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Documentos internos serão padronizados
Será realizada em 28 de setembro 

uma palestra sobre redação oficial e pa-
dronização de documentos na Udesc, no 
Plenarinho da Reitoria, entre 14h e 16h, 
aberta a todos os servidores interessados. 
O evento é a consolidação de quatro en-
contros sobre o assunto promovidos nas 
duas últimas semanas com técnicos da 
universidade, nos quais foi definida uma 
nova padronização aos documentos que 
circulam dentro da Udesc e entre a uni-
versidade e outros órgãos – comunica-
ções internas e ofícios, respectivamente.

Em agosto, os documentos padroni-
zados serão disponibilizados no site da 
Udesc para serem utilizados em todos os 
setores da universidade. A ideia é que a 
padronização se estenda futuramente a 
outros documentos, como atas, editais, 
instruções normativas, e-mail etc. 

Hoje, não há uniformidade e cada setor utiliza 
um tipo de modelo. “A normatização facilita e torna 
mais ágil o diálogo entre as unidades da Udesc e 
também entre a universidade e outras instituições”, 
explica Cláudia Messores, da Coordenação de Ca-

pacitação e Potencialização de Pessoas (CCaPP).
A ação vem ao encontro do que foi estabelecido 

pela Política de Comunicação da Udesc. As inscri-
ções para o curso serão realizadas pela internet en-
tre 14 e 18 de setembro. Os cem primeiros inscritos 
estarão confirmados. O endereço para inscrição será 
divulgado em breve.

Plano de Carreiras
Nos últimos dias, o reitor da Udesc, Antonio Heronaldo de 

Sousa, visitou os membros do Grupo Gestor do Governo do Esta-
do para solicitar que o Plano de Cargos e Salários dos Servidores 
fosse encaminhado para a Assembleia Legislativa. O processo está 
com o grupo desde 26 de junho. Os gestores do Executivo solicita-
ram que o reitor fizesse uma apresentação durante uma reunião do 
grupo para prestar informações e responder a eventuais questiona-
mentos. A reunião deveria acontecer nesta semana, após o retorno 
das férias do secretário da Casa Civil, Nelson Serpa. No entanto, 
o Gabinete da Casa Civil informou que o Grupo Gestor do Gover-
no do Estado não se reunirá. Com isso, Sousa aguarda o próximo 
encontro do grupo gestor para poder sanar qualquer dúvida dos se-
cretários e solicitar mais uma vez que o Plano de Cargos e Salários 
seja encaminhado para a Assembleia Legislativa.

Avaliação 
institucional

O período de avaliação institucional 
da Udesc segue até 23 de agosto, pela 
internet. Basta acessar o Sistema de Ges-
tão Acadêmica (Siga) e clicar no menu 
lateral “Avaliação Institucional”. Na ava-
liação institucional, os estudantes pode-
rão dar opiniões sobre o desempenho dos 
professores e as políticas acadêmicas da 
Udesc. Em contrapartida, os professores 
poderão avaliar as turmas, as políticas 
acadêmicas, a política de pessoal e o 
grupo gestor da Reitoria.

Técnicos participaram de curso sobre redação oficial e 
padronização de documentos, na Reitoria
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Perfil

Hercílio Fernandes neto
coordenador do 

cálculo do custo de Vida 
na udesc esag

Qual servidor da Udesc aparece com mais fre-
quência na imprensa? Poucos pensariam em 
responder o nome do técnico universitário 

Hercílio Fernandes Neto, mas a natureza de seu tra-
balho faz com que sua pequena sala na Udesc Esag, 
onde passa grande parte do tempo, receba jornalistas 
com uma frequência acima da média. Hercílio coor-
dena, há quase 40 anos, o cálculo do índice de custo 
de vida de Florianópolis, um serviço que (talvez tam-
bém poucos saibam) é feito com exclusividade pela 
instituição desde 1968, de forma ininterrupta.

E com a mesma firmeza de propósito e resig-
nação com que mantém a regularidade de sua pes-
quisa, gerando um indicador fundamental para a 
cidade, ele atende todos os meses a demandas de 

diversos tipos de mídia e de empresas de comuni-
cação. A inflação está sempre em pauta, e Hercílio 
raramente declina de uma conversa a respeito – 
seja ao vivo ou gravado, em estúdio ou na sua sala, 
pessoalmente ou por telefone.

Esse compromisso tem muito a ver com sua 
identificação com a Udesc Esag: administrador for-
mado pelo centro de ensino em 1975, Hercílio fre-
quentou a antiga sede no Centro de Florianópolis 
e acompanhou de perto grande parte das mudanças 
que ocorreram na instituição. Fez pós-graduação 
na escola e, como servidor, viveu o auge do extin-
to Instituto Técnico de Administração e Gerência 
(Itag), determinante na história da Udesc.

Hercílio também deve encerrar em breve seu 
ciclo na Udesc, apesar de ser difícil imaginar essa 
separação. Até porque ele é daqueles que não para: 
também ex-colaborador da Celesc, ainda tem parti-
cipação ativa na Fesag, na Associação dos Torcedo-
res do Figueira (Asfig), time do qual tem carteirinha 
desde criança, é administrador da capelinha do Par-
que Anchieta e diretor da Casa da Criança do Morro 
da Penitenciária, entre outras atividades voluntárias.

Quando a aposentadoria enfim chegar, um de-
talhe sobre seu substituto é muito importante: não 
pode ter medo de câmera.v

Papo-rápido
Aniversário: 25 de julho
Filme FAvorito: Doutor Jivago
UmA pessoA exemplAr: Meu pai
UmA pAixão: Minha família
É torcedor: Figueirense
cUlináriA: Massa com frutos do mar

Quatro décadas de compromisso

Aniversariantes do dia – 30 de julho
Luiz Henrique Fiammenghi - Ceart
Alba Regina Battisti de Souza - Faed
Joyce Maria Povoas Araújo – Reitoria 
Josie Budag Matsuda - Ibirama
Camila Paes Moreira Vieira - Lages



Comunica

Você sabiaÉ tetra!
uA Udesc sediou e conquistou, de forma an-
tecipada, a 59ª edição dos Jogos Universitários 
Catarinenses (JUCs), em Pinhalzinho, entre 22 e 26 de 
julho, chegando assim ao tetracampeonato da maior 
competição universitária de SC. A delegação contou 
com 200 atletas.

Curtas
uA Udesc anunciou a relação dos três primeiros co-
locados do 1º Concurso de Curtas, além dos dez ví-
deos que receberam prêmio especial do júri. O curta 
vencedor foi “Legart”, de Marcelo Pedro Vieira, que 
ganhará um prêmio de R$ 3,5 mil.

Agrotóxicos
u Iniciou na segunda-feira, 27, na Udesc Lages, o 1º 
Ciclo de Palestras Sobre Avaliações de Risco Ambiental 
de Agrotóxicos: Práticas Correntes e Novos Desafios. O 
encontro seguirá até sexta-feira, 31, no Auditório da Pro-
dução Vegetal, aberto a todos os interessados na área.

Operação Elpídio Barbosa foi um sucesso
u Durante dez dias, mais de 24 mil pessoas do Norte Catarinense participaram de 
atividades educativas, culturais e de saúde, de forma gratuita, na Operação Elpídio 
Barbosa, do Núcleo Extensionista Rondon (NER), da Udesc. A ação voluntária, en-
cerrada no último sábado, 25, fez parte do calendário de comemorações dos 50 anos 
da Udesc e abrangeu seis municípios: Barra Velha, Garuva, Guaramirim, Itapoá, 
Joinville e São Francisco do Sul. Cerca de 170 rondonistas da Udesc realizaram 
mais de mil atividades gratuitas. Conhecidos por vestirem o tradicional colete ala-
ranjado, os voluntários levaram serviços e atenção às comunidades locais.

Equipe feminina superdedicada da Direção de Ensino 
de Graduação da Udesc Faed: a diretora de Ensino, 
professora Marcia Kroeff (centro), e as técnicas 
universitárias Patrícia Godinho e Aline Fernandes.

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

tem

Clic comunica



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.

u Contra o resfriado, não há vacina. 
O 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

Gripe e  
resfriado:  
só agasalho  
não adianta

Pisei na bola. E agora?
Todo mundo erra. Isso é fato. Então, como devemos 
lidar quando o nosso trabalho recebe uma crítica?

u Se alguém fez uma observação 
pertinente para aperfeiçoar a atividade que 
você executa, como você reage?

u Se o erro for pontual, vale questionar o que levou 
a ele. Problemas pessoais, estresse, pressa, não 
importa. Muitos fatores podem induzir à falha.

uA dica é: não seja reativo e pense no assunto. Se a 
crítica for justa, aproveite a oportunidade, reconheça o 
deslize, agradeça a oportunidade e procure melhorar.

Fórum de pró-reitores
Nesta quinta, 30, e na sexta-feira, 31, a Udesc será a 
anfitriã do encontro regional do Fórum Nacional de Pró-
-Reitores de Graduação (Forgrad), que terá mesas re-
dondas e palestras sobre os desafios e as perspectivas do 
Plano Nacional de Educação no Museu da Escola Cata-
rinense (Mesc), no Centro 
de Florianópolis. Cerca de 
30 pró-reitores e gestores de 
ensino de universidades de 
Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná par-
ticiparão do evento. Mais informações podem ser obti-
das com a Pró-Reitoria de Ensino (Proen) pelo telefone 
(48) 3321-8018 e pelo e-mail proen.reitoria@udesc.br.

Viver 
Bem
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