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Já está no ar o site da Rádio Educativa 
Udesc 100,1 FM Florianópolis. Outra no-
vidade é a estreia de novos programas e a 

reformulação d programação musical. No site 
os ouvintes podem ouvir a rádio ao vivo, con-
sultar a grade de programação, ler o resumo dos 
programas e conhecer o histórico da emissora.

Entre os destaques dos programas jor-
nalísticos estão o Jornal Udesc; os progra-
mas Tempus, na área da pesquisa; Profis-
são Udesc, de ensino e pós-graduação; o 
Udesc Cidadania, de extensão, e o Bom 
Dia Cidade. Para saber mais acesse o site 
www.udesc.br/radiofloripa.

Rádio 
Udesc FM 

Florianópolis 
lança site e nova 

programação

Udesc adota sistema eletrônico de licitações do Estado

A Udesc começou a informatizar os pro-
cessos de licitação, inclusive para realização 
de certames, com o uso do Sistema Eletrônico 
de Licitações (e-LIC), que vem sendo desen-
volvido pelo governo estadual desde 2010 e já 
atende mais de 60 órgãos de sua estrutura.

“O e-LIC viabiliza o cumprimento dos 
procedimentos previstos nas leis federais 
no 8.666/1993, a Lei das Licitações, e no 
10.520/2002, a Lei do Pregão, de forma 
informatizada”, explica o coordenador de 
Licitações e Compras da Udesc, Alexander 
Ricardo Martins.

De acordo com Martins, o sistema será 

instalado nos cinco centros da instituição 
que realizam licitação: Lages, Joinville, 
Ibirama, Oeste e São Bento do Sul. O coor-
denador ainda afirma que o e-LIC também 
beneficiará os demais centros, que adquirem 
bens e contratam serviços por meio dos pro-
cessos feitos pela Reitoria e pelas unidades 
que têm comissão de licitação.

Martins destaca que o sistema do Go-
verno do Estado atende bem as necessida-
des da universidade, já que traz agilidade 
às sessões de licitação, assim como às fases 
de adjudicação e homologação e aos demais 
procedimentos pós-licitatórios.
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u Feijoada SolidáriaO Projeto Tocando Vidas, da Udesc Esag, promove 
no domingo, 23 a Feijoada Cultural, que começa 
às 12h. O evento beneficente terá renda destinada 

à reforma e à ampliação da sede da associação 
comunitária Novo Alvorecer, de Florianópolis. 
Entre as atrações musicais e artísticas, estão: 
Orquestra Municipal e banda Sociedade Soul. Mais 
informações em www.esag.udesc.br/?idNoticia=7139.
u CIPA Udesc
Os servidores da Udesc interessados em se inscrever 
para participar das eleições dos representantes da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) 
podem fazer a inscrição até segunda-feira, 24. As 
eleições acontecerão 1o de julho e a inscrição deve ser 
feita nos protocolos dos Centros e da Reitoria, das 13h 
às 19h. Leia mais: www.udesc.br/?idNoticia=7192.

Agenda

Perfil
Luciano coeLho

Técnico de informáTica da udesc Lages

“Família: paixão!” 

Luciano Coelho, 37 anos, ou “Tio Lu” como 
é chamado amigavelmente, é técnico da 
Udesc Lages e atua no setor de informáti-

ca do CAV. Há nove anos na universidade se diz 
satisfeito “por trabalhar no que gosto e ao lado de 
amigos e não somente colegas de trabalho”.

Aparentemente, Luciano é tímido e muito cala-
do, e para quem não sabe, ele começou a falar com 
quatro anos de idade, o que pode ser uma coincidên-
cia pelo seu jeito de ser. “Não entendo o motivo mas 
já estavam achando que eu era mudo e alguns con-
tinuam achando até hoje”, brinca o técnico. “Acho 
que desde de criança minha essência é essa, na vida 
pessoal uma pessoa mais calada, mas que sempre que 
necessário abre a boca e as palavras saem”, afirma.

Pai de uma menina e um menino, Luciano é ca-
sado com Mari e diz que a frase que mais marcou sua 
vida foi: “...aceita Mari como sua legítima esposa?”. 
Segundo ele porque o “sim” lhe deu tudo que tem de 
mais valioso, que é a família que constituiu.

No trabalho, o destaque para Luciano Coelho é 
por ele ser o criador do software do Sistema de Ge-
renciamento de Compras, o Sigecom, que foi conce-
bido com o objetivo de facilitar e agilizar os proces-
sos de compras licitações, finanças e contratos na 
Udesc. “Esse sistema é usado no CAV desde 2007, 
passando pelo CCT em 2010, em 2012 no CEO e 
a partir desse ano, para toda a Udesc”, informa.

Fora da Udesc, Luciano ainda é professor. 
Entre os gostos preferidos está o bom rock e o 
blues, além de apreciar uma boa caipirinha. 
Natural de Lages, Luciano diz gostar do frio: 
“acho que sou um daqueles doentes que ado-
ram o ar gelado de uma geada”, acrescenta.

Em poucas respostas é possível re-
sumir: um pai de família apaixonado, que 
quando pode divide seu tempo livre entre 
amigos. No jogo rápido, o são paulino, diz 
que gosta de comida “boa” e que entre as 
cores está o vermelho e o cheiro “de 
churrasco” e admite: “nem sei se tenho 
um estilo”. Bem, aqui está um pouco 
de Luciano Coelho. v
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Você 
sabia TEM

uA Pró-reiTora de ensino 
(Proen) é o órgão executivo 
que superintende, orienta, 
coordena e fiscaliza todas as 
atividades de ensino na Udesc.

u Entre as coordenadorias 
da Proen estão: Coordenadoria 
de Ensino de Graduação; 
Coordenadoria de 
Informação e Registro 
Discente; Coordenadoria de 
Movimentação Docente; e 
Coordenadoria de Registro 
de Diplomas e Certificados.

uA Udesc possui a 
coordenadoria de 
avaLiação insTiTucionaL 
(coai) que é um 
órgão suplementar 
superior vinculado e 
subordinado ao reitor.

u Entre as funções 
da COAI está a 
coordenação de 
processos internos 
de avaliação 
institucional; 
organizar o 
plano geral de 
avaliação interna; 
propor e realizar eventos 
sobre o processo de avaliação 
institucional; assessorar e 
acompanhar a execução da 
política de avaliação nos centros; 
e prestar informações sobre 
a avaliação institucional aos 
órgãos de educação superior 
em nível estadual e nacional.

Projetos de Zootecnia
uUm dos projetos do curso de Zootecnia da 
Udesc Oeste é o ConectaZOO, que é um projeto 
de extensão, que objetiva promover debates de 
forma contínua para suprir demandas específicas 
da produção animal e conectar diferentes 
setores agropecuários com a universidade. O 
curso possui ainda outros projetos, como o 
Observatório Tecnológico do Oeste de Santa 
Catarina, com objetivo de permitir a atualização 
e a interação dos internautas com a universidade; 
e o de Controle Zootécnico de Rebanhos, que 
visa ajudar os produtores no gerenciamento das 
propriedades, com cálculos dos índices produtivos 
e indicações sobre as melhorias a serem adotadas.

Amigo do Carroceiro 
uA Udesc Lages realiza há 11 anos do 

programa Amigo do Carroceiro. O 
programa, que é realizado pelos 

acadêmicos de Medicina 
Veterinária, objetiva proporcionar 
melhores condições de vida, 
de trabalho e o fornecimento 
de conhecimento cultural aos 
carroceiros, além de favorecer 

o associativismo, bem como 
proporcionar o bem estar animal 

aos equinos utilizados na tração 
animal. Dentro do programa 
são desenvolvidos três projetos: 

Medicina Equina, Medicina 
Preventiva e Carroceiro Cidadão. 

No primeiro são realizados atendimentos com 
os animais; o segundo são feitos atendimentos 
médicos e odontológicos com as famílias e 
os carroceiros; já o terceiro são realizadas 
atividades como corte de cabelo, arrecadação 
de roupas e outros eventos beneficentes. Leia 
mais em www.udesc.br/?idNoticia=7164.
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uAlguns 
cuidados simples 
com a postura 
no trabalho, onde 

passamos grande 
parte do dia, ajudam 

evitar danos à coluna. 
Em vez de elevar um 
peso acima da cabeça, 
por exemplo, apoie o 

objeto pesado no seu 
corpo e suba em uma 
escada ou banquinho 

para colocá-lo no lugar.
 
uAo realizar atividades 
com os braços levantados, 
mantenha-os na altura 
do ombro ou no máximo 
até a altura da cabeça.
 
u A cadeira ideal tem 
encosto reto, de forma a 
apoiar a região média da 
coluna, com abertura para as 
nádegas. As coxas devem estar 
apoiadas em todo o assento 
com os joelhos em 90º e os 
pés apoiados no chão. Não 
use cadeiras reclináveis.
 
u Em frente ao computador, 
permaneça com as pernas 
debaixo da mesa, coloque 
o computador a uma altura 
adequada e fique com os 
braços junto ao corpo. Utilize 
um suporte para que o texto 
fique na altura dos olhos.

Decisões

13o Salário
u Foi anunciada pelo Governo do Estado a 
autorização para o pagamento de 50% do 13o 
salário para todos os servidores do Estado, em 5 
de julho. Os valores apresentados contemplam um 
total de 148.061 servidores. Conforme cálculos 
do Tesouro Estadual, 
com o pagamento 
do salário de junho, 
mais a primeira 
parcela do 13o salário 
e o salário de julho, 
serão injetados cerca 
de R$ 1,6 bilhão na 
economia até o final 
do mês que vem.

Auxílio Moradia e Alimentação
uA Proex confirmou a criação de mais 104 
auxílios estudantis para moradia, de R$ 250 cada, 
e mais 104 para alimentação, de R$ 200. Com 
esse aumento, a instituição passa a oferecer 312 
vagas para cada tipo de benefício. Em breve, a 
Udesc iniciará a segunda renovação das vagas 
do Edital no 04/2011 do Programa de Auxílio 
Permanência Estudantil (Prape) — a primeira 
ocorreu no ano passado, pelo edital no 03/2012.
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Viver 
Bem
Cuide bem de 
sua coluna


