
Quer sugerir cursos 
e capacitações?

Por volta de 30 servidores que 
atuam nas secretarias acadêmi-
cas da Udesc participaram de um 
curso de controle e registro acadê-
mico entre 11 e 13 de novembro, 
que fechou o ciclo de capacitações 
oferecidas em 2014 pelo programa 
Projetar, voltado a técnicos e pro-
fessores. Neste ano, foram feitos 
14 cursos nas áreas administrati-
vas e acadêmicas, em um total de 
R$ 161.420 em recursos.

Os cursos do Projetar são 
solicitados a partir das necessi-
dades dos setores da Udesc, re-
passadas à Coordenação de Ca-
pacitação e Potencialização de 
Pessoas (CCaPP), na Reitoria. As 
inscrições são restritas a servido-

res de cada área envolvida.
Além do trabalho com os ser-

vidores, o público externo tam-
bém teve oportunidade de partici-
par de palestras gratuitas ao longo 
deste ano e conhecer melhor o dia 
a dia da universidade, no projeto 
Viva Bem Udesc. Neste ano, fo-
ram realizadas sete palestras.

Até a próxima semana, ser-
vidores podem sugerir cursos, ca-
pacitações e palestras para as suas 
áreas. Basta enviar um e-mail 
com a solicitação para ccapp.rei-
toria@udesc.br, com o tema do 
curso, a indicação do ministrante 
e o mês para realização. Todas as 
sugestões serão analisadas pela 
coordenação.
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Transparência
A partir deste mês, a 

Udesc passará a publicar 
notícias com os resumos das 
sessões dos conselhos supe-
riores da instituição, em uma 
iniciativa conjunta das secreta-
rias dos Conselhos Superiores 
e de Comunicação, prevista 
no projeto Conecta Udesc, do 
Plano de Gestão 2012-2016. O 
primeiro resumo foi publicado 
nesta semana, com informa-
ções da sessão do Consepe de 
12 de novembro. A próxima 
divulgação terá as decisões do 
Consad, que se reunirá em 27 
de novembro. Já o Consuni fará 
sessão em 10 de dezembro.

Proquali
Foi divulgada nesta 

semana a Portaria nº 1655, 
que homologou as inscrições 
do Edital Proquali nº 01/2014, 
que concede de apoio finan-
ceiro a servidores da Udesc 
para participação em cursos de 
pós-graduação lato-sensu, em 
nível de especialização. Todos 
os inscritos no edital com 
inscrições homologadas foram 
contemplados com os recur-
sos para capacitação: Cláudia 
Maria Messores, Cristiano 
Cardoso de Carvalho, Cristyan 
Eduardo Arruda Loregian, 
Manoela Muller de Oliveira e 
Mateus Emilio Mazzochi. Em 
2015, estão previstos outros 
dois editais do Proquali. Mais 
informações com a Coordena-
doria de Recursos Humanos 
(CRH), pelo telefone (48) 
3321-8043.

Servidores das secretarias no último 
treinamento do Projetar neste ano



Perfil
AltAir CArlos dA Cruz

Professor do dePArtAmento de teCnologiA 
industriAl dA udesC PlAnAlto norte

Agenda
u  Cineclube Presença

O Cineclube Presença, da Udesc, apoia a 

primeira edição do Festival Internacional 

de Cinema Socioambiental (Planeta.

Doc), em Florianópolis, que ocorre até 

21 de novembro. Mais de 20 filmes 

nacionais e internacionais são exibidos 

gratuitamente no auditório da Udesc 

Faed, no Bairro Itacorubi. A partir das 

17h, também há sessões gratuitas de 

documentários no estúdio multimídia 

da Udesc Cead. Na próxima terça-

feira, 25, serão três documentários: 

“Dúplice”, de Leon Junqueira, “O 

Silêncio”, de Alberto Bellezia, e “Lar 

Doce Lar”, de Tassia Quirino.

A paciência é uma das 
virtudes do professor 
Altair Carlos da Cruz, 

que trabalha há dois anos na 
Udesc Planalto Norte, em 
São Bento do Sul.  Qualida-

de que sabe aplicar bem na aprendizagem nas aulas de Enge-
nharia no Departamento de Tecnologia Industrial, e também 
como professor de ensino médio, na qual atuou por 18 anos, 
sempre com boa convivência entre colegas e alunos. A paci-
ência é também exercitada pelo professor quando pratica a 
pescaria, uma das suas atividades favoritas quando está fora 
da universidade.

O professor Altair nasceu em São José dos Pinhais, 
no Paraná, e hoje mora em São Bento do Sul, com a 
esposa Sônia Regia, e os dois filhos, Pedro, 21, e Luiza, 
15. Curtir momentos na chácara – pescando, claro – e 
fazer um bom churrasco com os familiares e amigos 
é uma das atividades favoritas do professor. Também 
aprecia viajar de carro, com a família, pelo Sul do Bra-
sil, Uruguai e Argentina.

Na Udesc Planalto Norte, o professor exalta a re-
lação próxima que tem dos acadêmicos, o que permite 
desenvolver projetos com mais empenho e dedicação, 
como a Maratona Universitária da Eficiência Energéti-
ca. O engajamento dos estudantes no projeto, já aplicado 
anteriormente pelo professor em outra instituição, resul-
tou em uma destacada classificação em uma competi-
ção nacional entre universidades, em 2013. O projeto 
ficou em 12º lugar entre 22 instituições participantes.

 “Gostaria de continuar desenvolvendo projetos 
que favoreçam o ensino-aprendizagem dos acadêmi-
cos e destacando o Ceplan em cenários nacionais e 
internacionais”, diz o professor, que está finalizando o 
doutorado e quer seguir no magistério. “Sempre com 
pensamento positivo”, conta. v
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Papo-rápido
Aniversário: 14/05/1960
Livro de cAbeceirA: O poder da Paciência
FiLme FAvorito: Indiana Jones e o Reino da 
Caveira de Cristal
PAsseio inesquecíveL: Viagem a Gramado (RS)
umA PessoA exemPLAr: Meu pai
umA PAixão: Andar de moto
É torcedor: Joinville e Coritiba
cuLináriA: Entrevero

Educação, 
pescaria  
e família



tem
Começa o Jisudesc!
uOs Jogos de Integração dos Servidores da Udesc 
(Jisudesc) iniciam nesta sexta-feira, 21, e irão até 
domingo, 23, na Associação dos Funcionários Fiscais 
de Santa Catarina (Affesc), em Florianópolis. Serão 402 
participantes, entre professores e técnicos da Reitoria 
e dos 12 centros de ensino, que disputarão medalhas 
em 19 modalidades. A abertura está marcada para as 
19h30, com apresentação musical da banda Cor do 
Sol, de Itajaí, mas já haverá partidas de esportes como 

futebol suíço e voleibol 4x4 desde as 14h. 
Confira as tabelas no www.udesc.br/?id=1906.

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

Você 
sabia
Sai CPA,  
entra SGP-e
uA Udesc fará a migração de 
todos os processos do Sistema 
de Controle de Processos 
Administrativos (CPA) para 
o Sistema de Gestão de 
Protocolo Eletrônico (SGP-e). 
O procedimento, que seria 
realizado neste final de semana, 
foi prorrogado pela Secretaria 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (Setic), que 
definirá uma nova data. A 
migração é a segunda etapa 
do projeto Udesc Digital.

Agilidade
uCom o SGP-e, o gerenciamento 
de processos será otimizado, com 
tramitação mais eficiente e segura, 
além de reduzir, aos poucos, a 
utilização de papel. Inicialmente, 
o SGP-e funcionará da mesma 
forma que o CPA. Os processos 
serão cadastrados e consultados 
como antes, de modo físico. 
Em breve, os novos processos 
passarão a ser digitalizados e 
ter tramitação só neste meio.

Acesso
uAs diferenças entre os sistemas 
são mínimas e não devem causar 
qualquer tipo de problema 
nesse momento. Aos servidores 
que já têm acesso ao SGP-e, o 
login e a senha permanecerão 
inalterados. Para os que ainda 
não têm acesso, a Setic informa 
que enviará mais informações 
sobre isso e o processo de 
migração e suporte para o e-mail 
institucional dos servidores.

Clic comunica

Equipe supercompetente da Coordenadoria de Finanças (CFIN) da Reitoria 
fez uma parada técnica para a foto neste agitado fim de semestre, da 

esquerda para a direita: Rosane Rosa, Laís Cristina Roani, a coordenadora 
Sheila Gerber Péres, Éder Caroni e Maiara Camargo da Cruz.
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uA lombalgia é o nome que os 
médicos dão à conhecida “dor nas 
costas”, na região mais baixa da coluna, 
perto da bacia. Não é uma doença, mas 
um tipo de dor que pode ter causas 
diferentes. Na maioria das vezes, o 
problema não é sério. 

uMuitas vezes é causada pela postura 
inadequada (má posição ao sentar, 
deitar-se, abaixar-se ou carregar objeto 
pesado). Também pode ser resultado de 
inflamação, infecção, hérnia de disco, 
deslocamento de vértebra, artrose e até 
fatores emocionais.

u Pode ser aguda ou crônica. A 
aguda é aquele “mau jeito” depois 
de um esforço, em geral em 
pessoas mais jovens. A dor crônica 
é típica de pessoas mais velhas, 
uma dor menos intensa, mas 
quase permanente.

u Em 90% dos casos, a causa 
pode ser identificada só com uma 
boa conversa com o médico e 

um exame físico. Uma radiografia 
simples pode ser solicitada se o 
médico ficar em dúvida.

u Exercícios físicos podem ajudar em 
casos de dor crônica. Na crise aguda, 
pelo contrário, deve-se ficar deitado, 
em repouso. O médico pode indicar 
analgésicos ou anti-inflamatórios e às 

vezes sedativos.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Doutor, estou  
com dor nas costas

Decisões
Prédios
Na semana passada, a Udesc publicou três editais 
de licitação no Diário Oficial do Estado (DOE) 
para a construção de prédios no Centro de Ciências 
Tecnológicas (CCT), em Joinville, no Centro de 
Educação Superior da Foz do Itajaí (Cesfi), em 
Balneário Camboriú, e no Centro de Educação 
Superior do Oeste (CEO), em Pinhalzinho. A previsão 
de investimento em Joinville é de R$ 14.302.049,96, a 
maior da história da universidade em estrutura física.
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Como você encara  
os problemas?
uA postura das pessoas diante de um obstáculo 
varia bastante. Há quem ignore a sua existência, 
quem se sente incapaz de sustentar o fardo e ainda 
os que agem com naturalidade. Você tem dúvidas de 
que essas pessoas alcançarão resultados diferentes?

uAo se deparar com um problema, observe-o 
sob vários pontos de vista. Evite se fazer de vítima. 
Ainda que a sua rotina seja pesada, é possível 
aproveitar esse momento para se fortalecer.

uO otimismo embasado em fatos pode ser 
comparado ao componente de combustão de 
um veículo. Se faltar, não sairemos do lugar, 
independentemente da potência do motor.


