Ensino, de Extensão e diretora-
-geral em exercício várias vezes. também contribuiu ao 
texto final da Resolução sobre Inclusão na Udesc e pro-
pôs alterações para a Política de Permanência Estudantil 
no Conselho Universitário (Consuni).

A professora defende que a universidade deve 
continuar a ser pública, gratuita e laica, e destaca a im-
portância da inclusão e permanência estudantil para 

efetivar o “compromisso social de acolher 
a todos e todas, em especial, a parcela da 
população que mais necessita estar nesse 
nível de escolarização”. 

Jimena e sua esposa, Eliza Coral, não 
têm filhos. “Nunca tive o sonho da mater-
nidade como realização de vida”, comenta. 

Mas as duas têm, atualmente, uma gata 
chamada Pina e o cão toby-tobias, resga-
tado de um atropelamento no Campe-
che e adotado por elas.  

típica capricorniana, Jimena é res-
ponsável, organizada, exigente e perfec-
cionista. tem vários hobbies: além do es-
porte e da música, coleciona objetos dos 
mais variados, entre selos, moedas, álbuns 

de figurinha, miniaturas do Batman e do Mickey, além de 
objetos relacionados à Copa do Mundo e ao Avaí. “Peço 
moedinhas para todo mundo, vou em recreio de escolas 
públicas trocar figurinhas com a meninada”, conta. 
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Aniversário: 3 de janeiro 
livro de cabeceira: o meu (risos), Educação Sexual na 
Sala de Aula
Filme favorito: Abençoai as feras e as crianças 
Passeio inesquecível: Itália, Paris e Londres, em 2009
Uma pessoa exemplar: minha mãe, nesi Brina furlani
Uma paixão: ficar em casa!! 
É torcedora: Avaí... Leão eeeôô
Culinária: quibe frito com creme de milho

Jimena com 
a família: 

apaixonados 
pelo Avaí



Prêmio nacional de contabilidade
u  A professora Valkyrie Vieira Fabre, da Udesc Ibi-
rama, teve dois artigos agraciados no Prêmio Chico 
Ribeiro sobre Contabilidade, Custos e Qualidade do 
Gasto no Setor Público.  O prêmio foi entregue no 
8º Congresso Internacional de Contabilidade, Cus-
tos e Qualidade do Gasto no Setor Público, entre 15 
e 17 de agosto, em Belo Horizonte. [LEIA+]

Fique por dentro

tem
Programa de orientação para Aposentadoria em Lages
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Segunda edição do programa tem 
atividades em Lages e florianópolis

Encontro de formação continuada
u  Na próxima terça-feira, 4, Udesc realizará um evento de 
formação continuada voltado aos diretores de Ensino de 
Graduação das unidades, chefes de departamento e docen-
tes membros dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) 
dos cursos. As atividades no laboratório de Informática da 
Udesc Cead terão participação do professor Sérgio Antonio 
da Silva leite (Unicamp) e o evento será concluído com a for-
mulação de propostas para construção da política de forma-
ção continuada da Udesc. [LEIA+]

Curso de produção textual em florianópolis
u  A Udesc Ceart promove neste semestre um curso de produção textual para 
a comunidade acadêmica, com encontros semanais entre 6 de setembro e 8 de 
novembro.  As aulas serão realizadas às quintas-feiras, das 16h às 19h, e são ofere-
cidas 30 vagas. As inscrições devem ser feitas até 2 de setembro. [LEIA+]

Seminário de Iniciação Científica
u  Os doze centros de ensino da Udesc realiza-
rão, entre 1º e 30 de setembro, a 28ª edição do 
Seminário de Iniciação 
Científica (SIC). Com 
programação e calen-
dários específicos em 
cada unidade, o evento 
terá participação de cer-
ca de 600 alunos de graduação e de ensino médio, 
bolsistas e voluntários, que apresentarão resulta-
dos de pesquisas diante de professores-avaliado-
res externos e convidados. [LEIA+]

u A segunda edição do Programa de Orientação para Aposentadoria (Popa) da universidade teve início em 2 de 
agosto na Udesc lages, onde 13 professores e técnicos, além de uma servidora da Secretaria da Educação, parti-
cipam das atividades. A abertura contou com a palestra “Carreira: as escolhas ao longo da vida até a Aposentado-
ria”, com a professora Dulce Helena 
Penna Soares. Iniciativa da Coorde-
nadoria de Desenvolvimento Hu-
mano (CDH), o programa também 
tem uma segunda turma em Floria-
nópolis, com servidores do Campus 
1, que iniciará atividades na próxi-
ma quarta-feira, 5. [LEIA+]

Valores retroativos
u  A Udesc pagou na folha 
de agosto a servidores os 
valores retroativos suspen-
sos por resolução do Grupo 
Gestor do Governo (GGG). 
São valores referentes a 
progressões e promoções, 
abonos, insalubridade, ajustes 
de triênio, entre outros.  A 
quitação foi determinada 
pelo reitor, Marcus tomasi, 
que reiterou a autonomia da  
instituição: “Entendemos que 
o maior patrimônio da nossa 
universidade são os nossos 
alunos e servidores e estes 
precisam ter garantia de seus 
diretos”, expôs o reitor em 
ofício enviado ao governo.

Prestação de serviços à comunidade
u  O Conselho Universitário (Consuni) aprovou, de forma unânime, 
proposta que prevê a nova regulamentação das atividades de presta-
ção de serviços da Udesc à comunidade externa. [LEIA+]

http://bit.ly/ArtigosPremiadosCeavi
http://bit.ly/UdescFormacaoContinuada
https://www.udesc.br/noticia/udesc_promove_curso_de_producao_textual_para_comunidade_academica
http://bit.ly/UdescSIC2018
https://www.udesc.br/noticia/udesc_aprova_nova_resolucao_para_prestacao_de_servicos_a_comunidade_externa


Gestão em movimento O Gestão em Movimento apresenta momentos importantes 
da universidade, representados pela sua equipe de gestão, por 
meio de fotos. O objetivo é contribuir com a transparência, 
assim como prestar contas das atividades mais relevantes.

Compostagem das cantinas

sustentável
Por Gustavo Kogure

A comissão lixo Zero da Udesc lages iniciou a ação de 
compostar os resíduos orgânicos da cantina daquele cen-
tro, seu maior gerador. São, aproximadamente, 20 quilos 
por dia de matéria orgânica que são compostadas nas pro-
ximidades do estabelecimento. Está sendo utilizado o mé-
todo de compostagem do professor Germano Gutter, en-
tão coordenador lixo Zero da unidade. Segundo Germano, 
a melhor maneira de solucionar o problema dos orgânicos 

é alterar do modelo tradicional para entrar no ciclo ali-
mentar. Os restos de alimentos devem ser compostados 
nas proximidades de onde é gerado. Esse produto, o hú-
mus, seria utilizado nas hortas e os vegetais produzidos 
alimentariam aqueles que geraram o resíduo, fechando o 
ciclo. Isso acontece em residências que adotaram a com-
postagem e que possuem horta caseira. Devolva à terra o 
que é dela e ela te dará algo positivo em troca.

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
Até 31/08 outorgas de grau dos centros de ensino

Comunica

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

o reitor, marcus tomasi, e a professora Karina marcon, do departa-
mento de Pedagogia à distância, participaram do Seminário nacio-
nal da Associação Universidade em Rede: Convergência e Integra-
ção, realizado em Brasília, entre 20 e 22 de agosto.

Em Brasília, 
tomasi partici-
pou de reunião 

no ministério da 
Educação (mEC), 

em Brasília, 
para viabilizar 
a liberação de 

recursos para a 
universidade.

o Programa Equipa+ foi anunciado aos diretores-gerais dos 
centros em reunião por videoconferência no último dia 29.

tomasi comversou com alunos da empresa júnior de Arquite-
tura da Udesc Laguna, a única do gênero em Santa Catarina.

o vice-reitor, 
Leandro Zvirtes, 
visitou a Udesc 
oeste e conhe-
ceu projetos 
do mestrado 
em Zootecnia 
dos professores 
Aleksandro, 
marcel e diogo.

tomasi participou nesta quinta-feira, 30, de um 
workshop técnico sobre o plano de desenvolvimento 
do terminal público pesqueiro de Laguna.

http://www.udesc.br/sustentavel


A Orquestra Acadêmica, formada por alunos de Música da 
Udesc Ceart e coordenada pelo professor João titton, rea-
lizará uma apresentação beneficente nesta quinta-feira, 30, 
às 20h, no teatro Álvaro de Carvalho (tAC), em Florianópo-
lis, em prol de três casas de apoio e acolhimento de crianças 
e adolescentes. O repertório inclui choro e tango. [LEIA+]

diversidade sexual 
Um leitor me pediu para discorrer sobre 

a postura que deveria adotar no trato com 
as pessoas de diferentes orientações sexu-
ais,  sejam heterossexuais, homossexuais e 
bissexuais. Meu primeiro impulso foi res-
ponder que ele deveria agir com naturali-
dade, respeito e cortesia, independente-
mente da orientação sexual da pessoa. 
Depois ponderei que, se a sugestão foi fei-
ta, é porque parte das pessoas ainda tem 
alguma dificuldade em lidar com o tema. 

Somos diversos em muitos aspectos, 
pois temos corpo,  cor da pele, língua, his-
tórias pessoais, modos de entender a vida 
e não devemos discriminar o que conside-
ramos diferente.

também somos diferentes na área da se-
xualidade e, no meu ponto de vista, todas 
formas dignas de amor entre as pessoas 
são válidas, independentemente de orien-
tação sexual, raça, origem, idade ou reli-
gião. Se queremos promover uma cultura 
de paz, devemos respeitar os diferentes ti-
pos de relacionamentos amorosos. Impor 
um modo de vida ou forma de ver o mun-
do não contribui para a construção de uma 
sociedade justa e democrática.

Você tem sugestões para esta coluna? Es-
creva para celia.penteado@udesc.br. 
Ouça o programa Equilíbrio: domingo, às 
17h, na Rádio Udesc FM Joinville (91,9); ter-
ça, às 8h, e quarta, às 13h, na Rádio Udesc 
FM Florianópolis (100,1) e na Rádio Udesc 
FM lages (106,9).

Verdade, meia verdade ou não é verdade?
As Fake News (notícias falsas) estão em todos   os lugares e atin-

gem também a Udesc. Para tentar combatê-las, a universidade con-
ta agora com o #VerificaUdesc, um quadro que pretende esclarecer 
se informações que circulam sobre a universidade são verdadeiras, 
parcialmente corretas ou falsas. O objetivo é verificar a veracidade 
por meio de dados oficiais e apuração dos fatos. O #VerificaUdesc 
será veiculado quinzenalmente no Comunica e também em outros 
canais da universidade. E o primeiro ponto a ser verificado é a ques-
tão que envolve a remuneração de professores substitutos. 

 A Udesc vai reduzir o salário dos professores 
substitutos em 50%: não é VERdAdE.

Em agosto, o colegiado formado pela Reitoria e diretores-
-gerais da Udesc discutiu formas de otimizar os gastos na universida-
de para que seja possível a contratação de novos professores efetivos 
e técnicos, além da atualização salarial. Uma dessas formas seria alte-
rar a carga horária de preparação das aulas dos futuros contratos de 
professores substitutos. Outra é a ampliação da carga horária do efe-
tivo em sala de aula, o que  foi descartado pelo colegiado.

Hoje, os docentes temporários representam 10% do total da fo-
lha de pagamento. Existem, ainda, recomendações de avaliações 
externas que indicam a necessidade de reduzir o número de cola-
boradores e ampliar os efetivos.

Regra atual – Na regra atual, para cada hora aula dada, o professor 
substituto recebe outra 1 hora para preparar a aula. A ideia é modifi-
car esse tempo para preparação de cada hora aula para meia hora.

Salários – O vencimento bruto do professor substituto (Mestre) 
da Udesc é de R$ 7.784,19, quase o dobro do valor pago no siste-
ma de ensino superior federal, que é de R$ 4.241,05. Com a pro-
posta, o salário dos substitutos na Udesc iria para R$ 5.838,11, ou 
seja, ficaria ainda assim maior que nas federais.

O impacto mensal da contratação de um professor assistente 
substituto na Udesc (incluindo INSS Patronal, abono de férias, 
13º salário e auxílio alimentação) é de R$ 11.195,34, enquanto 
que nas federais é de R$ 6.206,98. A proposta reduziria o impacto 
na Udesc para R$ 8.557,38.

A regra valeria apenas para novos editais e contratos, assegu-
rando desta forma que os professores já contratados recebam os 
mesmos valores que já vinham recebendo. No entanto, esta deci-
são não compete nem ao Reitor nem ao colegiado dos diretores 
gerais, já que decisões deste tipo precisam da aprovação dos con-
selhos superiores (Consepe, Consad e Consuni), com ampla dis-
cussão da comunidade acadêmica.

Equilíbrio
Por Celia Penteado
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Apresentação beneficente será na noite desta quinta, no tAC
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