
Tramitação de processos 
com mais eficiência

Desde segunda-feira, 23, os servidores da 
Udesc utilizam um novo programa de gerenciamen-
to de documentos e processos na universidade: o 
Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGP-
-e), que aposentou o antigo Controle de Processos 
Administrativos (CPA). A migração foi realizada 
no último final de semana pela Secretaria de Tec-
nologia da Informação e Comunicação (Setic), com 
apoio de outros órgãos estaduais e da Softplan.

Na prática, o SGP-e, que já era utilizado por 
secretariais e outras entidades do governo, otimiza 
o gerenciamento de documentos e processos ad-
ministrativos. A autuação e a tramitação são mais 
eficientes, céleres e seguras, além de reduzir gra-
dativamente o uso de papel para que, no futuro, a 
tramitação seja feita totalmente por meio digital.

O novo sistema funcionará da mesma forma 
que o CPA, ou seja, os processos são cadastrados e 
consultados como antes, de modo físico. Uma das 
diferenças é que a capa é substituída agora por uma 
etiqueta com todas as informações do processo.  

Os processos cadas-
trados a partir de 23 de 
fevereiro e os que esta-
vam cadastrados no CPA 
e foram migrados para 
o SGP-e passarão a ter 
a seguinte identificação: 
UDSC número/ano.

:: Saiba mais:
4O acesso ao SGP-e é feito pelo Expresso Udesc 

ou pelo site sgpe.sea.sc.gov.br/sgpe/;
4O login de acesso é o CPF do servidor, e a senha 

provisória é udescsgpe2015;
4Qualquer dúvida na utilização do SPG-e pode ser 

tirada com uma equipe especializada do Governo 
do Estado, no telefone 0800 648 1500 e pelo e-
-mail sgpesuporte@sea.sc.gov.br
4No site informativo.sgpe.sea.sc.gov.br/,o ser-

vidor da Udesc pode acessar manuais (no link Do-
cumentos) para conhecer todas as funcionalidades.
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Proposta do VRV 
é aprovada por 
ad referendum

Com o objetivo de agilizar o processo de reajus-
te salarial dos servidores, o reitor Antonio Heronaldo 
de Sousa aprovou terça-feira, 24, por ad referendum, 
a proposta de atualização do Valor Referencial de 
Vencimento (VRV) em 6,91%, a partir do início de 
abril (01/04). O novo valor do VRV já havia sido de-
finido em reunião com representantes de associações 
e sindicatos dos servidores. 

Com isso, o ganho real de salário será de 0,5%, 
considerando a inflação de 2014, calculada pelo 
IPCA. Agora, a proposta precisa tramitar em órgãos 
do Governo do Estado. O ad referendum passará pela 

análise dos conselhos superiores da Udesc.
Nesta semana, o reitor esteve reunido com os 

secretários da Fazenda, Antonio Gavazzoni, e da 
Casa Civil, Nelson Serpa, além do deputado Dar-
ci de Matos, para também reforçar a aprovação do 
VRV e retomar a tramitação do Plano de Carreiras.

O reitor Antonio Heronaldo de Sousa em 
reunião com o secretário Antonio Gavazzoni 
e o deputado Darci de Matos (à esquerda)



Perfil

Willian Tadeu Melcher 
Jankoviski leiTe

alMoxarifado da udesc esag

Agenda
uCoral da Udesc

O Coral da Udesc reiniciará 

suas atividades na próxima 

segunda-feira, 2, com ensaio 

no Auditório do Departamento 

de Música do Centro de Artes 

(Ceart), em Florianópolis, 

às 19h. O grupo é aberto 

a todos os interessados, 

inclusive servidores. Para 

participar, não é necessário ter 

experiência e conhecimentos 

musicais, basta realizar a 

inscrição presencialmente 

até 18 de março nos 

ensaios, que ocorrem todas 

as segundas e quartas-

feiras, das 19h às 21h30.

O técnico universitário Willian Leite retornou ao trabalho 
após o Carnaval com muito a comemorar, mas, discreto 
por natureza, o único indício de sua felicidade era uma 

camiseta da escola de samba Protegidos da Princesa, que este 
ano conquistou o bicampeonato em Florianópolis. Detalhe: com 
um samba da sua autoria.

Poucos colegas sabem que o responsável pelo Almoxarifa-
do da Udesc Esag é um especialista em compor samba-enredos 
– já são sete criados desde 2005, apenas para escolas da Capital – 
e que, há uma década, com diversas parcerias, vem acumulando 
prêmios com diferentes agremiações.

Títulos em Florianópolis ele soma três: um pela Consulado 
do Samba (2007) e dois pela Protegidos (2014/2015). Mas Willian 
também contribui com escolas de outras cidades, entre elas Ma-
naus, Vitória, Corumbá e Porto Alegre, onde este ano venceu pelo 
segundo ano seguido o prêmio de melhor samba-enredo.

Willian, porém, não samba. Seu interesse no carnaval é o mes-
mo que norteia sua formação acadêmica: a História. Historiador for-
mado pela Udesc Faed, onde hoje cursa mestrado, ele gosta do desa-
fio narrativo do enredo das escolas, tema tanto do seu TCC quanto 
da sua futura dissertação. “Sambas contam histórias”, resume.

Willian passou a infância em Rodeio e, de Blumenau, veio 
para a Capital em 2002. Ingressou na Udesc em 2011, um ano 
após se formar, e desde então atua no mesmo setor. Ele garante 
que gosta do trabalho, onde exerce um papel essencial para o 
funcionamento do centro de ensino e tem contato, ainda que 
pontual, com praticamente todos os colegas. 

Mas seus planos de longo prazo estão em outro lugar, ain-
da que próximo: fazer doutorado e voltar para a sala de aula, 
como professor. v
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Papo-rápido
Aniversário: 27 de junho
Livro de cAbeceirA: Macunaíma
FiLme FAvorito: Simplesmente amor
PAsseio inesquecíveL: Desfile do 
Carnaval de São Paulo em 2013
umA PAixão: Carnaval
É torcedor: do Fluminense

O compositor de histórias



Vencedora do concurso
uA imagem intitulada “Por aqui”, de Ana 
Viviane Minorelli, foi a vencedora do Concur-
so de Fotografias 2014, que teve como tema 
“Conexões: Udesc 50 anos” e selecionou fo-
tos que conseguiram expressar a influência da instituição 
nos processos de transformação da sociedade catarinense. 
Ao todo, 128 pessoas se inscreveram. Foram R$ 16 mil 
em prêmios. Serão realizadas exposições itinerantes das 
fotografias premiadas, tanto do concurso de 2014 quanto 
de outros, para celebrar os 50 anos da universidade. Uma 
comissão será formada para selecioná-las.

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
Rondon
u Cerca de 225 extensionistas 
da Udesc, entre eles, 
servidores, e de instituições 
parceiras iniciaram as 
atividades sociais e as oficinas 
da Operação Rio do Peixe 
na quarta-feira, 25, em 11 
municípios do Meio-Oeste e do 
Planalto Serrano. A operação 
é organizada pelo Núcleo 
Extensionista Rondon (NER), 
da Udesc. Informações pelo 
e-mail ner.rondon@udesc.br.

Avaliação
uAté 11 de março, a 
Udesc realizará a avaliação 
das ações dos cursos de 
graduação referentes às 
disciplinas do segundo 
semestre de 2014. Uma das 
novidades dessa edição é a 
inclusão de perguntas sobre 
infraestrutura na avaliação. 
Tanto professores quanto 
alunos podem avaliar, com 
sigilo total. A avaliação está 
aberta na página do Siga. A 
Udesc Joinville usa um sistema 
próprio e a Udesc Lages não 
vai participar desta edição.

Videoconferência
uA Udesc deu início 
à instalação de salas de 
videoconferência na última 
sexta-feira, 20. Até o 
fim deste semestre, será 
montada a infraestrutura de 
25 pontos na Reitoria, nos 
12 centros de ensino e em 
seis polos de educação a 
distância. O investimento 
total é de R$ 1.130.148,99.

Clic comunica

As servidoras sempre prestativas do Serviço de Atendimento 
ao Acadêmico e Servidor (SAAS), da Reitoria: a assistente 

social Salete e a enfermeira Valdirene. Do setor, ainda 
faltam o Francisco e a Nair, que estão de licença. 

tem
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uA ansiedade é uma sensação 
perturbadora relacionada à incerteza ou 
ao perigo. Não é necessariamente ruim, 
já que normalmente estimula a ação. 
Em excesso, no entanto, pode tornar-se 
doentia, causando problemas físicos e 
psicológicos.
uAlguns dos sintomas são dificuldade 
de relaxar, sensações de que algo ruim 
vai acontecer, preocupações e medos 
exagerados, falta de controle sobre 
pensamentos e ações ou pavor depois 
de uma situação difícil.
u Existem três tipos de tratamento 
para os transtornos de ansiedade: 
medicamentos (sempre com 
acompanhamento e receita médica), 
psicoterapia (com psicólogo ou 
psiquiatra) ou combinação das duas 
opções.
uA maior parte das pessoas começa 
a ser sentir melhor e retoma suas 
atividades depois de algumas semanas. 
O diagnóstico precoce e preciso, um 
tratamento eficaz e o 
acompanhamento por um 
prazo longo são 
fundamentais.
u Se você 
acha que o 
excesso de 
ansiedade está 
atrapalhando suas 
atividades diárias, 
procure seu médico 
ou a unidade de saúde 
mais próxima.

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Ansiedade demais 
deve ser tratada

Decisões
Nova marca
O manual da nova marca da Udesc já pode ser 
consultado no site www.udesc.br/novamarca. 
Também já estão disponíveis para download 
a nova marca (são 60 arquivos em diversos 
formatos), as marcas dos centros, que sempre 
devem ser utilizadas de forma compartilhada 
como determinam o manual e a Política de 
Comunicação, e a marca dos 50 anos da Udesc. 
Quem tiver dúvida deve enviar e-mail para 
comunicacao@udesc.br.

Controle o ar-condicionado
A Pró-Reitoria de Administração (Proad) orienta 
todos os servidores que utilizem os aparelhos de 
ar-condicionado dos locais de trabalho e das salas de 
aula no modo automático, na temperatura mínima de 
22º C. Além disso, que seja redobrada a atenção para 
desligar os equipamentos em ambientes que não 
estão sendo ocupados, salvo cômodos especiais que 
necessitam de refrigeração constante. Foi verificado 
um excesso no consumo, devido, principalmente, 
à utilização dos aparelhos de ar-condicionado de 
forma inadequada. Há um consumo injustificado 
de energia elétrica, por exemplo, nos períodos em 
que não há atividades na universidade – madrugada 
e finais de semana. Ou seja, aparelhos que não 
desligados em salas após o final do expediente e 
das aulas. A Norma Regulamentadora nº 17, do 
Ministério Público do Trabalho, estabelece que 
ambientes de trabalho devem atender índice de 
temperatura efetiva entre 20º e 23º C.
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