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Associação da Udesc 
oferece vacina da gripe

Eleito novo diretor na Udesc Joinville
O professor José Fernando Fragalli foi eleito o novo diretor-

-geral da Udesc Joinville em segundo turno, com 51,5% dos votos. 
A votação foi realizada na última terça-feira, 26, em disputa contra 
o professor Luiz Antonio Ferreira Coelho. Pouco mais de mil pesso-
as, entre alunos de graduação e pós-graduação, professores efetivos 
e técnicos universitários, foram às urnas. Engenheiro de materiais, 
físico e doutor em Física, Fragalli atua na Udesc desde 1994. Além 
de professor, já exerceu a função de chefe de departamento e partici-
pou de todos os conselhos superiores da instituição. O diretor-geral 
eleito será nomeado e empossado em 27 de junho e exercerá o cargo 
durante quatro anos, sem direito à reeleição.

A Associação dos Servido-
res da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Asudesc) firmou 
parceria com uma empresa para 
oferecer cerca de mil doses da va-
cina trivalente contra a gripe para 
acadêmicos, professores, técnicos 
e dependentes de servidores. A 
imunização será realizada em 5 
de maio, das 10h às 12h e das 13h 
às 19h, na Asudesc, ao lado da 
Biblioteca Central da Udesc, em 
Florianópolis.

O medicamento protege con-
tra os vírus influenza A (H1N1), 
influenza A (H3N2) e B, garan-
tindo a imunização por um ano. O 
valor por pessoa é de R$ 95, que 
pode ser descontado em folha no 
caso de técnicos e professores da 
universidade. Mais informações 
sobre a ação da Asudesc podem 
ser obtidas pelos telefones (48) 
3664-7884 e 3664-7999.

Imunização da universidade
A imunização gratuita de ser-

vidores, que seria promovida pela 

Udesc em maio, não ocorrerá mais 
em virtude de problemas com a li-
citação da vacina, realizada na 
segunda semana de abril.

Não houve empre-
sas interessadas no for-
necimento a partir do pre-
ço estabelecido no pregão, 
já que o valor de mercado do 
medicamento inflacionou nas últi-
mas semanas devido ao aumento 
da procura. Em um segundo bali-
zamento de preços, para realiza-
ção de novo processo licitatório, a 
universidade verificou que o valor 
ficou acima do que foi apresenta-
do pela Asudesc.

Rede pública inicia campanha
A campanha de vacinação 

contra a gripe começou nos pos-
tos de saúde de SC nesta segunda-
-feira, 25, com prioridade para os 
grupos de risco definidos pelo Mi-
nistério da Saúde: idosos (acima 
de 60 anos); crianças entre 6 me-
ses e 5 anos; gestantes; mulheres 
até 45 dias após o parto; doentes 

crônicos; profissionais de saúde; 
indígenas; e trabalhadores e de-
tentos do sistema prisional.

O dia “D”, de mobilização 
geral, será realizado no sábado, 
30, em todos os municípios cata-
rinenses, com os postos de vaci-
nação abertos das 8h às 17h.

Onde está sendo realizada a  
vacinação na rede pública?

Em 1,7 mil postos de vaci-
nação do Sistema Único de Saú-
de (SUS) no Estado, situados 
em unidades básicas de saúde 
(UBS). Busque aquele próximo 
da sua residência. Não é obriga-
tória a apresentação da caderneta 
de vacinação.
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Perfil
DaviD Daniel e Silva

Diretor-geral Da UDeSc ceaD

Aprendendo com todos e com a vida

Cassandro Vidal Talamini do Amarante - Udesc Lages   |   Cesar Augusto Siebert - Udesc Laguna

Parabéns ;)

Aniversário: 24 de outubro
Livro de cAbeceirA: “Os Miseráveis”, de Victor 

Hugo
FiLme FAvorito: “Minha Vida do Outro 

Lado da Vida”
PAsseio inesquecíveL: Chile e 

Europa
umA PessoA exemPLAr: Papa 
Francisco

umA PAixão: Violão bem tocado, 
bem acompanhado com uma 

caipirinha do lado
É torcedor: Figueirense
cuLináriA: Um bom 
churrasco com sal grosso

Papo-rápido

Natural de São José, o engenheiro eletricista David Daniel e Silva é 
atualmente o diretor-geral do Centro de Ensino a Distância (Cead), 
da Udesc, mas a sua trajetória na instituição teve início há 14 anos, 

no Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), em Joinville. A decisão surgiu 
devido ao gosto pela docência, aliado à simpatia pela cidade.

O carinho pela instituição salta aos olhos. O professor é grato pela uni-
versidade, que fomentou seu doutorado, concluído em 2010, além de ser o 
local onde coleciona inúmeras amizades. Pessoas de todos os níveis hierár-
quicos e dos mais diversos centros de ensino. Gente que alegra o seu dia e 
com quem gosta muito de conviver.

As diversas experiências na universidade promoveram maturidade a este catarinense, que busca, 
acima de tudo, ser justo e sensato. Entre os fatos marcantes na sua trajetória na Udesc, ele destaca a cola-
boração para criar e aprovar a Política de Educação a Distância da universidade e a conquista da eleição 
direta para o cargo de diretor-geral.

Com simplicidade, Silva relata que começou a trabalhar cedo. Aos 14 anos, era balconista de loja de 
brinquedos e, entre outras ocupações, foi frentista de posto de gasolina e eletricista.

Hoje, nas horas vagas, curte ficar em companhia da sua filha, Bianca, de 13 anos. Os dois correm 
de kart, mas, ultimamente, o diretor da Udesc Cead não tem praticado o esporte. “Estou dando um tem-

po, pois há dois anos um acidente no kartódromo me 
deixou com quatro costelas quebradas”, conta.

Sair com amigos, ler livros e viajar são 
outras atividades apreciadas pelo profes-

sor, que recentemente esteve na Europa 
com a filha. “Fomos com o dinheiro 
contadinho, mas conseguimos conhe-
cer cidades de Portugal, Espanha, Fran-
ça e Inglaterra. Valeu muito!”, diz. v
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u Uma boa dica para os servidores do Campus I da Udesc é inscrever seus filhos de 7 a 10 anos no Projeto 
Tibum, de iniciação à natação infantil, na piscina semiolímpica da Udesc Cefid, no Bairro Coqueiros, em Flo-
rianópolis. As atividades gratuitas serão distribuídas em oito aulas de 40 minutos cada. No turno da manhã, as 
aulas começarão em 4 de maio e serão realizadas nas quartas, das 10h50 às 11h30, e sextas-feiras, das 8h20 às 
9h. Já no período noturno, as aulas iniciarão em 3 de maio e ocorrerão nas terças e quartas-feiras, das 18h20 às 
19h. As inscrições são na Direção de Extensão da Udesc Cefid, apresentando atestado médico que comprove a 
aptidão das crianças para a modalidade. O projeto oferecerá sungas e maiôs para empréstimo caso as crianças 
não tenham. Mais informações pelo e-mail extensao.cefid@udesc.br e pelo telefone (48) 3664-8657.

Natação para crianças

Você sabia
Instagram
u Servidores da Udesc já po-
dem acessar o perfil oficial da 
universidade no Instagram, apli-
cativo que compartilha fotos 
pelo celular. Quem seguir o @
udesc.oficial poderá acompanhar 
fotografias de notícias, momen-
tos e locais da universidade.

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

tem
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A equipe do Museu da Escola Catarinense (Mesc), da Udesc, liderada pela professora Sandra 
Makowiecky, trabalhou desde o ano passado na digitalização de 834 imagens históricas do Instituto 
Estadual de Educação (IEE), maior escola pública do Estado. Na década de 50, o IEE funcionou no 
Mesc. Na última quarta-feira, 26, o acervo original foi devolvido ao IEE. Parabéns pela iniciativa!

Clic comunica

Trabalhe no vestibular
u Seguem até 9 de maio as inscri-
ções para servidores interessados 
em trabalhar como fiscais, alas, co-
ordenadores, entre outras funções, 
no dia da prova do Vestibular de 
Inverno 2016, em 5 de junho. Os 
interessados podem se cadastrar 
em fiscal.sistemas.udesc.br/.

Propriedade intelectual
u Ficarão abertas até sexta-feira, 
29, as inscrições para o curso ge-
ral de propriedade intelectual a 
distância. O curso, que é gratuito, 
tem apresentação de temas como 
direitos autorais, patentes, marcas 
e informação tecnológica. Mais in-
formações pelo (48) 3664-8088.



Gripe: dicas  
básicas de 
prevenção

Você é um bom líder?
Saber gerenciar pessoas é desenvolver em si mesmo carac-
terísticas importantes como ter visão do todo, sensibilidade 
e foco nos resultados. Para tanto, vale conferir algumas di-
cas abaixo:
u O  bom líder confia e é confiável. Ou seja, ele não é cen-
tralizador, delega atividades e cumpre o que promete;
u É paciente, procura formar pessoas e dar apoio para que 
todos da equipe tenham suas competências atualizadas;
u Apoia as ações criativas, valoriza-as perante a equipe e 
promove a integração entre seus integrantes;
u Deixa clara a posição de cada membro da equipe, acom-
panha e dá retorno sobre as atividades desempenhadas;                                                                                
u Está no controle, mantendo a motivação da equipe e re-
conhecendo e valorizando as boas ideias e iniciativas.

Gestão Pública Universitária
Encerram nesta sexta-feira, 29, as inscrições para 
a Especialização em Gestão Pública Universitá-
ria, ofertada para técnicos da universidade, por 
meio da Udesc Esag. São 35 vagas. As aulas ini-
ciarão em agosto. O processo seletivo consistirá 
em uma prova objetiva de conhecimentos, em 
20 de maio. Mais informações em www.udesc.
br/?idNoticia=15037.

Gestão de regimes de previdência
A Fundação Escola de Governo (ENA) está ofe-
rendo a servidores estaduais o curso de especiali-
zação lato sensu em Gestão dos Regimes Próprios 
de Previdência Social, entre 20 de maio de 2016 
e julho de 2017. O investimento é de R$ 12.248, 
com pagamento parcelado. As aulas serão na sede 
da ENA, em Florianópolis, quinzenalmente, com 
encontros sextas e sábados. Mais informações em 
grpps@enabrasil.sc.gov.br e (48) 3665-4616.
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A mudança no 
tempo registrada 
nessa semana – com 
temperaturas próximas 
de 00C em cidades da 
Serra Catarinense – 
implica em ainda 
mais cuidados 
para prevenir a 
gripe. Sempre é 
bom reforçar os 
hábitos que devem 
ser seguidos para 
evitar o contágio da 
doença. Segue uma lista 
de cuidados, repassada 
pela Secretaria de 
Estado da Saúde.

Como evitar a gripe?
uLave e higienize as mãos com frequência, 

principalmente antes de consumir alimentos
uAo tossir ou espirrar, proteja o rosto com 

um lenço ou o antebraço
uEvite tocar mucosas de olhos, nariz e boca
uHigienize as mãos após tossir ou espirrar
uNão compartilhe objetos de uso pessoal, 

como talheres, pratos, copos ou garrafas
uMantenha os ambientes bem ventilados
uEvite contato próximo a pessoas que 

apresentem sintomas de gripe.

Em caso de sintomas de gripe
uProcure imediatamente um serviço de saúde 

a fim de buscar tratamento adequado
uApós o início do tratamento, evite sair de 

casa no período de transmissão da doença 
(até sete dias após o início dos sintomas)

uEvite aglomerações e ambientes fechados, 
procurando manter os ambientes ventilados

uAdote hábitos saudáveis, como alimentação 
balanceada e ingestão de líquidos.
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