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A Udesc lançou nesta segunda-
-feira, 13, a Carta de Serviços ao 
Cidadão - Extensão 2017/1, um 
documento que reúne informações 
sobre mais de 80 ações ofertadas 
à população, a maioria gratuitas, 
desenvolvidas nos 12 
centros de ensino da insti-
tuição por todo o Estado. 
São atividades como 
cursos, prestações de 
serviços, eventos, entre 
outras, a serem realizadas 
no primeiro semestre 
deste ano. Informações 
em  proex.reitoria@udesc.
br ou (48) 3664-8144, das 
13h às 19h.

Até sexta feira,17, estarão abertas as inscrições pela internet a servido-
res da Udesc interessados em participar da 13ª operação do Núcleo Exten-
sionista Rondon (NER), que ocorrerá entre 12 e 22 de julho, em municípios 
das agências de Desenvolvimento Regional (ADRs) de Braço do Norte, La-
guna, Tubarão e Criciúma. Mais informações pelos telefones (48) 3664-8029 
e 3664-8143, das 13h às 19h, e pelo e-mail projrondon09@gmail.com.

Serviços e atividades 
para a população

Operação do Núcleo Rondon: 
inscrições abertas até sexta

A Coordenação de Desenvolvimento Humano 
(CDH) da Udesc disponibilizou um formulário de in-
tenção de movimentação interna voltado a técnicos da 
universidade. O objetivo é elaborar um banco de dados 
com informações sobre cada servidor interessado em 
movimentação lotacional, ou seja, a trocar de setor. Os 
dados do formulário serão considerados cada vez que 
surgirem vagas a serem preechidas.

Após o preenchimento do formulário pelo técni-
co interessado, a CDH vai conversar com o servidor e o 
considerá-lo como candidato sempre que novos pos-
tos com seu perfil surgirem.

No formulário, o servidor repassa informações 
como suas qualificações e capacitações, além de três 
locais que almeja trabalhar. A intenção é fazer do for-
mulário um canal de comunicação permanente entre 
a CDH e os técnicos da Udesc nos assuntos ligados à 
movimentação de pessoal. 

De acordo com Silmar Neckel, coordenador da CDH, 
o formulário não substitui os processos de remoção mas 
será uma ferramenta auxiliar. O formulário está disponí-
vel no site http://www.udesc.br/proreitoria/proad/cdh/
movimentacao. Mais informações em (48) 3664-7997.
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Aniversariantes de 16 de março

O motorista Cláudio Rinaldo Turini, ou simples-
mente Turini, como é chamado pelos colegas, 
faz parte do quadro da Udesc desde 2004. Filho 

de pais nascidos no Egito, foi o primeiro de sua família a 
nascer no Brasil. “Meus pais e meus irmãos são naturais 
do Egito, com nacionalidade italiana”, explica.

Antes de ingressar na universidade, atuou como 
analista programador no Banco Francês e Brasileiro na 
capital paulista. Quando veio morar em Florianópolis 
trabalhou com transporte escolar por oito anos.

Casado e pai de três filhos – Caio, de 30 anos, e os 
gêmeos Athos e Thales, de 27 – Turini afirma que entrar na 
Udesc foi um divisor em sua vida. “É uma grande institui-
ção, muito boa para trabalhar e a função que exerço me 
permite ter contatos com pessoas de diferentes origens, 
outras culturas, enfim, é muito gratificante”, declara.

Na Udesc, o motorista já esteve lotado na Reitoria, 
no Cead, no Ceart e está na Faed há quatro anos. Recor-
da que assim que entrou na universidade o ensino a dis-

Família egípcia e sangue italiano

Ana Maria Clavijo – Reitoria
Carlos Raphael Rocha – Udesc Joinville

Elisa Henning – Udesc Joinville

Gerson Volney Lagemann – Udesc Joinville 
Jaqueline Costa Alves – Udesc Ceart 

Marcia Regina Pfuetzenreiter – Udesc Lages

Aniversário: 7 de outubro
Filme Favorito: Mãos talentosas,  
A Teoria de Tudo
Passeio Inesquecível: Praga
Uma pessoa exemplar: Minha mãe
Uma paixão: minha família
É torcedor: do Palmeiras
Culinária: Churrasco

Papo-rápido

tância estava no auge. “Viajávamos por todo o Estado e 
tive a felicidade de poder conhecer praticamente todos 
os municípios, ter contatos com pessoas que jamais te-
ria a oportunidade de conhecer, foi um grande aprendi-
zado”, lembra.

“Quando chegávamos em municípios mais caren-
tes éramos recebidos de braços abertos pela comuni-
dade e pelas autoridades locais, ali eu pude perceber o 
quanto a Udesc é importante para o desenvolvimento 
do Estado”, destaca.

No seu tempo livre, Turini gosta de diversão, passe-
ar, encontrar amigos, caminhar na rua e ir à praia. “Sem-
pre que posso procuro viajar. A aventura mais marcante 
foi há 40 anos quando escalei do Pico das Agulhas Ne-
gras”, conta. Turini se descreve como uma pessoa alegre 
e de “sangue italiano”.

Para o futuro, Turini espera que a universidade siga 
na sua trajetória de expansão e ampliação de novos 
cursos e que invista na qualificação de seus servidores. 
“Gosto do contato com os alunos, acredito que estando 
entre os jovens nossa alma sempre será jovem. Apren-
demos muito com as novas gerações, na Faed consegui 
ainda mais essa proximidade”, ressalta.

Perfil
Cláudio Rinaldo Turini, 

Motorista da Udesc Faed



Cliccomunica

tem
u Em fevereiro, a Udesc implantou 
o serviço education roaming (eduro-
am) no centro de dados do Campus I, 
em Florianópolis, por meio da parce-
ria com a Rede Nacional de Pesquisa 
(RNP). O serviço oferece acesso rápi-
do e seguro à internet sem fio de ins-
tituições de mais de 60 países. Para 
usar o eduroam, basta configurá-lo 
no computador, celular ou tablet, em 
um dos sistemas operacionais (An-
droid, iOS, Ubuntu ou Windows 7) e 
utilizar o login e a senha do idUdesc. 
Informações pelo telefone (48)3664-
7988 das 13h às 19h.

Desde fevereiro, a Coordenadoria de Programação 
Orçamentária (CPROR), da Pró-Reitoria de Planeja-
mento (Proplan), está sob coordenação do técnico 
Vinicius A. Perucci, cargo que antes era ocupado por 
Manuela Miller de Oliveira. A equipe também é com-
posta pelos técnicos Lais Cristina Roani, Jerri Martins 
e Cassio Germano Cacciatori. Além de minimizar os 
efeitos negativos da crise financeira brasileira no 
âmbito da Udesc, o novo time pretende realizar uma 
descentralização orçamentária, concedendo mais 
autonomia e celeridade aos centros de ensino.

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

Fique por dentro

Economia  
u Em fevereiro, a Udesc economi-
zou mais de R$ 1 milhão com a rea-
lização de um pregão eletrônico para 
contratar empresa especializada na 
prestação de serviços como servente, 
zelador, copeiro e auxiliar geral. Para 
o próximo pregão eletrônico, que 
visa contratar empresa de vigilância, 
a previsão é de uma economia anu-
al de aproximadamente R$ 1,2 mi-
lhão em relação ao contrato anterior. 
Como o contrato pode ser prorroga-
do por cinco anos, a economia total 
pode ultrapassar R$ 5 milhões. 

Nova equipe na 
Coordenadoria 
de Programação 
Orçamentária

Extensão
u A professora Geysa Abreu assumiu em 
20 de fevereiro, a coordenação da Exten-
são (Cex) da Udesc. Oriunda do Centro de 
Ciências Humanas e da Educação (FAED), 
ela acredita que o maior desafio é colocar 
em ação a meta 12 do Plano Nacional de 
Educação que quer “assegurar, no míni-
mo, 10% do total de créditos curriculares 
exigidos para a graduação em programas 
e projetos de extensão universitária, orien-
tando sua ação, prioritariamente, para as 
áreas de grande pertinência social”. A ad-
ministradora Elaine Cristina Casagrande 
Zanette também compõe a equipe da Cex. 

 

Bem no ranking
u A Udesc posicionou o esta-
do catarinense na quarta posi-
ção do ranking das unidades da 
federação com instituições es-
taduais de ensino superior. San-
ta Catarina só fica atrás de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, 
de acordo com o Índice Geral 
de Cursos (IGC) de 2015, divul-
gado em 8 de março pelo Inep/
MEC. Em uma escala de 1 a 5, a 
Udesc obteve conceito geral 4, 
dentre mais de 230 universida-
des e institutos. 

Wi-Fi em mais de 60 paísesTreinamento  
sobre SGPe 
u  A Udesc realizará na pró-
xima terça-feira, 21 de março, 
das 13h30 às 18h, no Centro de 
Ciências da Administração e So-
cioeconômicas (Esag), um curso 
sobre como utilizar o Sistema de 
Gestão de Protocolo Eletrônico 
(SGPE). O treinamento visa capa-
citar os servidores a utilizarem as 
funcionalidades do sistema, prin-
cipalmente, a digitalização de 
processos. Não é necessário fazer 
inscrição prévia. Informações 
pelo e-mail senor.reitoria@udesc.
br e telefone (48) 3664 8167.



O reconhecimento nos fortalece
O reconhecimento pelo bom desenvolvimento de alguma ativida-

de promove a motivação. Pessoas valorizadas entendem que, quanto 
mais se esforçarem, maior reconhecimento terão.

Essa é uma parte essencial na vida de todo ser humano, não só no 
âmbito profissional, mas também no pessoal. Por isso, quando al-
guém tiver uma iniciativa bacana, não deixa de mencionar isso. 

Elogie quando os prazos forem cumpridos, quando soluções criativas 
forem sugeridas e, principalmente, quando notar que houve um aumen-
to de produção ou mais eficácia durante a produção de atividades. 

Um “muito obrigado”, um bilhete de reconhecimento, uma carta, 
um cumprimento sincero valem muito e nós sabemos disso. Temos 
que perder o medo de agradecer e reconhecer o mérito das pessoas 
que nos auxiliam a atingir os nossos objetivos. Ninguém vence sozi-
nho. E isso deve se traduzir em ações concretas de “reconhecimento” 
e gratidão. Pense nisso. 

Medicamentos 
genéricos

Comunica

Viver Bem

Os medicamentos genéricos têm as 
mesmas características e produzem no or-
ganismo os mesmos efeitos que um me-
dicamento de marca, mas não têm nome 
comercial e são vendidos pelo princípio 
ativo (substância que produz os efeitos 
terapêuticos). São mais baratos por serem 
cópias de medicamentos já conhecidos e 
não precisam de investimento em pesqui-
sa para o seu desenvolvimento.

É possível trocar um medicamento de 
referência por um genérico?
u Sim, essa troca deve ser orientada 
pelo médico que prescreveu a receita ou 
indicada pelo farmacêutico, no momen-
to da venda, mas nunca pelo balconista 
da farmácia.

Como identificar um genérico?
u Pela embalagem que sempre traz 
escrito: “Medicamento Genérico – Lei 
9.787/99” e uma tarja amarela com a letra 
G de genérico.

Onde encontrar a lista dos medica-
mentos genéricos?
uAs farmácias e drogarias estão obriga-
das por lei a manter em local de fácil lei-
tura para o consumidor a lista atualizada 
dos medicamentos genéricos.

Papel do consumidor
uO consumidor tem direito a conhecer 
os medicamentos genéricos e ter acesso 
a eles, pois o genérico pode substituir o 
medicamento de marca com garantia do 
mesmo efeito terapêutico, por um preço 
muito menor.
Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde

Sustentabilidade vai muito além de ecologia
A ventilação cruzada é um excelente sistema para manter o ar fres-

co e renovado, reduzindo ou eliminando a necessidade do uso de ar 
condicionado. Consiste no posicionamento dos vãos seguindo a dire-
ção do vento predominante, de forma que o ar entre por uma abertu-
ra e saia por outra imediatamente oposta. Abra as janelas e portas e 
permita que a natureza trabalhe gratuitamente.

Você conhece alguma ação sustentável no seu centro de ensino? 
Envie para gustavo.kogure@udesc.br.

sustentável
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Equilíbrio
Por Celia Penteado

Por Gustavo Kogure

 A Udesc criou uma sala virtual na plataforma Moodle para 
compartilhar informações sobre os projetos pedagógicos dos cursos 
de licenciatura da instituição. Agora, os servidores podem, por 
exemplo, acessar as atualizações feitas nos projetos, debater sobre 
as reformas no fórum de discussão e sugerir modificações. Mais 
informações pelo e-mail proen.reitoria@udesc.br e pelo telefone (48) 
3664-8129, das 13h às 19h.

Sala virtual no Moodle


