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Por dentro dos setores: Almoxarifado

Há seis meses, o almoxarifado funciona em novo 
local, ao lado da garagem de veículos oficiais. 

Com cerca de 240 metros quadrados de área, o se-
tor ganhou mais espaço e condições adequadas de 
armazenamento, que atendem aos procedimentos 
básicos do sistema de gerenciamento de um almoxa-
rifado.  A obra teve um investimento de cerca de R$ 
140 mil. Com mais visibilidade e fácil acesso, além de 
estocagem e distribuição adequadas, o almoxarifado 
passa a atender melhor a comunidade acadêmica e 
os fornecedores. A equipe é formada por dois técni-
cos universitários: Henrique Germano Doege e Do-
mingos Silvestre dos Santos.

Pedidos só podem ser feitos pelo sistema
  Para fazer pedidos de materiais ao almoxarifa-
do, é obrigatório o acesso ao Sistema de Geren-
ciamento de Compras (Sigecom), onde constam 
todos os itens disponíveis no estoque. A nomen-
clatura de cada um segue as regras do sistema 
de compras a fim de garantir a descrição correta 
que implica na qualidade do produto.

Uso consciente dos produtos
  O almoxarifado determina a quantidade de itens 
que podem ser solicitados pelos usuários, de acordo 
com a disponibilidade em estoque. O uso racional dos 
materiais é uma das preocupações do setor, conforme 
explica o coordenador, Henrique Germano Doege: “É 
importante que todos tenham a consciência que o ma-
terial é limitado e o uso deve ser racional, principal-
mente em épocas de crise”.

Sete dias para retirar materiais
   O almoxarifado recebe dos fornecedores os 
materiais solicitados, em geral, por laborató-
rios e departamentos, por exemplo. Mas é o 
responsável pelo pedido que deve averiguar 
o produto para que a nota fiscal seja certifi-
cada. O prazo para averiguação e retirada do 

produto no almoxarifado é de sete dias após 
o responsável ser notificado por e-mail. “O 
atraso na retirada atrapalha o processo de 
quitação e atrapalha a troca, caso tenha sido 
fornecido o material errado”, explica o coor-
denador.



Censo previdenciário 
   Estão disponíveis novos modelos de do-
cumentos oficiais que devem ser usados pe-
los servidores, com o objetivo de padroni-
zação. São eles: comunicação interna (CI), 
ofício, ata, atestado, certidão, convocação, 
instrução normativa, parecer e resolução.
  A ação faz parte do que foi estabelecido 
pela Política de Comunicação da Udesc, 
que, através de diversas estratégias, vem 
aprimorando a interação da universidade 
com seus públicos.
  Para atestado, CI e ofício há modelos es-
pecíficos para a Udesc Lages. Os demais 
documentos são padrão para todos os cen-
tros.
  Todos os modelos estão disponíveis em, 
http://www1.udesc.br/?id=2239.

  “Vai sair? Desligou tudinho? A natureza agradece e a Udesc também”. Este é o slogam da nova 
campanha para incentivar o uso consciente de energia elétrica na Udesc Lages. A intenção é cha-
mar a atenção de técnicos, professores e estudantes sobre como evitar o desperdício e usar de forma 
adequada os equipamentos.
  O material gráfico faz parte de uma campanha promovida pela Secretaria de Comunicação (Se-
com) da universidade. Algumas atitudes simples podem ajudar na redução do consumo de energia:

• Aproveitar, ao máximo, a iluminação natural
• Desligar luzes de espaçõs, quando não estiverem em uso, 
como salas de reunião, banheiros e corredores; 
• Usar a ventilação natural sempre que possível;
• Manter portas e janelas fechadas quando o ar condicio-
nado estiver ligado;
• Verificar se todos os equipamentos estão desligados ao 
sair do ambiente de trabalho;
• Deixar o computador em modo de espera quando sair 
por um curto período de tempo;
• Desligar o computador no horário do almoço e no fim 
do expediente;

Udesc Lages inicia campanha para economia de energia elétrica

   Todos os professores efetivos e técnicos 
universitários devem comparecerem ao RH, 
até 16 de novembro, para atualização cadas-
tral do 1º Censo Previdenciário do Serviço 
Público Estadual de Santa Catarina.
  É necessária a apresentação de: CPF, iden-
tidade, carteira de trabalho (quem possui), 
comprovante de residência atualizado, certi-
dão de nascimento ou casamento ou união 
estável atualizada (expedida há menos de 90 
dias).
   Para os dependentes de primeiro grau (pai, 
mãe, esposa (o), ex-esposa (o) e filhos) é ne-
cessário apresentar: certidão de nascimento 
atualizada e CPF. Neste caso, a certidão de 
nascimento atualizada é obrigatória somente 
para filhos com menos de 16 anos de idade.

Novos modelos de documentos

http://www1.udesc.br/?id=2239. 


Novos modelos de documentos

Toque de saúde Com Kelli Folmann

2º Encontro da Saúde reunirá 
servidores e estudantes

   Estão abertas as inscrições para o 
2º Encontro da Saúde, que acontecerá 
em 26 de outubro, no Anfiteatro Ca-
verna. O objetivo é incentivar a ado-
ção de um estilo de vida saudável en-
tre estudantes, técnicos universitários 
e professores
   A palestra de abertura acontecerá às 
9h e terá como tema “Os Benefícios 
do Chi Kung: Novos ares para vida”. 
Chi Kung é uma prática é terapêutica, 
criada na China, para a harmoniza-
ção da energia do corpo com exercí-
cios que combinam movimentos sua-
ves e respiração controlada.

  A segunda palestra, às 10h30, abordará a saúde 
emocional. Para às 14h está programada uma 
palestra com o tema “Equoterapia: Abordagem 
Multidisciplinar”.
  As inscrições podem ser feitas antecipadamen-
te pela internet, no link www.cav.udesc.br/?id-
Formulario=55, e no dia do evento deve ser en-
tregue um quilo de alimento não perecível. 

Outubro Rosa contra o câncer de mama

Outubro é o mês de prevenção do câncer de 
mama. As mulheres têm pelo menos 100 ve-

zes mais chance de desenvolver um câncer de 
mama que os homens, principalmente após 
os 40 anos. 
  Câncer de mama é um tumor maligno for-
mado pela multiplicação desordenada de 
células na mama.  Mesmo em estágio inicial, 
é possível perceber alterações. É uma men-
sagem do nosso corpo de que alguma coi-
sa não está bem e é preciso estar atenta a 
alguns sinais como surgimento de secreção, 
pele enrugada, mamilo diferente, caroço, verme-
lhidão ou local endurecido.  É importante conhe-
cer e prestar atenção no próprio corpo.

   O principal alerta é para a importância dos exa-
mes preventivos. A demora em se obter o diag-
nóstico pode fazer o tumor crescer e se espalhar 

e aí o perigo só aumenta. Praticar atividade fí-
sica, manter alimentação e hábitos saudáveis 
são bons aliados na prevenção. O autoexame 
é importante, mas não substitui o exame de 

mamografia.
  A mamografia consegue identificar o cân-
cer de mama bem no início, no momento 
que existe uma grande chance de cura. Ela 

deve ser realizada uma vez por ano, a partir 
dos 40 anos.  Mulheres com casos de câncer na 
família deverão realizar o exame mais cedo, con-
forme orientação de um mastologista.
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