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Por dentro dos setores: Academia

N

esta segunda-feira, 29, foi inaugurada a nova academia do campus e a sede da Associação Atlética
Acadêmica Bárbaros da Serra.
A academia foi totalmente reconstruída e recebeu equipamentos novos. Situada em frente ao campo multiuso,
a nova edificação tem visão panorâmica do campus e será
coordenada pelo professor de educação física, Thiago Castro.
O espaço atenderá estudantes, professores e técnicos
universitários e tem estrutura para receber 20 pessoas, por
horário. As atividades físicas terão a orientação de um profissional de educação física.
Segundo o diretor-geral do centro, João Fert Neto, a obra é
um anseio antigo da comunidade acadêmica. “Hoje, comemoramos esta conquista, que agregará nossa proposta de
valorização do ensino, pesquisa e extensão ao esporte e à
integração”.

Horário de funcionamento da academia
•
•

Segundas, quartas e sextas: das 10h às 14h e das 17h às 22h.
Terças e quintas: das 12h às 14h e das 17h às 22h.

Inscrições

As inscrições para uso do espaço iniciaram nesta terça-feira, 30, diretamente na academia, até às 20h. Nesta quarta, 31, elas acontecerão das 8h às 16h.
A partir de 5 de junho, os interessados
poderão se inscrever durante o horário
de funcionamento da academia.
Cada usuário terá de optar por um horário determinado para o treino. Se o
número de interessados for superior ao
de vagas disponíveis, será feito sorteio
entre os inscritos.

Projeto de urbanização e paisagismo do campus

A direção apresentou à comunidade acadêmica o projeto de urbanização e paisagismo do campus. Ele inclui quatro áreas: de integração, ao lado da cantina; de esportes, ao lado do campo multiuso; entorno do prédio da Agronomia e do prédio da Engenharia Florestal.
Estão previstas melhorias no paisagismo, iluminação, mobiliário e drenagem. A proposta inclui
ciclofaixas, bicicletários cobertos, quadra de tênis e quadra multiuso. O projeto visa a valorização
de áreas de uso comum e tem base na acessibilidade, mobilidade, segurança, conforto e baixa
manutenção. O próximo passo é a captação de recursos para execução das obras.

Geladeiroteca para
refrescar ideias

Uma geladeira recheada de livros foi instalada no
hall de entrada do prédio da
Administração. A “geladeiroteca” está à disposição da
comunidade acadêmica e
da comunidade externa, que
poderá trocar e levar livros
para casa, além de abastecê-la com doações de exemplares novos ou usados.
A iniciativa partiu de um
grupo de servidores, que desejava colocar livros à disposição da comunidade. O
projeto teve apoio da Associação Lageana de Escritores (ALE), que plotou e doou
a geladeira e os servidores
abasteceram com livros.

Toque de saúde

Com Kelli Folmann

Saia do sedentarismo. Mexa-se!
Maio é mês de campanha mundial de promoção à saúde, marcada
pelo Dia do Desafio. O objetivo é quebrar a rotina sedentária e estimular a população a praticar qualquer atividade física por, pelo menos, 15
minutos consecutivos.
Os exercícios físicos contribuem para o aumento da agilidade e coordenação motora, aumentam o reflexo e a percepção, aliviam o estresse,
elevam a autoestima, melhoram e previnem doenças cardiovasculares,
cardiorrespiratórias e combatem a obesidade.
Os resultados só aparecem depois que você começar. Então, aproveite a nova academia do CAV e saia do sedentarismo. Mexa-se!

Udesc Lages instala comissão para prevenção de acidentes
Foi instalada, em 17 de maio, a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (Cipa), constituída por oito representantes, que tomaram posse na mesma data. Os
titulares são: Jorge Ramella; Kelli Folmann; Marizete Salvador; e Viviane Trevisan. Os suplentes são: Eliana Porto
Velho; Glória Klein; Maico Dematê; e Cristyan Loregian.
A técnica universitária Kelli Folmann assumiu a presidência da Cipa e a professora Viviane Trevisan a vice-presidência. O professor Jorge Ramella foi nomeado secretário
e a técnica Marizete Salvador é a substituta do secretário.

O professor Joandes Fonteque
registrou a alegria das crianças, durante a ação de Páscoa do Amigo
do Carroceiro. Foi a primeira ação
social do programa, em 2017, e
reuniu mais de 45 crianças das famílias cadastradas. Foram doadas
roupas, calçados, doces, ovos de
chocolate e kits de higiene bucal.
Participe do Comunica Udesc
Lages - CAV! Envie uma foto para
comunicacao.cav@udesc.br.
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