
Plataforma inova gestão 
de projetos de pesquisa

A partir desta quinta-feira, 
12, professores da Udesc já 
podem utilizar um novo sis-
tema para dar entrada em pro-
jetos de pesquisa e monitorar 
todas as etapas que envolvem 
a área, de forma mais simples 
e transparente. A Plataforma 
PROPPG, desenvolvida desde 
2013, em parceria com o Ins-
tituto Stela, pode ser acessada 
pela internet e elimina a utili-
zação de papel – os conheci-
dos processos de capa amare-
la – para abertura e gestão de 
projetos de pesquisa na Udesc.

A tecnologia, inédita entre 
as instituições públicas de en-
sino superior no Brasil, permite à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) acompanhar, 
em tempo real, os projetos, além de editais internos 
(PIC&DTI, PIPES, PROEVEN, entre outros). Até 
então, esse controle era feito em planilhas de Excel, 
nos centros de ensino, encaminhadas à PROPPG.

Na plataforma, é possível visualizar o número 
total de pesquisas, de bolsistas, os cronogramas de 
execução, entre outras informações. Permite tam-
bém acompanhar a tramitação dos projetos subme-
tidos aos departamentos, às comissões de pesquisa 
e, em seguida, aos conselhos dos centros. Por volta 
de 300 novos projetos de pesquisa são abertos todos 
os anos na Udesc.

Para o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, 
Alexandre Amorim dos Reis, com a implantação da 
plataforma, a Udesc torna-se referência em sistemas 
para gestão de projetos de pesquisa no Brasil. “Ga-
nhamos simplicidade, transparência e economia de 
recursos”, afirma.

Como acessar

O acesso ao sistema está disponível na página 
principal da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradu-
ação. O login é o CPF e a senha será repassada pela 
PROPPG. Mais informações com o coordenador de 
Pesquisa, Milton José Cinelli, pelo e-mail milton.
cinelli@udesc.br ou no telefone (48) 3321-8063.
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O processo que solicita o reajuste salarial dos 
servidores da Udesc já está, desde quarta-feira, 
11, na Diretoria do Tesouro, da Secretaria da Fa-
zenda, após ter passado pelas Secretarias de Ad-
ministração e de Educação. A Reitoria iniciou a 
tramitação em 25 de fevereiro, após a proposta 

de atualização em 6,91% ser aprovada por ad re-
ferendum e, em seguida, validada por unanimi-
dade pelo Consad. O reitor Antonio Heronaldo 
de Sousa tem realizado reuniões constantes com 
secretários de governo e deputados para acelerar 
e garantir o reajuste. 

Tramitação do VRV avança

Cerca de 50 servidores de todos os centros participaram 
de um treinamento sobre o software na última terça-feira



Perfil
AlexAnder ricArdo MArtins

diretor AdMinistrAtivo dA  
Udesc BAlneário cAMBoriú

Agenda
uCineclube Presença

O Cineclube Presença, da Udesc, 

será um dos pontos de exibição da 

9ª Mostra de Cinema e Direitos 

Humanos do Hemisfério Sul em 

março, no Estúdio Multimídia do 

Centro de Educação a Distância 

(Cead), em Florianópolis. Serão 

projetados filmes de curta, média 

e longa metragem todas as 

terças-feiras, sempre às 17h, com 

entrada gratuita. Os próximos 

filmes, na terça, 17, são “Pelas 

Janelas”, de Carol Perdigão, 

Guilherme Farkas, Sofia 

Maldonado e Will Domingos, 

e “Sophia”, de Kennel Rógis.

O técnico universitário em desenvolvimento Alexander Ri-
cardo Martins experimentou uma mudança significativa 
no último ano. Do setor financeiro da Reitoria, ocupa 

agora a diretoria administrativa do Centro de Educação Supe-
rior da Foz do Itajaí (Cesfi), em Balneário Camboriú, um desafio 
especial, após quase 11 anos na Udesc. Experiência é o que não 
falta para Alexander fazer um bom trabalho.

“Desenvolvo atividades da qual gosto e me identifico, obte-
nho novos conhecimentos, faço muitos amigos e, principalmen-
te, o trabalho é gratificante”, conta Alexander, que é natural de 
Laguna, mas mora em Balneário Camboriú.

Na Udesc, já passou por diversos setores, como o de Com-
pras e Licitações da Reitoria, e ajudou a colocar em prática sis-
temas que melhoraram o trabalho administrativo de todos os 
técnicos da instituição. Como por exemplo, liderou o desenvol-
vimento do Sistema de Contratos (Sicon), acessado a partir do 
Expresso Udesc. A ferramenta trouxe para o universo digital 
os contratos firmados na universidade.

Alexander também colaborou na construção do decre-
to que permitiu a Udesc utilizar o Sistema de Registro de 
Preços (SRP) para suas compras, bem como a busca de um 
programa para realização de pregão eletrônico, para moder-
nizar a área de licitações. “Espero que a Udesc continue 
crescendo e reconhecendo as competências durante as ges-
tões. E que em breve a Udesc Balneário Camboriú possa ter 
um prédio próprio, com mais estrutura”, afirma.

Nas horas vagas, o técnico gosta de sair para dançar, 
praticar natação e musculação, encontrar os amigos e viajar. 
Este ano, Alexander, que tem um filho de cinco anos, pre-
tende visitar Machu Picchu, no Peru. v
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Papo-rápido
Aniversário: 09/08/74
Livro de cAbeceirA: Bíblia
FiLme FAvorito: Sherlock Holmes: A 
Game of Shadows
PAsseio inesquecíveL: Recife
umA PessoA exemPLAr: Meu pai
umA PAixão: Meu filho
É torcedor: Avaí
cuLináriA: Camarão à moranga

Centro novo, vida nova



temVai um café no museu?
uO Museu da Escola Catarinense (Mesc), 
da Udesc, agora tem mais um atrativo para quem visita 
o local, na Rua Saldanha Marinho, nº 196, no Centro de 
Florianópolis. O café do Museu da Udesc foi aberto após 
concorrência pública e está atendendo de segunda a sexta-
-feira, das 12h às 20h, e no sábado, das 8h às 16h. A cafete-
ria foi projetada pela arquiteta Beatriz Kubelka Fernandes 
para a Mostra Casa Nova, que ocorreu em 2013, e recebeu 
menção honrosa no 2º Prêmio Arquitetura Catarinense.

Servidor, participe do Clic Comunica! Envie uma foto  
com os colegas do seu setor para comunicacao@udesc.br.

Você 
sabia
Mulher
uA técnica Claudia Maria 
Messores, da Coordenação de 
Capacitação e Potencialização 
de Pessoas (CCaPP), da 
Reitoria, foi indicada ao 
prêmio Mulheres que Fazem 
a Diferença, promovido pela 
ACIF Mulher, da Capital. 
Claudia é responsável pelo 
programa Viva Bem Udesc.

Brises
uA Udesc Joinville instalará 
brises em dois blocos para 
proteger as edificações dos raios 
solares, a exemplo do prédio 
da Reitoria. A licitação foi 
realizada na última terça-feira, 
10. Também serão reformados 
o auditório do Bloco F, o 
Laboratório de Polímeros 
e quatro salas de aula.

Prorrogado
uO 1º Concurso de Curtas 
da Udesc, lançado com 
o apoio da Secretaria de 
Estado de Turismo, Cultura 
e Esporte (SOL), prorrogou 
as inscrições, que são 
gratuitas e devem ser feitas 
na internet, até 24 de abril. 
Serão R$ 12 mil em prêmios. 
Informações: (48) 3321-8035.

Clic comunica

Os técnicos Marcos Aurélio, mais conhecido como Mag 
(ao centro), Fabiano Silva e Carlos Landriel, o Gringo (à 

esquerda), formam o time da Coordenadoria de Informática 
do Centro de Ensino a Distância (Cead) da Udesc.
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Os músculos passam o dia todo 
recebendo estímulos de contração. 
Esse movimento, associado às tensões 
da vida moderna, acaba fazendo 
com que os músculos se encurtem, 
provocando dores e deformações. 
Por isso, para manter as articulações 
em boas condições, é preciso fazer 
exercícios de alongamento. As 
vantagens são muitas:
uReduz a tensão muscular, 

promovendo o relaxamento;
u Evita lesões nos músculos e 

articulações;
u Promove movimentos amplos e 

soltos;
uMelhora a circulação do sangue;
uAumenta a flexibilidade;
uAmplia a mobilidade das 

articulações;
u Fortalece ligamentos e tendões;

uAuxilia no equilíbrio 
corporal, importante para o 

envelhecimento saudável.
O programa de 
extensão Ritmo 
e Movimento, da 
Udesc, oferece 
gratuitamente aulas 

de alongamento à 
comunidade no Parque 

de Coqueiros, em 
Florianópolis. Mais 
informações com a 
Direção de Extensão 
da Udesc Cefid, pelo 
e-mail extensao.
cefid@udesc.br ou 
pelo (48) 3321-8657.
Fonte: Ministério 
da Saúde

Viver 
Bem

Alongar é importante

Decisões
Frequência dos professores

Desde fevereiro, o registro de frequência dos professores 
da Udesc é feito mensalmente por meio da Ficha Declaratória 
de Frequência e Controle Disciplinar, ao invés do registro di-
ário em folha-ponto. Segundo o pró-reitor de Ensino, Luciano 
Hack, além de reduzir a burocracia, a flexibilização permite 
que os professores façam atividades fora dos campi, em esco-
las, hospitais e empresas. O docente deve imprimir, preencher 
e entregar essa ficha no primeiro dia útil do mês seguinte à 
chefia do seu departamento.
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Saiba separar casa e trabalho
Muitas pessoas tem dificuldade para separar as 
questões de casa com as do trabalho. O celular e a 
internet, que nos deixam conectados praticamente 
24h, contribuem. Para não influenciar negativamente 
os dois ambientes, há algumas práticas:
u Planejamento e disciplina: tenha claro 
quais são as prioridades e estabeleça rotina 
para dedicar-se a amigos e família;
uNão seja uma esponja de problemas: 
fique atento para não “comprar” problemas 
que não são seus no trabalho;
uNão confunda os relacionamentos: cuidado 
para não ultrapassar limites com seus colegas;
uDeixe os assuntos de trabalho no 
trabalho: as pessoas do seu convívio social 
não pertencem ao seu trabalho.


