
Em breve, o setor de Transportes funcionará 
em novo espaço, no antigo almoxarifado, 

no prédio da Administração, para atender à co-
munidade acadêmica com mais comodidade. 
Em 2016, foi efetuada a ampliação da gara-
gem e a instalação de coberturas no estacio-
namento, deixando cem por cento da frota pro-
tegida. Também foi adaptado um alojamento 
completo, anexo à sala dos motoristas.
  Hoje, o centro conta com 18 veículos, entre 
carros, vans, ônibus, micro-ônibus e caminhão, 

além de 65 equipamentos agrícolas, incluindo 
tratores e implementos. Parte da frota foi reno-
vada em 2014 pela atual gestão, com a aquisi-
ção de três novos carros, uma van, um trator, 
um caminhão e implementos para Fazenda 
Experimental. A equipe do setor é formada por 
oito motoristas e três técnicos universitários. 
“Só esse ano, a frota percorreu mais de 337 
mil quilômetros, utilizando 45 mil litros de com-
bustível”, diz o coordenador, Marcos Roberto 
Rodrigues. 
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Por dentro dos setores – Transportes

Desde o início do ano, o setor implantou um cronograma de agen-
damento de viagens, para priorizar as atividades de ensino. Após o 
agendamento, a viagem deverá ser lançada no sistema de diárias 
com, preferencialmente, 48 horas de antecedência. A prestação de 
contas e apresentação de comprovantes deverão ser feitas em até 
cinco dias úteis, a contar da data do retorno.

Agendamento de viagens



Professores com viagens agendadas para janeiro de 2017 têm até esta 
sexta-feira, 2, para lançar os pedidos no sistema de viagens. De acordo 
com o Setor de Transportes, as viagens não lançadas no prazo serão au-
tomaticamente canceladas. Nesta quinta-feira, 1º, o setor liberará o agen-
damento de viagens de ensino para o mês de fevereiro e, a partir de ter-
çafeira, 6, será liberada a marcação de viagens para demais atividades.

3 primeiros dias 
úteis: agenda-

mento exclusivo 
para viagens de 
ensino para o 
mês seguinte

A partir 4‘ dia 
útil: aberto para 
agendamentos 

das demais ativi-
dades para o mês 

subsequente

Apenas 
professores 

podem fazer 
agendamentos e 

são limitadas três 
viagens mensais

O professor
 deverá, 

obrigatoriamente,
participar da

viagem agendada

Cronograma de agendamentos 

Transporte de pessoas

Em todas as viagens com transporte co-
letivo (vans, ônibus e micro-ônibus) é 

obrigatório que o professor encaminhe por 
e-mail ao setor a relação de passageiros, 
informado nome completo e número de 
CPF ou RG, com no mínimo 24 horas de 
antecedência. “Temos que inserir esta lista 
no sistema do Deter para obter licença para 
a viagem”, explica o coordenador. 

  Os carros oficiais podem transportar, exclu-
sivamente, pessoas vinculadas diretamente 
à universidade ou que estejam à serviço 
dela como, por exemplo, avaliadores exter-
nos de banca. “Além do gerenciamento dos 
agendamentos, cronogramas e atividades 
administrativas, ainda atendemos, diaria-
mente, da manutenção corretiva e preventi-
va da frota”, fala o coordenador.

Pedidos de viagens para janeiro



Toque de saúde Com Kelli Folmann

Novembro Azul contra o câncer de próstata

Novembro é o mês de prevenção do 
câncer de próstata, um tumor malig-

no resultado do crescimento desordenado 
das células que, se não tratado, pode se es-
palhar para outros órgãos.
O primeiro passo para vencer o câncer de 
próstata é driblar o preconceito. A partir dos 
50 anos de idade, todo homem deve ser 
submetido, uma vez ao ano, a dois exames 

fundamentais: o PSA (exame de sangue que 
mostra alteração na próstata) e o toque retal. 
Quando descoberto logo no início, as chan-
ces de cura são muito altas. Hábitos saudá-
veis, boa alimentação e atividades físicas 
contribuem na prevenção, mas a consulta 
de rotina com médico especializado é in-
dispensável. Portanto, homens livrem-se do 
preconceito e previnam-se.

O Governo do Estado divulgou nesta 
terça-feira, 29, via diário oficial, o pe-
ríodo de recesso dos servidores es-
taduais neste fim de ano. Segundo o 
Decreto nº 968, de 28 de novembro 
de 2016, as atividades deverão ser 
realizadas até 21 de dezembro (quar-
ta-feira) e retomadas em 9 de janei-
ro (segunda-feira). Os períodos de 
férias programados para início em 
2 de janeiro serão automaticamen-
te alterados a contar da nova data.

O programa de extensão Amigo Car-
roceiro está promovendo uma campa-
nha para arrecadar brinquedos, doces, 
roupas e calçados para serem doa-
dos durante a Ação Social de Natal, 
que acontecerá nesta sexta-feira, 2, 
a partir das 14h, no Hospital de Clí-
nica Veterinária. As doações podem 
ser entregues nos pontos de cole-
ta instalados no hall de entrada do 
prédio da Administração da Udesc 
Lages e nos centros acadêmicos.

Datas do recesso 
de fim de ano

Ação de Natal do 
Amigo do Carroceiro

A Comissão de Planejamento Institucional, constituída pela direção com o objetivo efe-
tuar o planejamento do centro para os próximos cinco anos, está concluindo a primeira 
etapa dos trabalhos. Na próxima semana, as informações serão enviadas aos setores 
e departamentos para análise e discussão e, em fevereiro, retornam à comissão para 
serem encaminhadas à votação no Concecav. A comissão é formada por representan-
tes de todos os departamentos, incluindo estudantes, professores e técnicos.

Comissão conclui primeira etapa do planejamento institucional



Um público de mais de 500 pessoas prestigiou, na noite da última quinta-feira, 24, 
um concerto ao ar livre com o Coral e a Orquestra Sinfônica de Lages. O even-

to marcou o encerramento do Novembro Cultural, promovido pelo Centro de Ciên-
cias Agroveterinárias, e fez parte das comemorações oficiais dos 250 do município.
O Novembro Cultural ofereceu à comunidade acadêmica e à comunidade externa di-
versos eventos gratuitos ligados à cultura, entre eles, apresentações de bandas e 
mostra de filmes curtas metragens. A iniciativa faz parte da política da direção de 
incentivar a cultura no ambiente universitário e estreitar laços com a sociedade.

Novembro Cultural eNCerra Com 
CoNCerto ao ar livre
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