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Números de telefone  
da Udesc vão mudar

Redação 
oficial
Estarão abertas, entre 
14 e 18 de setembro, as 
inscrições para a palestra 
gratuita sobre redação 
oficial e padronização 
de documentos, voltada 
aos servidores. O curso 
está marcado para o dia 
28, a partir das 14h, no 
Plenarinho da Reitoria, 
em Florianópolis. Foram 
abertas cem vagas, com 
inscrições pelo link  
www.udesc.br/?id=2238. 
Na página www.udesc.
br/documentos você pode 
conferir os novos modelos 
de comunicação interna 
(CI) e de ofício que 
devem ser usados pelos 
servidores da instituição.

Concurso 
público
A Udesc divulgou o  
Edital de Concurso 
Público nº 02/2015 para 
a seleção de 45 novos 
técnicos universitários  
em desenvolvimento 
(nível superior) nas 
áreas de Tecnologia 
da Informação, 
Direito, Engenharia 
e Biblioteconomia, 
distribuídos por todas 
as unidades de ensino e 
Reitoria. Das 36 vagas de 
TI, por exemplo, 22 estão 
destinadas para a Capital.

Desde o início de agosto, os telefones analógicos de todos os 12 
centros da Udesc começaram a ser substituídos por aparelhos com tec-
nologia VoIP, que utiliza a internet e permitirá reduzir em 60% o valor 
da conta telefônica. A partir de 1º de novembro, a central analógica de 
telefonia será desligada e as ligações deverão ser feitas exclusivamente 
pela linha VoIP.

Com isso, todos os números de telefone da Udesc serão subs-
tituídos. Na Reitoria, por exemplo, o novo número geral 
passará a ser (48) 3664-8000, no lugar do antigo prefixo 
3321. Cada servidor poderá conferir seu novo ramal 
pelo site de Consulta de Telefones do Governo de SC, 
que pode ser acessado a partir da página da Secretaria 
de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), 
no site da Udesc.

Até que seja finalizado o processo de migração, tanto 
a linha analógica como a VoIP estarão disponíveis para o 
uso. No entanto, os servidores devem priorizar a realização de 
ligações com o novo aparelho, principalmente para números 
externos à universidade e para outros órgãos do governo, pois 
o custo é menor.

“O único cuidado que o servidor deve tomar é o de não li-
gar de analógico para VoIP ou de VoIP para analógico dentro da 
universidade neste período de migração”, explica o secretário de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, Jairo Wensing.

Facilidades e vantagens

Além da economia, a nova tecnologia traz outras facilida-
des, como a possibilidade de identificar o nome da pessoa que 
está ligando diretamente pelo visor do aparelho. É possível 
também fazer ligações em viva-voz e realizar teleconferência 
com até três participantes.

A Setic preparou um manual (www.udesc.br/?id=2249) 
para esclarecer as principais dúvidas sobre o sistema e a utiliza-
ção dos novos aparelhos.

A Udesc investiu mais de R$ 1,8 milhão no novo 
sistema, que faz parte do Plano de Gestão 2012-2016



O técnico e manezinho da Ilha Fernando 
Souza Conceição completou, em maio 
deste ano, três décadas de trabalho e dedi-

cação como servidor na Udesc, praticamente todo 
este período lotado em setores da Reitoria. Com 
sua personalidade carismática e animada, Fernan-
dinho, como é carinhosamente chamado pelos 
colegas, já passou pelo Protocolo, Coordenação 
Financeira, Proplan, Proad, Setran e Patrimônio. 
Para Fernandinho, não tem tempo ruim.

Para isso, ele traz os ensinamentos de Dalai 
Lama para o trabalho: faça o que você gosta e nunca 
precisará trabalhar na sua vida. Sempre teve facili-
dade de relacionamento com outros servidores. Em 
1996, recebeu o Prêmio de Mérito Funcional Alice 
Gonzaga Ghilhon Petrelli, um reconhecimento ines-
quecível para o servidor. “Sou grato ao carinho, à 
receptividade, a amizade, com que sempre fui tra-
tado e sempre tratei a todos os companheiros. Sou 
sempre grato a eles”, conta Fernandinho. “Se deixar, 
o homem dorme na Reitoria. Teve gente que já fa-
lou para ele trazer um colchonete”, conta um colega, 
também com mais de 30 anos de casa.

Na sua história pela universidade, o técnico 
destaca também a participação ativa no Núcleo Ex-
tensionista Rondon da Udesc. “O colete laranja é 
minha segunda pele”, diz ele. Fernandinho não tem 
filhos naturais, mas, pela ligação intensa com o pro-
jeto, considera-se com mais de cem filhos adotivos 

rondonistas. “Hoje, eu não consigo mais viver sem o 
NER”, conta o servidor, agradecido principalmente 
aos professores que coordenam o projeto.

Quando não está na universidade, o técnico 
gosta de encontros com amigos e de jogar aquele 
futebolzinho, além de investir em viagens. Já es-
teve em Paris, na França, e em Nova York, nos 
Estados Unidos, e concluiu seu mestrado em Ad-
ministração Universitária na cidade de Montreal, 
no Canadá. Uma de suas paixões é ir aos jogos do 
“querido e glorioso alvinegro do Estreito.”

Além de esportes e de viagens, Fernandinho 
gosta de atividades artísticas. Já atuou em peças 
infantis e de teatro amador. Mas sua preferência 
é o teatro da vida, na Udesc. “Espero ver a nossa 
Udesc como a melhor estadual do Brasil e uma das 
cinco melhores gerais do País”.v 

Aniversário: 31 de dezembro
Livro de cAbeceirA: Poesias de Carlos Drumond de 
Andrade e Cora Coralina
FiLme FAvorito: Um Lugar Chamado Nothing Hill
PAsseio inesquecíveL: Niágara Falls
umA PessoA exemPLAr: Meu velho e querido pai, 
Bernistan Conceição, já falecido
umA PAixão: A família e principalmente minha mãe
É torcedor: do meu glorioso alvinegro do Estreito, o 
Figueirense Futebol Clube
cuLináriA: Pratos à base de peixes e frutos do mar

Perfil

Fernando  
Souza ConCeição

TéCniCo univerSiTário 
da reiToria
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De quinta-feira, 10, a sábado, 12, a Udesc participará 
da Expo Estudar, feira direcionada para pessoas 
de todas as idades que oferece opções de formação, 
crescimento profissional e aprimoramento pessoal 
nos mais diversos segmentos educacionais. O 

evento ocorrerá no CentroSul, em Florianópolis. A 
entrada é gratuita. Alunos da instituição receberão 
os visitantes em um estande de 18 metros quadrados 
para mostrar ações de ensino, pesquisa e extensão e 
aproximar a universidade e a comunidade.
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O homem que respira Reitoria
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Você sabia

uO Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), da 
Udesc, e outras instituições da região continuam em-
penhadas na campanha lançada em 2014 pela criação 
do Polo Astronômico Galileu, um complexo planejado 
para abrigar observatório e planetário e fomentar os 
estudos de observação da Astronomia. O polo é uma 
iniciativa da Associação Apontador de Estrelas, de 
Chapecó, fundada em outubro de 2013 e presidida pela 
técnica Simone Marcon, cedida pela prefeitura para 
atuar na Udesc Oeste. A entidade civil, que é formada 

por integrantes de diferentes segmentos da 
comunidade, foi idealizada pelo professor 
Daniel Iunes Raimann, da Udesc Oeste. 
O complexo deverá ser construído em um 
terreno no município de Guatambu. tem

Polo Astronômico Galileu

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

Clic comunica

Thuanny Paes, 20 anos, aluna de Artes Cênicas 
da Udesc Ceart, é a protagonista da campanha 

publicitária para divulgar o Vestibular de Verão 
2016. A estudante é modelo desde criança e 

participa do programa de extensão Coletivo Negras 
Experimentações Grupo de Artes (Nega).

Novo diretor da Udesc Ceplan
uO professor Nilson Ribeiro Modro foi eleito dire-
tor-geral da Udesc Ceplan, em São Bento do Sul. De 
acordo com a comissão eleitoral, a chapa de Modro 
conseguiu coefiente 0,56, enquanto a outra chapa, do 
docente Eduardo Gauche, atingiu 0,03.

Siga
uA partir de 16 de setembro, todos os alunos, pro-
fessores e técnicos que utilizam o Sistema de Gestão 
Acadêmica (Siga) deverão acessar o programa com 
o número do CPF, ao invés da matrícula. Já a senha 
permanecerá inalterada.

Prêmio
uO administrador Ivan Tonon, da 
Proex, ganhou o segundo lugar no 
Prêmio Mérito em Administra-
ção Pública do Conselho Regio-
nal de Administração (CRA-
-SC). Tonon desenvolveu uma 
forma inovadora de gestão de 
contratos entre a universidade 
e empresas de formatura. 
Parabéns!



Previna  
a cistite A importância do reforço positivo

Uma amiga me contou que, quando criança, 
foi reprovada dois anos seguidos na 
escola e só pensava em fugir do colégio.

Hoje, ela é uma profissional competente 
e responsável. Minha amiga atribui a 
mudança ao reforço positivo que recebeu 
quando começou a trabalhar. Acredito que as pessoas 
aprendem com a afetividade e esse reconhecimento 
pode ser um “obrigado” ou um “bom trabalho”.

Valorize o que é positivo. Isso melhorará o  
ambiente de trabalho e estimulará as pessoas  
a aperfeiçoarem o seu desempenho.

Novas instruções normativas
Na última semana, foram publicadas duas 
novas instruções normativas voltadas a técnicos 
e professores. A primeira (IN nº 002/2015 – 
GAB/PROAD) disciplina os procedimentos 
administrativos para pagamentos relativos às 
aquisições e prestações de serviços de terceiros 
à universidade. Já a segunda (IN nº003/2015 – 
PROEN/PROPPG) regulamenta a alocação de 
carga horária dos servidores em capacitação em 
cursos de pós-graduação Stricto Sensu, em nível 
de doutorado, na modalidade convênios. Ambas 
as instruções podem ser conferidas no site da 
Proplan.

Viver 
Bem
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A cistite é uma infecção e/ou inflamação da 
bexiga. Em geral, é causada pela bactéria 
Escherichia coli, presente no intestino 
e importante para a digestão. No trato 
urinário, porém, essa bactéria pode infectar 
a uretra (uretrite), a bexiga (cistite) e os rins 
(pielonefrite).
Entre os sintomas, estão a necessidade urgente 
de urinar com frequência, a quantidade 
pequena de urina eliminada em cada micção, 
ardor durante a micção, dores na bexiga, nas 
costas e no baixo ventre, febre e sangue na 
urina nos casos mais graves.
O tratamento requer uso de antibióticos ou 
quimioterápicos, sempre sob recomendação 
médica. Mas há formas de prevenção:
4beba muita água. O líquido ajuda a expelir 
as bactérias da bexiga;
4urine com frequência. Segurar a urina 
na bexiga por longos períodos é uma 
contraindicação importante;
4redobre os cuidados com a higiene pessoal. 
Mantenha limpas as regiões da vagina e do 
ânus;
4evite roupas íntimas muito justas ou que 
retenham calor e umidade, porque facilitam a 
proliferação das bactérias;
4suspenda o consumo de fumo, álcool, 
temperos fortes e cafeína. Essas substâncias 
irritam o trato urinário;
4troque os absorventes higiênicos com 
frequência para evitar 
a proliferação 
bacteriana.

Fonte: Biblioteca Virtual em 
Saúde/Ministério da 
Saúde

Por Celia Penteado
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Pró-Reitoria de Administração
O técnico universitário Matheus Ferreira Fidélis está 
ocupando o cargo de pró-reitor de Administração em 
exercício, no lugar de Vinicius Perucci, que está afastado 
para recuperar-se de um acidente. Antes de Fidélis, a técnica 
Sheila Gerber também atuou no cargo interinamente.


