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1º Concurso Literário e 1º Concurso de Fotografia
Estão abertas, até 16 de outubro, as inscrições para o 1º Concurso Literário e 1º Concurso de Fotografia, voltados para a comunidade interna.
Poderão participar estudantes de graduação e pós-graduação, técnicos, professores
e egressos da Udesc Lages.
As inscrições deverão ser feitas pela internet, com o envio eletrônico dos arquivos.
Os participantes do concurso de fotografia também deverão entregar as imagens impressas, no setor de Protocolo e Correspondência.
O Concurso de Fotografia tem como tema “Como vejo o CAV”. Já o Concurso Literário tem como tema “Minha vida no CAV” e receberá textos inéditos, escritos,
em formato de crônica, podendo ser relato ou ficção.

Prêmios: Serão oferecidos mais de R$ 4 mil em prêmios. O vencedor de cada modalidade receberá R$ 1 mil, enquanto o segundo colocado ganhará R$ 700 e o terceiro lugar receberá R$ 400.
A comissão julgadora também selecionará os demais trabalhos que julgar
pertinentes para receberem menções honrosas.
Como participar: A inscrição é gratuita e individual. O candidato poderá se inscrever nos dois concursos e poderá concorrer enviando até dois trabalhos em cada modalidade.
Só será aceita uma única inscrição por modalidade e, ao final, do preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá anexar até
dois arquivos digitais do material produzido (textos e/ou fotografias).

Mais informações
Acesse a página dos concursos:
https://goo.gl/YyMUqt
Confira o edital com as regras:
https://goo.gl/TM6uPE
Tire suas dúvidas pelo e-mail:
comunicacao.cav@udesc.br

Modalidades de Licitações

Números do Setor

Rádio tem nova
escada de acesso
A Rádio Udesc FM Lages, situada no segundo piso junto ao ginásio de esportes, ganhou nova escada de acesso, que oferece
maior segurança aos usuários. A escada
metálica possui dois patamares, 1,2 m de
largura e degraus fechados de chapa xadrez. O corrimão e o guarda corpo atendem
às normas do Corpo de Bombeiros. O acesso, agora, também possui cobertura em policarbonato cristal e vigas metálicas de acordo
com a NBR 8800, da ABNT, que estabelece
parâmetros de projeto de estruturas de aço
e concreto de edifícios. O investimento total
foi de R$ 17.815.

E-mail dos servidores migrarão em setembro
Em 11 de setembro, todos os servidores e estagiários terão suas atuais contas institucionais migradas automaticamente do Expresso para o Outlook. O
novo sistema é mais moderno e oferece 50 Gigabyte
(Gb) de capacidade na caixa de entrada, 1 Terabyte
(Tb) de armazenamento de arquivos no OneDrive
e licença gratuita a programas como Word, Excel,
PowerPoint e Skype. Além disso, é possível acessar
em tablets e celulares.
O endereço das contas de e-mail não mudará
(nome.sobrenome@udesc.br). Após a migração, ao
acessar o Office 365, todos os e-mails e pastas que estavam no Expresso estarão na plataforma Office 365,
sem perda de mensagens.
Os e-mails serão acessados através do endereço
office.udesc.br. Para fazer login é necessário entrar
com CPF@udesc.br e usar a mesma senha que do Expresso.
As contas de e-mail setoriais também serão migradas e podem ser acessadas com “caixa de e-mail

compartilhada”. Ou seja, o técnico, professor ou estagiário com permissão de acessar a conta do setor
poderá visualizá-la em uma única tela, na sua conta
pessoal.
Tire suas dúvidas pelo site oficial do Office 365:
www.udesc.br/sistemas/office365.

Por dentro dos setores: Patrimônio
O Setor de Patrimônio é responsável pela gestão patrimonial do centro, ou seja, a execução do
registro, distribuição, movimentação e baixa dos recursos patrimoniais permanentes, como equipamentos, mobiliário e veículos.
Situado no piso inferior do prédio da Administração, onde anteriormente funcionava o Setor de
Transporte, o setor tem como responsável o técnico universitário Nívio Fernandes.
As principais atividades compreendem o cadastro de bens adquiridos ou recebidos pela universidade, emissão de termos de responsabilidade para assinatura dos responsáveis pelos materiais permanentes, realização de inventários para conferência do patrimônio, baixa patrimonial e armazenagem
de bens destinados à baixa.

Movimentação de bens

Cada servidor que assina o termo de responsabilidade, como coordenadores de setores, por exemplo, é responsável pelo material permanente do seu ambiente de trabalho.
O Setor de Patrimônio deverá ser comunicado sobre toda movimentação de bens permanentes, conforme a instrução normativa
nº 001/2002/SEA/DIPA, do Governo do Estado, que estabelece normas de administração
de bens móveis permanentes e de consumo.
Periodicamente o Tribunal de Contas do
Estado (TCE) e a Reitoria realizam fiscalizações para controle do patrimônio. “Cada
troca de bens do setor deve ser informada.
Esta comunicação é de extrema importância
para que aconteça a atualização no sistema”
explica o coordenador.

Toque de saúde

Nivio Fernandes, responsável pelo setor

Com Kelli Folmann

Como está o seu Colesterol?

O

colesterol é um
tipo de gordura
encontrado em todas
as células do nosso
corpo. O colesterol elevado não apresenta sintomas, porém, altos níveis desencadeiam fatores de risco para doenças do

coração. Faça acompanhamento da sua
saúde e realize exames regularmente.
Manter um estilo de vida longe do sedentarismo e ter alimentação saudável, aliados
ao tratamento, é fundamental para manter
as taxas do colesterol dentro do padrão
considerado adequado para cada caso.

Inbox

Como se proteger dos
vírus que sequestram dados

Em 12 de julho, um ataque massivo do vírus Wannacry aconteceu em todo o mundo. Ele é um “ramsomware”, um tipo de vírus que ataca e “sequestra”
os dados do usuário, bloqueando o acesso a eles e
exigindo um pagamento para isso.
O caso abriu os olhos da comunidade mundial para
a imensa dependência das estruturas computacionais
e da necessidade de mantê-las seguros e confiáveis.
Por isso, é preciso que sejam aplicadas políticas
que nem sempre são utilizadas nas empresas e instituições, quem dirá em nossas casas, celulares e computadores portáteis.
Estas técnicas passam por desde manter o sistema
operacional (o programa básico que controla o equipamento) sempre atualizado e com um bom antivírus instalado, até a prática de fazer as cópias de segurança,
os famosos backups dos dados destes equipamentos.

*Coluna produzida pelo Setor de Informática

Dicas simples para manter
seus dados seguros:
- Mantenha sempre uma ou duas cópias
de seus arquivos principais, tanto do computador quanto do celular. Use um pendrive ou serviços de armazenamento na nuvem, com opções pagas e gratuitas
- Altere com frequência sua senha e nunca use combinações simples, como data
de nascimento, sequências numéricas
(123456, 121212, etc.) ou nome e sobrenome
- Procure saber, no seu local de trabalho,
quais os mecanismos oferecidos para a
segurança dos seus dados e do seu setor
e procure implantá-los, seguindo as boas
práticas definidas pelas normativas internas
- Não conte com a sorte. É preferível ter
várias camadas de segurança para os
seus arquivos e programas do que lidar
com o prejuízo depois
- Mantenha um bom programa antivírus
instalado e atualizado e o sistema operacional (Windows/Android/IOS) sempre
atualizado. E nunca instale programas de
fontes desconhecidas

Dinâmica com a Pós
Estudantes de mestrado e doutorado do
Programa de Pós-graduação em Ciência do
Solo participaram de uma tarde de dinâmicas sobre relacionamento interpessoal, nesta
quarta-feira, 30. As atividades foram aplicadas por acadêmicas do curso de Psicologia
da Uniplac, supervisionadas pela psicóloga
da Udesc Lages, Estela Maris Bernardelli.
A dinâmica foi proposta pela coordenadora
do programa, professora Letícia Sequinatto,
com o objetivo de facilitar e aprimorar a comunicação e a troca de informações no grupo.
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