
Comunica
24 de outubro de 2013 Ano 2 • Ed. 32Notícias da UNiversidade do estado de saNta catariNa

Udesc ganha Prêmio Elpídio Barbosa pelo terceiro ano consecutivo 

Pelo terceiro ano consecutivo, a 
Udesc recebeu o Prêmio Educador El-
pídio Barbosa, do Conselho Estadual de 
Educação de SC, por ser a melhor 
universidade do sistema estadual. 

Esta já é a quarta vez que a 
instituição recebe a premiação 
por ter obtido o melhor Índi-
ce Geral de Cursos (IGC), na 
última avaliação aferida pelo 
Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep). O resultado colocou a institui-
ção catarinense como a 19o melhor do 

Brasil entre 227 avaliadas. O curso 
de Artes Visuais – Licenciatu-

ra foi premiado por ter obtido, 
em Santa Catarina, o melhor 
conceito em 2011 no Exame 
Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade) pela nota 

sem arredondamento (4.43).

Servidores da Udesc serão treinados 
para usar novo sistema que agilizará 
processos administrativos

A Udesc está em fase de implantação do Sistema de Gestão de Protoco-
lo Eletrônico (SGP-e), que diminuirá o fluxo de papéis e deixará mais ágil 
a tramitação dos processos da instituição. 

O projeto-piloto do SGP-e será a solicitação de Gratificação de 
Dedição Integral (GDI) dos docentes. Aprovada na semana pas-
sada, a Resolução nº 059/2013 do Consuni estabelece que esse 
pedido passará a poder ser feito somente pelo novo sistema. 
O SGP-e integra o projeto Udesc Digital, que está previs-
to pelo Plano de Gestão 2012-2016. 

A Udesc fará treinamento do SGP-e com três 
turmas de professores e técnicos na próxima ter-
ça-feira, 29, no Laboratório de Informá-
tica da Udesc Esag, em Florianópolis. 
A recomendação é que participem do 
treinamento os chefes e secretários de 
departamentos, além dos coordenadores 
de informática e de recursos humanos. As ins-
crições podem ser feitas na internet, conforme o 
horário escolhido: 13h, 15h e 17h. 

“O processo pelo SGP-e é simples, muito seme-
lhante ao que já é feito no CPA. A partir de 1o de novembro, também estarão disponíveis 
na página da Udesc um manual de procedimentos para o processo de solicitação da GDI 
pelo novo sistema e um vídeo com a simulação de todo o processo”, afirma o pró-reitor 
de Planejamento, Gerson Volney Lagemann.



Perfil
Márcia Vieira

recursos huManos | udesc/cead

Uma trajetória de aprendizagem, 
amizades e equilíbrio

Com quase dez anos de Udesc, a técnica 
Márcia Vieira viverá um momento espe-
cial na terça-feira, 29: representará a uni-

versidade na abertura da 14a Semana do Servidor 
Público Estadual e receberá a Medalha do Méri-
to Funcional “Alice Guilhon Gonzaga Petrelli” 
como indicada do Cead pela sexta vez seguida, 
sendo a primeira das mãos do governador.

 “Estou muito orgulhosa de representar os 
professores e técnicos. Essa medalha não per-
tence somente a uma pessoa, pois meu trabalho 
é realizado em equipe, portanto ela é um mérito 
de todos que priorizam a qualidade dos serviços 

da universidade”, conta a servidora, 
graduada em Administração, com Ha-
bilitação em Serviços.

 Márcia, que atua no setor de re-
cursos humanos do Cead quase há oito 
anos, diz trabalhar pelo melhor para to-
dos os servidores. “Defino minha traje-
tória com duas palavras: aprendizagem 
e amigos”, ressalta, considerando o re-
conhecimento dos colegas como o seu 
ponto mais marcante na Udesc.

 Natural de Florianópolis e casada, 
aponta as viagens como o hobby preferi-
do. “Fico deslumbrada com novas cultu-
ras, em conhecer pessoas, provar comidas 
típicas e contemplar paisagens diferentes. 
Tudo isso me renova.”

 Também gosta bastante de ler e des-
taca a obra “O Ócio Criativo”, de Dome-
nico De Masi, o qual afirma que o “mestre 

na arte de viver” faz pouca distinção entre 
trabalho e tempo livre, buscando a excelên-
cia em qualquer momento.

 É esse equilíbrio entre trabalho, diver-
são, família e aprendizado que Márcia man-
tém para ser muito feliz. “A felicidade não 
pode ter dia marcado, temos que encontrar 
motivos para estar bem todos os dias.” v

u Jisudesc 2013A edição 2013 dos Jogos de Integração dos Servidores 
da Udesc ocorre de 1a a 3 de novembro, na Associação 
dos Funcionários Fiscais de Santa Catarina (Affesc), 
no Bairro Canasvieiras, em Florianópolis. Os jogos 
terão a participação de servidores em 20 modalidades. 
O Jisudesc deste ano conta com apoio de R$ 50 mil 
do Fundo de Incentivo ao Esporte (Fundesporte) 
da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e 
Esporte (SOL). O recurso foi captado pela Proex.

Plano de Carreira
uNa próxima quarta-feira, 30, às 9h, o Conselho 
Universitário (Consuni) da Udesc se reúne para 
discutir os pedidos de reconsiderações dos ajustes 
no Plano de Carreiras dos Servidores. O processo 
foi aprovado pelo Consuni em 18 de setembro, mas 
conselheiros solicitaram cinco reconsiderações. 

Agenda

Márcia (à frente) destaca reconhecimento dos amigos
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Você 
sabia tem

Eventos  
no exterior
u A Udesc já lançou o 
edital do Programa de 
Auxílio à Participação em 
Eventos (Proeven), o qual 
concederá ajuda financeira a 
professores pesquisadores que 
queiram apresentar trabalhos 
científicos, tecnológicos 
ou artístico-culturais em 
congressos no exterior 
durante o primeiro semestre 
de 2014. As inscrições devem 
ser encaminhadas à PROPPG 
até 20 de novembro.

 

Proap/Capes
u Está disponível na 
página da Proplan a 
Instrução Normativa no 
6/2013, que disciplina na 
Udesc os procedimentos 
administrativos relativos às 
aquisições e contratações com 
recursos do Proap/Capes.

 

Protocolo
uNo site  
http://www.udesc.br/?id=194  
existe várias informações 
sobre procedimentos relativos 
ao Protocolo, incluindo, 
desde definições até rotinas e 
procedimentos, e instruções 
gerais de preenchimento 
de correspondências. 

Neab em Foco
u Estreou nesta semana, na Rádio Udesc 
FM, o programa Neab em Foco. O objetivo do 
programa é criar um espaço para a divulgação de 
ações relacionadas a ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidas no Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 
(Neab) da Udesc. 
 
uO Neab em Foco será veiculado às 
quartas-feiras, às 7h45, pela Rádio Udesc 
Florianópolis (100,1). O programa será reprisado 
quinzenalmente aos domingos, às 10h30. Todos 
os programas da emissora podem ser ouvidos 
pelo site http://www.udesc.br/radio.

Túnel de Vento
u Projetado e 
construído na 
própria Udesc 
Joinville, o 
Túnel de Vento, 
do Programa de 
Pós-graduação 
em Engenharia 
Mecânica, 
levou 
cerca de um ano e meio para ficar pronto e 
está em funcionamento desde 2008.

u Com dois metros de comprimento, o aparelho está 
localizado no Laboratório de Ciências Térmicas onde 
é usado para experimentos de transferência de calor e 
mecânica de fluidos. Segundo o professor responsável 
pelo laboratório, Paulo Zdanski, praticamente todos os 
equipamentos eletrônicos têm um sistema de troca de 
calor, por isso a importância de pesquisas nessa área.

u O laboratório é utilizado por alunos de mestrado, 
estudantes em conclusão de curso, bolsistas de 
Iniciação Cientifica e estudantes de graduação.
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uA alimentação e a nutrição 
adequadas são requisitos essenciais 
para o crescimento e desenvolvimento 
dos pequenos. Veja algumas 
dicas para garantir a 
alimentação saudável 
de crianças com 
até dois anos 
de idade:

uAté os 
seis meses, 
dê só leite 
materno. Nada 
de água, chá 
ou outros alimentos.

uA partir dos seis meses, ofereça 
alimentos complementares 
(cereais, tubérculos, carnes, 
leguminosas, frutas e legumes) três 
vezes ao dia se a criança receber 
leite materno e cinco vezes ao 
dia, se já tiver desmamado.

uMantenha o leite materno até 
dois anos ou mais. A alimentação 
complementar deve ser oferecida 
sem rigidez de horários, conforme 
a vontade da criança. Deve 
começar pastosa e aumentar a 
consistência gradativamente.

uA alimentação deve ser variada, 
com frutas, verduras e legumes. 
Evite guloseimas, café, enlatados e 
frituras. Use sal com moderação.

Viver 
Bem

Crianças devem comer 
bem para crescer bem
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Decisões
GDI 2014 será de 12%
u A Gratificação de Dedicação Integral 
(GDI) se manterá em 12% conforme a 
Resolução no 65/2013 assinada pelo reitor 
nesta semana. O processo, que estava em 
análise no Conselho de Administração 
(Consad), sofreu vista na sessão ordinária 
de 24 de setembro e só seria analisado em 

27 de novembro. Isto inviabilizaria a GDI 
2014 que necessita ser solicitada 

entre 1o e 20 de novembro, 
conforme o artigo 4o da 

Resolução no 24/2009.

Outras decisões 
no Consuni
u Os técnicos tiveram 

o Plano de Qualificação 
Técnica aprovado. Na área do 

ensino, foi realizada alteração curricular 
nos cursos de Geografia e História, da 
Udesc Faed. Com isso, os dois passarão 
a ser oferecidos nas habilitações de 
bacharelado e licenciatura. Por fim, o 
Consuni aprovou o Regimento Interno 
da Editora Universitária e a doação de 
uma área de 32 mil m² da Prefeitura 
de Laguna para a Udesc Laguna.


