
Acesso facilitado a 
computadores e redes

A partir de 2015, professores, técnicos e 
alunos da Udesc poderão acessar computado-
res e redes sem fi o da Reitoria ou de qualquer 
centro de ensino com um único usuário e 
senha. Hoje, esse acesso é possível somente na 
unidade de origem.

Pelo Portal ID (id.udesc.br), os usuários 
já podem alterar ou recuperar a senha, além de 
atualizar os dados pessoais. Esse é um passo 
necessário para integração ao novo sistema.

O serviço de mobilidade acadêmica é 
resultado de um trabalho conjunto da Secretaria 
de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Setic) e das coordenadorias de Informática dos 
centros.

Para os servidores, no primeiro acesso 
ao Portal ID, basta utilizar a mesma senha do 
Expresso Udesc.
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Eu quero 
o meu kit!

A Reitoria da Udesc preparou uma 
ação especial comemorativa aos 50 anos 
da instituição, completados em 20 de 
maio de 2015, e também para evidenciar 
a nova marca da universidade. Todos 
os técnicos e professores receberão um 
kit institucional estilizado contendo um 
caderno, uma caneta, um adesivo e um 
broche, até o fi m desta semana.

O caderno, que serve também como 
uma agenda, foi elaborado pela Secretaria 
de Comunicação (Secom). A arte de capa 
é uma produção do Laboratório de Design 
(LabDesign), do Ceart, e traz o tema da 
campanha interna do cinquentenário da 
instituição: “Udesc 50 anos. Eu faço parte 
dessa história”.

C����ic�

Faça o backup dos seus arquivos

Os computadores dos centros começarão a 
ser associados gradativamente ao novo sistema a 
partir de 2015. A Setic recomenda que os usuá-
rios façam um backup [cópia de segurança] de 
arquivos pessoais, copiando-os para um pen-drive, 
disco externo ou pastas na rede.

O backup é necessário porque, uma vez mi-
grados para o novo sistema, os computadores não 
terão mais acesso ao antigo perfi l, que inclui os 
arquivos e pastas locais gravados no disco rígido 
do computador.

Com o backup, basta copiá-los novamente 
para a máquina após a migração. Arquivos salvos 
na rede serão migrados automaticamente.
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MARIA INÊS SCHAMBECK LINO
BIBLIOTECÁRIA DA UDESC CEFID

A��nd�
 Exposição

A Udesc Ceart promove, até 

17 de janeiro, a exposição “A 

Ordem no Caos”, no Espaço 

Ofi cina – Galeria Estúdio, no 

Bairro Cacupé, em Florianópolis. 

A mostra está sendo organizada 

pelo programa de extensão 

Nupeart PRO…Move, que é 

coordenado pela professora 

Rosana Bortolin. As visitas são 

gratuitas e devem ser agendadas 

com antecedência pelos telefones 

(48) 9962-6914 e 9983-2395. A 

exposição apresenta trabalhos 

realizados em três mídias: 

som, fotografi a e escultura.

Calma, tranquila e amiga, assim se descreve Maria Inês 
Schambeck Lino, a Inês, bibliotecária do Centro de Ciên-
cias da Saúde e do Esporte (Cefi d). Há 37 anos na Udesc, 

trabalha há 30 na biblioteca setorial do centro e é bem popular na 
unidade. Em 2011, recebeu a medalha de mérito funcional, eleita 
pelos colegas para as homenagens do Dia do Servidor Público.

Entre os muitos episódios que viveu dentro da universidade, 
a informatização da biblioteca foi o que mais a marcou. “Os alu-
nos passaram a ter um acesso mais tranquilo aos livros e nosso 
trabalho fi cou facilitado e melhorado”, conta. 

Formada em Biblioteconomia pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), começou a trabalhar na Udesc em 
1977, inicialmente na Biblioteca Setorial do Centro de Ciências 
Socioeconômicas e da Administração (Esag), em Florianópolis.

Em 1984, Inês se transferiu para Biblioteca Setorial da 
Udesc Cefi d, onde trabalha até hoje. “Já vivenciei muitas 
coisas boas aqui, mas hoje o desejo é aumentar o espaço 
físico”, diz. Ela espera que a biblioteca se benefi cie com o 
projeto de expansão do centro.

Natural de Lauro Muller, no Sul do Estado, Inês se mudou 
para Florianópolis em 1974 para estudar. É casada há 26 anos 
e tem uma fi lha de 25. “As duas grandes paixões da minha 
vida são minha fi lha Gabriela e meu marido Pedro. Acredito 
que família é tudo para gente, é nossa base, um dos motivos 
para gente continuar correndo atrás”, afi rma.

Fora da universidade, Inês aproveita as horas livres com 
a família e amigos. Em 2012, viajou para Porto Seguro (BA) 
com o marido para comemorar aniversário de casamento. 
“Foi muito especial, pela data, pela local, e é muito bom 
conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes”. 
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ANIVERSÁRIO: 5 de julho
LIVRO DE CABECEIRA: Um romance
PASSEIO INESQUECÍVEL: Porto Seguro
PESSOA EXEMPLAR: Meus pais
UMA PAIXÃO: Marido e fi lha
É TORCEDORA: Figueirense
CULINÁRIA: Italiana

Inês, bibliotecária e amiga
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Programas da Rádio Udesc
A Udesc FM Florianópolis 100,1 mescla informação, 
cultura e música de qualidade. Conheça alguns 
dos programas: “Bom dia, Cidade”, com Salvador 
do Santos, das 8h às 12h, sobre educação, política 
e cultura; “Cem por cento Brasil”, com Fabiane 
Tomaselli, das 13h às 14h, sobre grandes músicos 
brasileiros; “Som da Ilha”, com Paulo Santhias, das 
17h às 18h, de musicas e entrevistas com compositores 
catarinenses; e  “Arte e Cultura”, de Zuca Campagna e 
Sheila Deretti, das 18h às 19h. A Rádio Udesc também 
opera em Joinville (91,9 FM) e Lages (106,9 FM).

O Comunica Udesc abriu espaço para mostrar as equipes 
dos diversos setores da nossa universidade. Envie 
uma foto para comunicacao@udesc.br. Participe!

Vo�� 
s��i�
Pagamento
O Governo do Estado 
pagará o salário de dezembro 
de forma antecipada, previsto 
para ser depositado na terça-
feira, 23, tanto para servidores 
ativos como inativos, 
incluindo os da Udesc. Pelo 
Portal do Servidor (www.
portaldoservidor.sc.gov.
br), já é possível conferir os 
contracheques de dezembro.

Bem colocada
A Udesc fi cou bem perto 
de fechar o ano entre as dez 
melhores universidades do 
ranking da Confederação 
Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU) pela 
primeira vez, terminando no 
11º lugar, o melhor da sua 
história. Neste ano, a Udesc 
conseguiu bons resultados 
em eventos como a LDU 
e os Jogos Universitários 
Brasileiros (JUBs). Em 2013, 
fi cou na 34ª colocação.

Plano 20
As ações de planejamento 
estratégico da Udesc serão 
atualizadas em 2015, o que 
resultará em uma nova versão 
do Plano 20. Criado em 
2005 e atualizado em 2007 
e 2010, o documento recebe 
modifi cações periódicas para 
se adequar aos novos desafi os, 
em cinco aspectos: ambiente 
externo, ambiente interno, 
políticas e estratégias, plano 
de expansão e planejamento 
estratégico dos centros.
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Cerca de 20 servidores da Udesc Esag deram exemplo na quinta-
feira, 10, em uma ação solidária de Natal no Asilo Irmão Joaquim, que 
atende 37 idosos em Florianópolis. Os técnicos Carla Sagaz e Thiago 

Bratti animaram os residentes com uma coletânea de sambas populares. 
Foram doados itens de higiene, alimentos e roupas, entre outros.
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A enxaqueca é uma doença 
neurológica, genética e crônica. Sua 
principal característica é a dor de 
cabeça latejante em um ou nos dois 
lados da cabeça. Mas também pode ter 
outros sintomas, como sensibilidade à 
luz, a cheiros ou ao barulho, náuseas, 
alterações na visão, dormências em 
partes do corpo e tonturas.

 Sabe-se hoje 
que a enxaqueca 
é uma doença 
de todo o 
cérebro, na 
qual a tendência 
genética e o ambiente 
(gatilhos) interagem 
o tempo todo. Ela deve ser 
diagnosticada cedo em fi lhos 
de pessoas que sofrem da 
doença para ser tratada antes que ela se 
desenvolva até um estado crônico.

 Saiba como fugir da enxaqueca:
– Evite a ansiedade e o estresse.
– Coma algo a cada três ou quatro 
horas.
– Durma bem.
– Desequilíbrios hormonais aumentam 
o risco.
– Relaxe. Irritação desencadeia o 
problema.
– Muita cafeína também dá enxaqueca.
– Faça exercícios físicos. O corpo 
resiste mais à dor.
– Não tome analgésicos demais.
– Evite chocolate, frutas cítricas, 
adoçantes e alimentos gelados, 
gordurosos ou condimentados.

Fonte: Ministério da Saúde
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Enxaqueca: como evitar
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Recesso
As atividades administrativas e acadêmicas na 
Udesc fi carão em período de recesso de 20 de 
dezembro até 4 de janeiro. Em 5 de janeiro, 
segunda-feira, os trabalhos voltarão ao normal 
para quem não entrar em férias. Os servidores 
da Udesc devem compensar as horas referentes 
a 22 e 23 de dezembro, a serem acordadas com 
as chefi as imediatas.
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Trabalhe bem em equipe
A convivência com outras pessoas requer 
disposição para lidar com as diferenças e 
conciliar propósitos. Por isso, preste atenção:

 Seja paciente e esteja aberto a novas ideias;

 Saiba dividir responsabilidades e informações;

 Seja solidário. A ajuda e o interesse pela 
necessidade do outro aquece as relações;

Diga o que você sente, exponha 
com clareza suas necessidades;

As críticas devem ser feitas com 
cuidado e no campo das ideias, de maneira 
tornar o ambiente mais construtivo.

genética e o ambiente 
(gatilhos) interagem 
o tempo todo. Ela deve ser 
diagnosticada cedo em fi lhos 


