
Notícias do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Udesc 
 Março de 2017  |  Ano II |  Ed. 04

     A Revista de Ciências Agroveterinárias 
(RCA) melhorou a qualificação Qualis da 
Capes e passou do conceito B4 para B3. A 
conquista é fruto de ações implementadas 
nos últimos anos, como alterações no regi-
mento; implantação do sistema eletrônico 
de tramitação de artigos; implantação do 
Digital Object Identifier (DOI) para artigos; 
solicitação de indexações.
   Houve, ainda, a ampliação do quadro 
editores de secção e de editores associa-
dos, contando com membros da América 
do Sul, América do Norte e Europa. Re-
centemente, a RCA também obteve acei-
te para integrar o Scopus, maior base de 
dados e documentos científicos de refe-
rência do mundo. 
  Lançada há 16 anos, a revista é voltada 
para áreas prioritárias de ciências agrárias, 
tem três edições anuais e publica artigos, 
notas científicas e revisões bibliográficas.

RCA sobe qualificação Qualis da Capes

Novos representantes da 
Coppta Setorial

   Foram eleitos, em 23 de março, os novos mem-
bros da Comissão Permanente de Pessoal Téc-
nico-Administrativo (Coppta). Os novos represen-
tantes são: Cláudia Aparecida Machado da Rocha, 
com Teresinha Aparecida Lemos Lopes como su-
plente; Marcos Aurélio Coelho de Oliveira, com 
Renata Weingartner Rosa como suplente; e Ma-
ria Solange Sales Paes, com Antonio Augusto 
Vieira como suplente.

Inscrições para 
representantes na Cipa

  Estão abertas, até 17 de abril, as inscrições para re-
presentantes dos servidores na Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa). Poderão concorrer 
professores e técnicos efetivos, no exercício do car-
go, que não estejam em afastamento. As inscrições 
deverão ser feitas junto à Comissão Eleitoral, nos se-
tores Pedagógico e de Recursos Humanos ou na di-
reção de Pesquisa e Pós-Graduação. A votação será 
em 5 de maio.
  



   O setor de Recursos Humanos (RH) tem como 
missão assegurar uma gestão que valorize o ca-
pital humano, gerando motivação individual e em 
grupo, para que os servidores se sintam compro-
metidos com a instituição, visando desenvolver e 
reter talentos em potenciais.
   Com equipe formada pelos técnicos universitá-
rios Ivan Melo de Liz e Luciano Córdova Batista, o 
setor tem entre as atribuições a admissão de pes-
soal; processos seletivos, concessão de férias e 
licenças; e controle de ponto; 
  Tem como princípios a igualdade de tratamento e 
respeito entre os servidores; transparência na ge-
rência das relações de trabalho; ética profissional 
e reconhecimento profissional.
  Entre os objetivos do setor estão: dar subsídios 
para incentivar a constante atualização dos servi-
dores; possibilitar que o servidor atinja os seus ob-
jetivos pessoais e profissionais; gerar qualidade de 
vida no ambiente profissional; e conscientizar os ser-
vidores de seus direitos e deveres com a instituição. 

Por dentro dos setores: 
Recursos Humanos

Coordenador do RH,
 Ivan Melo de Liz



Visita de integração na Fazenda  
Experimental

  Em 31 de março comemora-se o Dia Nacional da Saúde e Nutri-
ção, que faz parte do calendário do Ministério da Saúde. Data im-
portante para refletir e avaliar a saúde e a alimentação e estabelecer 
metas para inovar e melhorar o cardápio diário.
  A dieta saudável colabora na prevenção de diversas doenças. Já a 
má alimentação afeta a resistência física e pode ocasionar doenças 
como o diabetes, hipertensão e obesidade.
  Evite alimentos industrializados, priorize comer carnes magras, ali-
mentos ricos em fibras, aumente o consumo de frutas, diminua o 
sal, tome água, pratique atividade física. Adquira hábitos saudáveis 
e sinta no corpo os benefícios.

Toque de saúde Com Kelli Folmann

31 de março, Dia da Saúde e Nutrição
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Dia de imunização da  
comunidade acadêmica

   Na segunda-feira, 3 de abril, acontecerá a vacinação gratuita 
de professores e técnicos universitários contra o vírus da gripe. 
As doses serão aplicadas das 10h30 às 12h e das 13h às 14h, no 
Setor de Saúde.
   Dependentes, familiares e acadêmicos que realizaram reserva 
de vacina também serão imunizados nesta mesma data e horários. 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (49) 3289-9135 e 
e-mail kelli.folmann@udesc.br.

   A direção-geral promoverá um dia de visita na Fazenda Expe-
rimental, para professores e técnicos universitários. A atividade 
acontecerá em 4 de abril, terça-feira, com saída às 8h, em frente 

ao prédio do Cedima, e chegada de volta à universidade, às 12h. 
   Na programação estão atividades integrativas, alongamento, técnicas de 
relaxamento, trilha, caminhada, pescaria, torneio com vaca parada e lan-
che. É recomendável que os servidores usem tênis e roupas confortáveis, 
levem repelente, protetor solar, boné e água. Em caso de mau tempo, o 
evento será transferido.
   Os interessados deverão se inscrever pelo ramal 99135 ou por e-mail para 
kelli.folmann@udesc.br.


