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Licitação da Fapesc 
aumentará velocidade 
da internet em centros 

da Udesc

A Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Estado de Santa Catari-
na (Fapesc) fará, em 25 de fevereiro, 

uma licitação, na modalidade pregão de me-
nor preço, que contratará uma prestadora de 
serviços de telecomunicações para implantar, 
operar e gerenciar uma rede de internet com 
suporte a transmissão de dados, voz e vídeo.

O edital determina, entre as obrigações, 
que a vencedora ofereça conexões de banda 
larga em várias entidades estaduais, entre as 
quais estão alguns centros da Udesc: Udesc 
Balneário Camboriú; Udesc Cead em Crici-
úma; Udesc Ibirama; Udesc Joinville; Udesc 
Lages; Udesc Laguna, com dois pontos; Udesc 
Oeste, com três pontos em Chapecó, um em 
Palmitos e outro em Pinhalzinho; e Udesc Pla-
nalto Norte, com dois pontos 
em São Bento do Sul.

 A prestadora deverá ela-
borar o plano de ativação da rede 
no prazo máximo de 30 dias após 
a assinatura do contrato. No início, 
os prazos de instalação de circuitos 
de rede variarão de acor-
do com os três níveis de 
prioridade.

Os centros da Udesc em 
Joinville e Lages, além de um 
dos pontos de São Bento do 
Sul, estão marcados como 
prioridades no 1, com prazo 
de até 45 dias. As demais unidades 
foram definidas como no 2, com es-
pera de até 50 dias. v

Udesc apoia curso de 
propriedade industrial do Inpi

Com o apoio da Udesc, o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) 
promoverá um curso de extensão em pro-
priedade industrial, entre 4 e 8 de março.

Há 40 vagas para pesquisadores, es-
tudantes e interessados que queiram apro-
fundar conhecimentos sobre patentes e mo-
dalidades de contratos. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas até 22 de feve-
reiro no link: www.udesc.br/?id=1406. Os 
candidatos devem ter, como pré-requisito, 
comprovante de curso geral de propriedade 
intelectual à distância ou de curso básico.

Com 40 horas de duração, o curso 
ocorrerá na Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), em Florianópolis. 

Saiba mais em  
www.udesc.br/?idNoticia=6180.
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Perfil
Crista spitzner Grohskopf

seCretária da direção do Ceplan

Seguindo a vida com 
determinação 

Determinada, este é o adjetivo que 
Crista Spitzner Grohskopf, secretária 
da Direção do Ceplan, de 49 anos, es-

colhe para se definir. Na Udesc, desde julho 
de 2010, Crista julga ser “uma entidade res-
peitada no seu meio de atuação”.

Fora do trabalho, a secretária diz que 
gosta de cuidar da casa, ler e escrever. 
Este último hobby, Crista põe em práti-

ca em uma coluna do Jornal Evolução, 
de São Bento do Sul e em um blog que 
mantém. “Gosto de colocar em pala-
vras aquilo que acho correto ou o que 
me indigna, e procuro passar boas men-
sagens aos meus leitores”.

Fã de automobilismo e de vôlei, 
Crista admira Ayrton Senna e tem como 
música preferida “Canção da América”,  
de Milton Nascimento, que segundo ela 
“encerra uma mensagem muito forte, de 
partidas e saudades”.

Lilás é a cor preferida da secretária 
que assume várias atividades no Ceplan, 
entre elas a agenda do diretor, cerimoniais, 
protocolos e comunicação. “São muitas, 
mas é prazeroso, porque no Ceplan todos se 
conhecem e se ajudam, e acabamos nos tor-
nando amigos”, diz Crista que escolhe como 
frase “os amigos são a família que nos foi 
permitido escolher”. “Esta frase chegou num 
momento crítico da minha vida, quando perdi 
a minha mãe. A vida parecia que tinha acaba-
do. No entanto, tantos amigos me ajudaram e 
me acolheram que a frase tornou-se um sím-
bolo para mim. Hoje, cultivo minhas amiza-
des de forma mais intensa e tenho consciên-
cia de que nunca estaremos sós, se tivermos 
ao menos um amigo ao nosso lado”.  v

u Curso de patentes
A Udesc está apoiando o curso “Busca Profissional de Patentes: Técnicas, Estratégias e Aplicações Práticas — Foco no Questel Orbit”, que ocorrerá em Chapecó, Criciúma, Florianópolis e Joinville, em datas entre 25 de fevereiro e 1o de março. As inscrições são gratuitas. Saiba mais em: www.udesc.br/?idNoticia=6169. 

u Programa de Extensão UniversitáriaO Ministério da Educação está com inscrições abertas até 22 de março para o Programa de Extensão Universitária (Proext). A Udesc pode inscrever, no máximo, 41 projetos e 40 programas. A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (Proex) fará a seleção na Udesc e emitirá o documento de aprovação necessário para os professores enviarem projetos e programas ao MEC. 

Agenda
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Você 
sabia TEM

Laboratório de Automação 
da Manufatura
uAté o final de março de 2013, deve estar 
em pleno funcionamento o Laboratório de 
Automação da Manufatura, implantado 
na Udesc Joinville. Professores e 
alunos realizam treinamento para poder 
utilizar a estrutura, que funcionará no 
departamento de Engenharia Elétrica 
e é considerada uma das melhores do 
Sul do país, para uso educacional. 

uO local será como uma fábrica 
experimental, com as mesmas tecnologias 
utilizadas na indústria, mas em dimensões 
de pequeno porte. Foram investidos cerca 
de R$ 1,5 milhão em equipamentos, 
entre eles, três robôs industriais e duas 
máquinas CNC (torno e fresadora). Os 
recursos são provenientes do Governo 
do Estado e da própria universidade.

Ecomoda
uO programa de extensão Ecomoda, 
da Udesc, é mais um parceiro do projeto 
Malharia Social realizado junto ao 
Presídio Feminino de Florianópolis. O 
projeto tem como meta principal qualificar 
profissionalmente mulheres e encaminhá-las 
para o mercado de trabalho, possibilitando 
a geração de renda após a liberdade. 
O Ecomoda está auxiliando o projeto 
também na arrecadação de materiais de 
costura, de limpeza e lanches. Os itens 
podem ser entregues para o Ecomoda 
na recepção do Centro de Artes (Ceart). 
Para saber sobre o projeto e como ajudar 
acesse www.udesc.br/?idNoticia=6173.

uA proGressão na carreira 
de técnico universitário 
dá-se de um nível para o 
imediatamente superior, 
após o cumprimento de no 
mínimo de dois anos de 
efetivo exercício no cargo, 
mediante avaliação de 
desempenho administrativo.
 
uA primeira proGressão 
do servidor pode ser 
requisitada após o término 
do estágio probatório. 

uA promoção na carreira de 
téCniCo universitário de 
desenvolvimento acontece 
por meio de titulação, com 
a movimentação do servidor 
da classe em que se encontra 
para a imediatamente 
superior, mantendo-se o 
nível correspondente. E a 
primeira promoção, deve 
ser requisitada, após o 
cumprimento do estágio 
probatório.
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Viver 
Bem Decisões

Atividade física 
melhora saúde do idoso

u A prática de atividade física 
não está associada somente a uma 
questão de estética ou aparência. 
Ela impacta diretamente na 
prevenção a doenças crônicas 
precoces, principalmente entre os 
idosos. E quanto antes começar a 

se mexer, melhor.

u Fazer exercícios com 
a orientação correta de 
profissionais de Educação 
Física e Fisioterapia 

protege as artérias e 
os vasos sanguíneos, 

aumenta a queima de 
calorias e melhora a 

tonicidade dos músculos 
e das articulações, entre 
outros benefícios.

u A Udesc Cefid 
mantém há mais de 
20 anos o Grupo de 
Estudos da Terceira 
Idade (Geti), programa 
de extensão que engloba 
11 projetos voltados à 
promoção da saúde de 
idosos. Saiba mais em 
www.cefid.udesc.br/geti.

Pagamentos para 2013
u O Governo do Estado de Santa Catarina 
divulgou em janeiro o cronograma de 
pagamentos dos salários do funcionalismo 
público para este ano. Os servidores, 
que antes eram divididos em dois 
grupos, passarão a ter o pagamento 
do salário em um mesmo dia.

u A divisão dos grupos foi instituída 
quando os servidores recebiam os 
salários por contas do antigo Banco do 
Estado de Santa Catarina (Besc), com 
o objetivo de facilitar a operação. Com 
a migração para o Banco do Brasil e 
modernização dos sistemas, o Governo 
pode unificar o pagamento e, com 
isso, simplificar os procedimentos.

u De acordo com a Secretaria da Fazenda, 
a folha continua sendo um compromisso 
primordial do Governo. O valor da folha 
do Poder Executivo totalizou no ano 
passado aproximadamente R$ 8 bilhões.
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