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Mais de 
cem novas im-

pressoras estão 
sendo instaladas 

em diversos seto-
res administrativos 

em todas as unidades de 
ensino da Udesc. Os equi-

pamentos antigos foram subs-
tituídos por máquinas mais mo-
dernas, que foram terceirizadas 
pela universidade, em uma nova 
modalidade de contrato firmado 
com a empresa licitada para a 
prestação do serviço, chamado de 
outsourcing de impressão.

A empresa é proprietária das 
impressoras e responsável por sua 
manutenção e suprimentos (exce-
to o papel), cobrando da Udesc 
pelo uso dos equipamentos (R$ 
0,09 por cópia ou impressão). O 
novo sistema é capaz de contar o 
número de páginas impressas por 
cada usuário. Quando alguém en-
tra na rede de cada centro usando 
sua matrícula e senha, tem auto-
maticamente algumas opções de 
impressoras associadas ao seu per-
fil. Ao enviar a impressão, a má-
quina registra o número de cópias 
e o usuário que as enviou, inde-
pendente do computador em uso.

Dessa forma, eventuais abu-

sos no uso das impressoras po-
derão ser controlados, de modo 
semelhante ao que já é feito em 
relação aos ramais telefônicos. 
Assim, sempre que a gestão do 
sistema detectar algum uso in-
comum, o usuário deverá justi-
ficá-lo. Nas novas impressoras é 
possível digitalizar documentos 
e enviá-los na hora para qualquer 
e-mail, da própria máquina.

EquipamEntos antigos

As impressoras antigas estão 
sendo remanejadas para novos 
locais e continuarão em opera-
ção até que parem de funcionar 
ou não haja mais insumos dis-
poníveis nos almoxarifados. Al-
gumas foram posicionadas para 
atender setores que não estão 
próximos de uma das impresso-
ras terceirizadas. Gradualmente, 
essas máquinas antigas também 
serão integradas ao novo sistema 
de controle e poderão igualmente 
identificar os usuários.

Mais informações podem ser 
obtidas com a Secretaria de Tec-
nologia de Informação e Comu-
nicação (Setic), no telefone (48) 
3321-8181, ou com a coordena-
ção de Informática do seu centro.

por quE adotar  
o outsourcing dE  
imprEssão?

• Redução de despeRdício e peRdas;

•  eliminação de custo com 
aquisição de equipamentos;

•  eliminação de custo com 
estoque e logística de 
equipamentos e consumíveis;

•  eliminação de custo 
com assistência técnica, 
peças e acessóRios;

•  atualização tecnológica 
sem investimento;

•  contRole total de documentos 
impRessos (tipo, quantidade, 
local e gestoR);

•  Reeducação e apRimoRamento 
do usuáRio com aumento 
da pRodutividade.

O que muda 
com as novas 
impressoras 

terceirizadas



Perfil
daniEl Fabian bEttu

proFEssor dE gEologia da udEsc balnEário camboriú

Satisfação em trabalhar 
no que gosta

Desde 2012, o doutor em Geologia Daniel 
Bettu atua como professor no Centro de 
Educação Superior do Itajaí (Cesfi) e está 

bastante satisfeito em trabalhar na Udesc. “Como 
na maioria das profissões, há momentos bem gratifi-
cantes e outros não tão agradáveis, mas os primeiros 
superam em muito os últimos”, diz.

Nascido em Lages, Daniel é casado e tem um 
filho de 3 anos. Ele conta que a decisão de ingres-
sar na Udesc se deu há quatro anos, quando perce-
beu que a instituição proporcionaria condições de 
maior realização pessoal e profissional.

Antes de entrar na Udesc, o professor trabalhou 
como geólogo consultor em projetos de diversas na-
turezas, “da exploração mineral até o planejamento 
e ordenamento territorial”, conta.

Entusiasmado com o desenvolvimento da 
Geologia e da própria Udesc Balneário Cam-
boriú, ele destaca que ambos estão em franco 
desenvolvimento. “Estamos contribuindo para 
o crescimento tanto dos acadêmicos como da 
universidade e da própria região onde estamos 
inseridos”, afirma, empolgado com o trabalho.

Desbravador, Daniel adora viajar com a sua 
mulher e filho. “O Parque Nacional de Yello-
wstone e o Grand Canyon, ambos nos Estados 
Unidos da América, são lugares que me trazem 
grandes recordações”, lembra o professor.

Torcedor do Internacional, de Porto Alegre, 
Daniel é adepto às atividades esportivas. Para 
ele, o futebol é sagrado, o surfe é um desafio e 
a vela, uma paixão ainda em desenvolvimento.

Daniel acredita que o contato constante 
com os alunos mantém a mente jovem e o 
estudo, rotina na profissão, ajuda no cresci-
mento intelectual. O professor se sente pri-
vilegiado em trabalhar naquilo que realmen-
te gosta de fazer.  v

Agenda
u  Moda em debate

Em 4 e 5 de agosto, o Centro de Artes (Ceart), em 

Florianópolis, sediará o 2o Seminário Nacional 

de Pesquisa e Extensão em Moda (SNPEM). 

O tema dessa edição do evento, gratuito e 

aberto ao público, é “Trânsitos Vestíveis”.

u  Rondon

O Núcleo Extensionista Rondon (NER) terá a 

participação de 320 extensionistas, entre alunos, 

professores e técnicos, na Operação Grande 

Oeste, entre 23 de julho e 2 de agosto, em 18 

municípios das secretarias de Desenvolvimento 

Regional de Maravilha e Palmitos.

Papo-rápido
data do aniveRsáRio

5 de outubro

livRo de cabeceiRa

O Próximo da Fila

Filme FavoRito

Pulp Fiction

passeio inesquecível

Subida do vulcão Villarica em Púcon 
— Chile, durante a erupção do vulcão 
Llaima, visível a poucos quilômetros

culináRia

Mineira



tem
Licitação, compras e contratos
u Técnicos dos setores de licitação, compras e contratos da 
Udesc estão aprimorando os conhecimentos sobre o Sistema 
de Registro de Preços (SRT) neste mês. O treinamento 
começou nesta quinta, 17, e segue até sexta-feira, 18, no 
Plenarinho da Reitoria, em Florianópolis. Em 28 e 29 de 
julho, será realizado um curso sobre sanções administrativas 
em licitações e contratos, também no Plenarinho da Reitoria. 
Mais informações pelo (48) 3321-8191, das 13h às 19h.

Placas no campus
u Placas de trânsito foram 
instaladas na área interna do Centro 
de Educação Superior do Planalto 
Norte (Ceplan), em São Bento do 
Sul, por meio de uma iniciativa da 
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa Setorial). O 
Departamento de Trânsito Urbano e 
a Secretaria de Obras de São Bento 
do Sul cederam as placas.

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

Você 
sabia
Sushi de robalo
uO Centro de Educação 
Superior da Região Sul 
(Ceres), em Laguna, 
ofereceu espécimes juvenis 
de robalo-flecha para 

degustação em um 
restaurante local de 

comida japonesa. 
O peixe tem 
alto valor de 
mercado, 
acima até 
do salmão, 
e atingiu 
500 gramas 

após cinco 
experimentos 

no laboratório 
de Aquicultura da 

Udesc Laguna. As pesquisas 
desenvolvem tecnologias 
para o cultivo comercial 
da espécie no Brasil, 
que ainda não ocorre.

Coral
uO Coral da Udesc está 
com inscrições abertas 
para o segundo semestre. 
A novidade a formação de 
um grupo específico para 
iniciantes. O grupo é aberto 
a qualquer participante, 
tanto alunos e servidores. 
Os ensaios serão retomados 
em 28 de julho e ocorrerão 
nas segundas-feiras, das 
19h às 21h30, no Auditório 
do Departamento de 
Música do Centro de Artes 
(Ceart), em Florianópolis.

Clic comunica

Equipe da Secretaria de Ensino da Udesc Esag: o diretor-
geral, prof. Arnaldo, o bolsista Martin e os técnicos Ana 
Maria, Ana Cristina — a secretária de Ensino, Dilmo e 
Priscyla. Só faltaram a Hercília, a Rosângela e a Daiane
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u Sentir frio deixa as pessoas gripadas 
ou resfriadas, certo? Não exatamente. 
Você fica doente se for infectado 
pelos vírus que causam essas doenças, 
esteja frio ou quente. Mas, no inverno, 
as pessoas ficam mais em ambientes 
fechados, facilitando o contágio.

uA gripe é causada por vários 
vírus. Você pode até se vacinar 
contra o tipo mais comum ou 
perigoso — faça isso se estiver nos 
grupos de risco das campanhas de 
vacinação —, mas isso não elimina 
o risco de infecção por outro tipo. 
Contra o resfriado, não há vacina.

uO melhor então é fechar a porta para 
a entrada dos vírus e bactérias 

que causam doenças 
respiratórias. Eles usam 

a tosse, o espirro e 
as mucosas dos 
olhos, nariz e boca 
para se espalhar.

u Jamais toque 
os olhos, a boca 
ou o nariz sem 
antes lavar bem 

as mãos com 
água e sabão. Para 

tossir ou espirrar, use 
um lenço descartável 

ou o antebraço, para não 
contaminar os outros.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Gripe e resfriado: só 
agasalho não adianta
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Decisões
Udesc Cefid
uA Direção do Centro de Ciências da Saúde e do 
Esporte (Cefid) iniciou conversas com o Escritório 
de Cooperação Técnica do Centro de Educação 
Superior da Região Sul (Ceres), em Laguna, para 
a elaboração de um projeto de revitalização do 
pátio do Cefid. A ideia inicial é dotar o pátio de 
cobertura, criando uma nova área de convivência 
para os alunos e servidores. A nova estrutura 
contaria também com salas, para onde poderiam 
ser deslocados os espaços das entidades de 
representação estudantil e o serviço de fotocópias, 
e liberaria espaço para a ampliação da cantina. 
Também será feita uma assessoria ao Projeto Novo 
Cefid, que prevê uma nova arquitetura aos prédios 
do centro, por meio de um concurso público.

Prédios
O reitor da Udesc, Antônio Heronaldo de Sousa, 
participou de uma audiência com o comando-geral 
do Corpo de Bombeiros de SC sobre dois projetos 
de novos prédios da Udesc, um em Balneário 
Camboriú e outro em Pinhalzinho. A obra obedece 
o mesmo modelo do recém-inaugurado prédio 
do curso de Engenharia Ambiental do Centro de 
Ciências Agroveterinárias (CAV), em Lages, e 
segue os conceitos do green building (edifício 
verde), com iluminação e aquecimento de água 
por luz solar e com captação e reutilização de 
água da chuva. O objetivo foi tentar agilizar 
as diligências para aprovação das obras.


