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Mais 
eficiência na 
progressão 
funcional

Recorde de acessos

Foi aprovada no final de maio a Reso-
lução no 023/2014, que definiu novas regras 
para a progressão de carreira dos técnicos uni-
versitários da Udesc. As mudanças visam dar 
mais eficiência, celeridade e transparência aos 
processos de progressão. A revisão da norma 
ainda resolverá o caso das progressões de ser-
vidores afastados. A partir de agora, não have-
rá mais avaliação qualitativa da chefia imedia-
ta e quantitativa, que não podia ser aplicada 
devidamente a servidores afastados.

O interessado pela progressão deve 
apresentar os documentos necessários à Co-
ordenadoria de Recursos Humanos (CRH), 
que levará à avaliação da Comissão Per-
manente de Pessoal Técnico Universitário  
(Coppta) Setorial ou Central. Agora, é preci-
so apresentar apenas quatro documentos para 
pedir a progressão — o Requerimento de 
Progressão, a Portaria de Homologação do 
Estágio Probatório ou da última movimenta-
ção, e os atestados de antecedentes criminais 
do TJSC e do TRF4, emitidos pela internet.

A resolução foi resultado de um traba-
lho conjunto entre as Copptas, Pró-Reitoria 
de Administração (Proad), Pró-Reitoria de 
Planejamento (Proplan) e Procuradoria Jurí-
dica (Projur) e faz parte do Plano de Gestão 
2012-2016. O próximo passo em estudo será 
a normatização das promoções.

O portal www.udesc.br, da 
Udesc, já teve um milhão de visi-
tas em 2014, conforme registro de 
sábado, 31, do sistema gerenciador 

de conteúdo Cama-
leão, desenvolvido 
na instituição pela 
Secretaria de Tec-

nologia de Informa-
ção e Comunicação 

(Setic). O desempenho 

deste ano é o melhor da série histórica anual, 
superando os de 2011, 2012 e 2013, quando as 
marcas de um milhão foram obtidas respecti-
vamente em novembro, setembro e julho.

O número de visitas entre 1o de janeiro 
e 31 de maio de 2014 foi 28% maior do que 
no mesmo intervalo de 2013. No ano passa-
do, o Portal Udesc conseguiu superar a marca 
de dois milhões de acessos pela primeira vez, 
chegando a 2.274.167 visitas, 17% a mais do 
que o total de 2012, de 1.938.878.

Fique atento!
1. o período 
aquisitivo da 
progressão será 
calculado a 
partir da data 
de direito, e não 
da entrada do 
processo cpa

2. o servidor 
eFetivo e estável 
que estiver à 
disposição de 
outras entidades 
também será 
avaliado nos 
moldes da 
resolução

3. para a primeira 
progressão de 
servidores que 
concluíram 
o estágio 
obrigatório, 
serão contados 
os dois primeiros 
anos a partir da 
data da posse



Perfil
aline volpi valim

coordenadora de compras e licitação 
— udesc planalto norte

Entre os números  
e as palavras

Quando a técnica universitária Aline Volpi 
Valim está no setor de Compras e Licita-
ção da Udesc Planalto Norte, precisa de 

concentração e atenção redobrada aos números 
e contratos. Como coordenadora da área, Aline 
tem a responsabilidade de conduzir o processo 
de aquisição de pequenos materiais para a uni-
dade até reformas de salas de aula. Servidora da 
Universidade há quatro anos, após se formar em 
Tecnologia em Sistemas de Informação e ser bol-
sista também na Udesc Planalto Norte, ela tem 
se destacado no setor. Antes disso, chegou a ser 
bancária. Mas é com as palavras que ela tem de-
monstrado uma habilidade natural.

Filha de músicos e muito ligada à arte, Aline 
desenvolveu na escrita uma paixão à parte. Em de-
zembro do ano passado, ela foi vencedora do Con-
curso de Contos da Sociedade Literária de São Ben-
to do Sul. O conto vencedor também foi publicado 
na revista Acontece, publicada pela Fundação Cul-
tural de São Bento do Sul. Ela pretende participar 
de outros concursos e até publicar livros. “Sou uma 
pessoa reservada, acho que isso acabou 
me dando a chance de ser melhor escre-
vendo do que falando”, diz.

Aline é natural de Lages e mora 
em São Bento do Sul há 13 anos. Ca-
sada, gosta assistir a filmes e seriados, 
ir a shows e viajar. Em 2011, passou 
alguns dias em Buenos Aires, capital 
argentina, e aproveitou para conferir a 
apresentação da banda U2. “Adorei a 
experiência”, lembra.

Na Udesc, seu próximo desafio será 
a reforma dos prédios e a construção da 
nova sede da Udesc Planalto Norte. “É 
muito bom saber que estamos ajudando na 
evolução de nosso centro, para consolidá-lo 
como referência em educação”, afirma. v

Agenda
u  Apresentação

O Grupo de Dança da Udesc participa neste 

fim de semana da mostra competitiva do 

24o Festival Mery Rosa de Dança, em Itajaí, 

no Teatro Municipal. O festival termina no 

domingo, 8, com mostra e competições de 

ballet clássico, dança de rua, jazz, sapateado 

e danças populares, apresentadas por grupos 

de vários estados. Ingressos na bilheteria do 

teatro, a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Papo-rápido
Data Do aniversário

25 de fevereiro

Livro De cabeceira

O lobo da estepe (Hermann Hesse)

FiLme Favorito

Na Natureza Selvagem (Into the wild)

Passeio inesquecíveL

Buenos Aires (Argentina)

uma Pessoa exemPLar

minha mãe

uma Paixão

escrever

cuLinária

a boa e velha comida italiana
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Você 
sabia
Xadrez em Lages
uO Centro de Ciências 
Agroveterinárias (CAV), 

da Udesc, promoverá a 
Copa Camden-Udesc 
de Xadrez, em parceria 
com o Lages Xadrez 
Clube, em 14 de junho. 
A competição é gratuita 

e aberta à comunidade. As 
inscrições podem ser feitas 

na hora ou pelo e-mail 
marzaror@hotmail.com. 

Para se inscrever, 
é preciso informar 
nome completo, 
data de nascimento 

e categoria. O torneio 
acontecerá na cantina da 
Udesc Lages, no Bairro Conta 
Dinheiro, a partir das 13h.

Auxílio
uAté 12 de junho, a 
Udesc receberá inscrições 
para o Edital no 02/2014 
do Programa de Auxílio à 
Participação em Eventos 
(Proeven), o qual concederá 
ajuda financeira a dez 
professores pesquisadores que 
queiram apresentar trabalhos 
científicos, tecnológicos 
ou artístico-culturais em 
congressos no exterior 
durante o segundo semestre 
deste ano. As inscrições 
devem ser encaminhadas 
diretamente à Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PROPPG), em Florianópolis.

tem
Udesc Oeste no Siga
uO Centro de Educação Superior do Oeste 
(CEO), da Udesc, implantou o Sistema de Gestão 
Acadêmica (Siga), em substituição ao SigmaWeb. 
Agora, já são dez centros da Udesc que utilizam 
o programa, integrando todas essas unidades. 
A Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (Setic) pretende chegar à 
adesão total, com os centros de Ciências 
Agroveterinárias (CAV), de Lages, e de Ciências 
Tecnológicas (CCT), de Joinville, ainda neste ano.

uDesde 2010, o Siga está substituindo 
gradativamente o SigmaWeb por questões de 
segurança e de escalabilidade, segundo o 
coordenador de Sistemas Acadêmicos da 
Setic, Jorge André Wilbert. Atualmente, 
700 professores alocados em aula e 9.128 
alunos de graduação têm acesso ao novo 
sistema, de acordo com levantamento da secretaria.

Cursos gratuitos
uA Diretoria da Escola de Administração Pública 
(Deap), da Secretaria de Estado da Administração 
(SEA), abriu inscrições dos seguintes cursos online 
para junho: Gestão de Projetos (60 horas), Noções 
de Direito Administrativo II (40h), Noções de 
Liderança (40h) e Qualidade no Atendimento (20h). 
Todos eles são gratuitos e sem limite de vagas.

uOs professores e os técnicos da Udesc 
interessados em participar devem se inscrever até 
segunda-feira, 9, na página do Deap. O acesso é 
feito com os dados do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF). Se houver problema na inscrição, o servidor 
deve regularizar o cadastro pelos telefones (48) 
3231-8107 e 8117 ou por mensagem com matrícula 
e CPF para deapeventos@sea.sc.gov.br. Mais 
informações na Coordenação de Capacitação e 
Potencialização de Pessoas (CCaPP), da Udesc, 
pelo telefone (48) 3321-8191, das 13h às 19h.
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uAntibióticos são medicamentos 
capazes de eliminar ou impedir a 
multiplicação de bactérias. Sua descoberta 
revolucionou a medicina, pois antes 
muitas pessoas morriam em decorrência 
de infecções. Mas o uso indiscriminado 
de antibióticos vem fazendo com que 
as bactérias se tornem resistentes aos 
tratamentos, gerando um grave problema.

uO uso indiscriminado ocorre quando 
os antibióticos são usados para tratar 
infecções que não são causadas por 
bactérias (como resfriados e gripes, 
provocados por vírus), quando tomados 
em doses incorretas e quando o tempo 
de tratamento é inadequado.

dicas importantes:

uNunca use antibióticos sem a 
indicação do médico ou dentista.

u Tome nas doses e horários corretos 
(doses maiores não aceleram a cura).

uNunca pare o tratamento antes do 
prazo, mesmo com melhora dos sintomas.

uNunca use antibióticos fora da 
validade (eles podem não fazer efeito e 
ainda causar resistência bacteriana).

u Evite guardar sobras de antibióticos em 
casa, pois a quantidade geralmente não 
é suficiente para um novo tratamento.

uNão descarte antibióticos no lixo 
comum (eles podem contaminar o solo e 
a água). Entregue sobras e medicamentos 
vencidos a um posto de saúde.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Antibióticos:  
use com moderação
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Decisões
Cultura
uO administrador Ivan Luiz Tonon, 
técnico em desenvolvimento da Udesc, 
assumiu a Coordenadoria de Cultura, 
da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Comunidade (Proex). Entre os objetivos da 
coordenadoria, estão promover e apoiar o 
desenvolvimento de projetos, cursos, eventos 
e programas na área cultural com caráter 
didático-pedagógico; divulgar as ações 
culturais desenvolvidas nas comunidades 
externa e interna; e fortalecer as relações 
entre universidade e público em geral.

Udesc Cefid
uO professor Paulo Henrique Xavier 
de Souza, do Departamento de Educação 
Física, toma posse em cerimônia nesta 
sexta-feira, 6, às 19h, como novo diretor-
geral do Centro de Ciências da Saúde e do 
Esporte (Cefid), da Udesc, em Florianópolis. 
Aos 54 anos, Paulão, como é conhecido, 
assume o cargo pela terceira vez. As 
direções setoriais serão ocupadas pelos 
professores Maria Helena Kraeski (Ensino 
de Graduação), Fabrizio Caputo (Pesquisa 
e Pós-Graduação) e Sandroval Francisco 
Torres (Extensão) e pelo administrador 
Jean Passos da Silva (Administração).


