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Desde 1º de novembro, profes-
sores da Udesc podem utilizar o novo 
Sistema de Gratificação de Dedicação 
Integral (SGDI) para solicitar a grati-
ficação de dedicação integral (GDI). 
Agora, com poucos cliques, é possível 
fazer uma nova solicitação ou renova-
ção do benefício. Para acessar o SGDI, 
basta inserir o mesmo login (CPF) e 
senha do IdUdesc - também utiliza-
dos para acesso ao Expresso Udesc. 
O prazo para a renovação da gratifi-
cação teve início em 1º de novembro 
e segue até o dia 20. Já novos pedi-
dos podem ser solicitados a qualquer 
tempo.  Mais informações podem ser 
obtidas junto à Secretaria de Tecno-
logia da Informação e Comunicação 
(Setic), setor responsável pelo desen-
volvimento do novo sistema, pelo te-
lefone (48) 3664-8185. 

“É momento para termos calma e cautela”, dis-
se o reitor Marcus Tomasi aos servidores da Reitoria 
da Udesc, em reunião ocorrida na segunda-feira, 31, 
sobre o movimento estudantil que ocupa o hall do 
prédio, em Florianópolis. O objetivo do encontro, 
que ocorreu no Plenarinho da Reitoria, foi esclarecer 
a postura da administração da universidade frente ao 
movimento.Os estudantes aderiram a um protesto 
nacional contra a PEC 241, que limita gastos públicos 
no âmbito federal, entre outras reivindicações, como 
ocorre em várias instituições de ensino no país. 

Em 26 de outubro, os alunos impediram o acesso 

de servidores da Reitoria ao prédio, além de ocupa-
rem a Rádio Udesc FM, o que levou a gestão da univer-
sidade a solicitar à Justiça uma ação de reintegração 
de posse. Sob o risco de uma ação da Polícia Militar 
no campus, em virtude do descumprimento da me-
dida judicial por parte dos estudantes no dia 27, To-
masi dialogou com o movimento e pediu a suspenção 
imediata da ação, com a contrapartida de os alunos 
não impedirem o trabalho dos servidores. O reitor in-
formou, na reunião de segunda, que será criada uma 
comissão de técnicos e professores para continuar a 
conversa com o movimento estudantil. 

Reitor da Udesc recomenda calma  
durante ocupação estudantil

Sistema simplifica pedido  
de GDI por professores
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desburocratização  
de processos 

da Udesc
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Poliana Rossi Schafer Reblin – Udesc Ibirama

Aniversariante de 3 de novembro

Nascida em Rio Negro, no Paraná e filha de uma 
dona de casa e de um professor, ela é formada 
em Tecnologia Mecânica – Produção Industrial 

de Móveis e trabalha na Udesc há doze anos. Antes de 
entrar na instituição, trabalhou em  empresas do ramo 
moveleiro e químico. “Quando surgiu a oportunidade de 
fazer o concurso, resolvi tentar, pois tenho grande cari-
nho pela Udesc e a considero uma grande universidade.”

Essa sagitariana é Aline Cristina Pereira de Andra-
de que, desde 2004, trabalha no Centro de Educação 
do Planalto Norte (Ceplan), da Udesc em São Bento do 
Sul. Flexível e persistente, considera extremamente 
positivo ter tido a oportunidade de trabalhar em vá-
rios setores da instituição. “Pude compreender as difi-
culdades das mais diversas áreas e, assim, trabalhar de 
forma mais colaborativa.”

A técnica não esconde sua paixão pela Udesc e sin-
tetiza isso em uma palavra: “Amo!”. O início de sua trajetó-
ria foi na biblioteca, onde permaneceu por cerca de um 
ano. Posteriormente, assumiu funções nas áreas de trans-

portes, diárias, compras e financeiro. “Durante anos, es-
ses setores estiveram sob minha responsabilidade, pois o 
centro possuía um número reduzido de técnicos.”

Desde 2011, responde pela Coordenação de Fi-
nanças e Contas. “Desde 2013, estou estudando Ciên-
cias Contábeis, pois pretendo me aperfeiçoar na área”. 
A formatura será no fim de 2016 e ela gostaria de atuar 
como contadora na Udesc.

Bem disposta e determinada, Aline também faz o 
curso de pós-graduação em Gestão Pública oferecido 
pela Udesc, por meio do Centro de Ciências da Adminis-
tração e Socioeconômicas (Esag). “Quando quero algo 
me entrego, me jogo de cabeça, com todo o meu cora-
ção. Faço tudo que tenho vontade e com toda a minha 
força, busco o que desejo.”

Aline é casada com Adriano Andrade, motorista 
da Udesc Planalto Norte, com quem tem uma filha de 7 
anos, Alanis Pereira de Andrade. No tempo livre, adora 
ficar com eles. A família aprecia viajar e recentemente 
fez um passeio a Foz do Iguaçu. “As cataratas são de 

tirar o fôlego.”
Para encerrar a entrevista, Aline cita 

uma frase de Clarice Lispector com a qual se 
identifica: “Não sei amar pela metade, não 
sei viver de mentira, não sei voar de pés no 
chão, sou sempre eu mesma, mas, com cer-
teza, não serei a mesma para sempre”.

Perfil Aline Cristina Pereira de Andrade, técnica da Udesc Planalto Norte

Determinação e muitos planos

Aniversário: 11 de dezembro
Livro de cabeceira: Encantadores  
de Vidas (Eduardo Moreira)
Filme favorito: À Procura  
da Felicidade
Passeio inesquecível: Foz do Iguaçu
Uma pessoa exemplar: Ayrton Senna
Uma paixão: Viajar
É torcedor: Fluminense
Culinária: De tudo um pouco 
(“adoro cozinhar!”)

Papo-rápido
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Fique por dentro

Novo campo de futebol 
da Udesc em Chapecó

tem

Entre 24 e 28 de outubro, nove 
técnicas e professoras da Udesc 
realizaram a segunda etapa do 
curso de multiplicadores do 
Programa Coaching, na Capi-
tal. O treinamento, praticado 
no Instituto de Investigação e 
Documentação em Ciências 
Humanas (IDCH), do Centro de 
Ciências Humanas e da Educa-
ção (Faed), visou intensificar o 
conhecimento da metodologia 
entre as participantes. “O curso 
teve, como objetivo, preparar 
os multiplicadores para disse-
minar o Programa de Coaching 
a todos os servidores da nossa 
instituição”, diz o coordenador 
de Desenvolvimento Huma-
no da Udesc, Silmar Neckel.

Cineclube CCT 
u Desde outubro, o Centro de 
Ciências Tecnológicas (CCT), da 
Udesc em Joinville, conta com 
um espaço único de cultura, co-
nhecimento e lazer, o Cineclube 
CCT. Aprovado como projeto de 
extensão, o cineclube tem, como 
objetivo, promover a cultura cine-
matográfica na universidade. As 
sessões de cinema serão gratuitas 
e abertas ao público em geral. 

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

u O vice-reitor da Udesc, Leandro Zvir-
tes, acompanhado pelo diretor-geral da 
Udesc Oeste, Dilmar Baretta, inaugurou, 
em 22 de outubro, o novo campo de fu-
tebol do Centro Educacional do Oeste 
(CEO). Localizado no Bairro Santo Antô-
nio, em Chapecó, o campo tem 60 me-
tros de comprimento por 30 metros de 
largura e será utilizado por professores, 
técnicos e alunos da unidade para a prá-
tica desportiva.

Pregão eletrônico
u A Reitoria da Udesc passou a 
utilizar o Sistema Integrado de Lici-
tações (LIC), do governo estadual, 
para procedimentos de licitação. A 
primeira experiência ocorreu em 4 
de outubro, e a modalidade  deve-
rá ser adotada pelos centros de en-
sino da Udesc. O pregão eletrônico 
deve atrair mais empresas às lici-
tações da universidade, gerando 
economia para a instituição.

Prêmio Elpídio Barbosa 
u Em 24 de outubro, a Udesc foi agra-
ciada em duas categorias do 24º Prêmio 
Educador Elpídio Barbosa, do Conselho 
Estadual de Educação (CEE/SC): por ser 
a melhor universidade e ter o melhor 
curso superior do sistema estadual, o 
de Sistemas de Informação, oferecido 
pelo Centro de Educação Superior do 
Alto Vale do Itajaí (Ceavi), de Ibirama. A 
cerimônia foi realizada no Teatro Álvaro 
de Carvalho (TAC), em Florianópolis.



Seja um doador 
de medula óssea

Posso dar minha opinião?
Muita gente se sente desconfortável ao ter que expor seus pontos de 

vista nas reuniões de trabalho. Algumas dicas podem ajudar: 

u Faça uma breve pesquisa sobre a pauta da reunião para se sentir mais 
seguro para opinar;

uQuando a pessoa que estiver conduzindo a palavra concluir o assunto, 
diga que quer dar sua opinião;

u Se concordar com o que foi dito, complemente o assunto e utilize seus 
argumentos;

uQuando não concordar, seja cauteloso. Diga, por exemplo, “acredito 
que, se colocarmos em prática de outra forma, poderemos ter um re-
sultado mais rápido”;

u Prepare-se para sua colocação não ser aceita no momento e não de-
sista. Na próxima vez, ela pode ser considerada ideal para solucionar 
alguma questão;

uAo se colocar, você contribui com o time. Essa postura trará benefícios a 
você e aos presentes. Faça o teste.

Comunica

Viver Bem Equilíbrio

O transplante de medula 
óssea é a única esperança de 
cura para portadores de leucemia 
e outras doenças do sangue. 
Pessoas saudáveis que tenham 
entre 18 e 55 anos podem doar 
medula óssea. O procedimento é 
simples e feito através de punções 
do interior de ossos da bacia ou 
por meio da aférese. 

Como se tornar um doador 
de medula óssea:
uO doador deve ir a um 

hemocentro ou banco de 
sangue e se cadastrar como 
“doador de medula”;

uUma pequena quantidade de 
sangue (5 ml) será retirada e 
tipada para HLA (um exame de 
laboratório para identificar sua 
característica genética);

uO tipo de HLA será colocado no 
Registro Brasileiro de Doadores 
Voluntários de Medula Óssea 
(Redome);

uQuando aparecer um paciente, 
a compatibilidade será 
verificada;

u Se a compatibilidade for 
confirmada, o doador será 
consultado para decidir quanto 
à doação.

Fonte: Centro de Hematologia e 
Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc)
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Por Celia Penteado

Governador sanciona VRV  
e auxílio-alimentação 

O governador Raimundo Colombo sancionou, em 24 de outu-
bro, as leis que reajustam o Valor Referencial de Vencimento (VRV) 
dos servidores da Udesc em 4,2%, a partir de 1º de agosto, e o 
auxílio-alimentação em 50%, que agora fica fixado em R$ 29,25 
por dia trabalhado. As leis já entraram em vigor e os novos valores 
estarão disponíveis para os servidores na folha de pagamento do 
fim de novembro.

Participe do planejamento  
estratégico da Udesc

No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), estão as políti-
cas de ensino, pesquisa e extensão da Udesc para os próximos anos. 
Acesse www.udesc.br/pdi e participe com suas sugestões!


