
Rádio Udesc FM comemora 20 anos com espetáculo 
  O espetáculo “A Era do Rádio, de Cole Porter a Noel Rosa” lotou o Teatro Municipal Marajoara, na 
noite de 15 de setembro, e marcou as comemorações dos 20 anos de fundação da Rádio Udesc FM, 
com emissoras em Joinville (91,9 MHz), Florianópolis (100,1 MHz) e Lages (106,9 MHz).
  O espetáculo apresentou performances musicais de clássicos das décadas de 30 e 40, intercaladas por 
intervenções cênicas, apresentadas por alunos e professores da universidade, que integram a Orquestra 
Acadêmica, a Big Band, o Grupo de Choro e o Madrigal da Udesc.

A emissora de Lages entrou no ar em agosto de 1998, às 20h, com “Let it Be”, dos Beatles. A mú-
sica foi tocada em uma fita k-7. A estação foi instalada em um espaço de, aproximadamente, 10 
metros quadrados, dentro do CTG Querência Universitária, no Galpão Crioulo, lugar de con-
fraternização dos estudantes apreciadores da cultura gaúcha e nativista. Hoje, a rádio funciona 
em uma área situada no segundo piso junto ao ginásio de esportes.

Sobre a Udesc FM Lages
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Toque de saúde Com Kelli Folmann

A água é um elemento impres-
cindível para a vida e indispen-

sável para manter a saúde. Manter 
o organismo hidratado é funda-
mental para eliminar substâncias 
tóxicas do nosso corpo. A água 

contribui para o bom funcionamen-
to do organismo, atuando de ma-
neira completa. A recomendação 
de saúde é ingerir em torno de 
dois litros ao longo do dia. Tomar 
água é uma questão de saúde!

Já tomou água hoje?

InBox

Pensando assim, a Udesc passa a utilizar o OneDrive, disponível 
gratuitamente para a comunidade acadêmica, junto 
com a plataforma Office, da Microsoft. Com um 
terabyte livre, espaço não vai faltar!

Conclusão: Com o seu uso mais que difundido, preços acessíveis e inúmeras vantagens, 
a guarda de dados na internet é uma realidade da qual não vale a pena fugir e que, se bem 
utilizada, pode facilitar e muito o nosso dia-dia. Coisas como pen drives vão desaparecer, 
como aconteceu com os disquetes.

  O armazenamento de dados “nas nuvens” é uma tecnologia que permite que nossos arquivos sejam 
compartilhados e acessados em qualquer lugar, através de servidores espalhados pela internet.
  Divididas em pagas e gratuitas, as empresas que oferecem este serviço alegam vários benefícios em 
confiar a eles seus arquivos. Para o usuário final, são duas vantagens principais: ter seus arquivos dis-
poníveis a qualquer momento, em um dispositivo com rede, e a manutenção de cópias de segurança 
de seus dados ou “backups”.
  Mas, é seguro? Todos os serviços prestados se baseiam em contratos, firmados com o usuário final, 
em que as empresas se comprometem a manter os dados disponíveis, íntegros e confidenciais. Mas 
acidentes, como o vazamento de fotos comprometedoras de pessoas famosas, levou bastante gente a 
ter medo de usar estas aplicações.
  A maioria destes eventos estava relacionada ao vazamento das senhas dos usuários e não à problemas 
na infraestrutura da tecnologia. Fica a dica: usar uma que seja específica para esse fim, evitando que, 
caso seja descoberta em outro lugar, seja usada para acessar seus arquivos on-line.

Dados nas “nuvens”

*Coluna produzida pelo Setor de Informática



   Tomaram posse, no início do mês, os novos chefes e subchefes 
dos departamentos, eleitos em 22 de agosto. No departamento 
de Agronomia, tomou posse o professor Cláudio Franco como 
chefe e o professor Ricardo Casa como subchefe. O professor 
Valdeci Costa é o novo chefe do departamento de Engenharia 
Ambiental e Sanitária e a professora Josiane Cardoso é a sub-
chefe.
   O departamento de Engenharia Florestal tem como novo che-
fe o professor Philipe Soares e o professor Rodrigo Terezo como 
subchefe. O professor Paulo Ferian é o novo chefe do departa-
mento de Medicina Veterinária e o professor Ivaldo dos Santos 
Júnior é o subchefe.
   No departamento de Solos e Recursos Naturais, foi eleito 
como chefe o professor Rogério Laus e o novo subchefe é o pro-
fessor Álvaro Mafra. No departamento de Produção Animal e 
Alimentos, o chefe eleito é o professor Dimas de Oliveira e a 
subchefe é a professora Maria de Lourdes Magalhães.

Novos chefes e subchefes de departamento

Seminário de Iniciação Científica apresenta 150 trabalhos
  A 27ª edição do Seminário de Iniciação Científica reu-
niu, nesta quarta, 27, e quinta-feira, 28, alunos de ini-
ciação científica, orientadores, pesquisadores da Udesc 
e de outras instituições para um intercâmbio de infor-
mações e experiências. O SIC contou com apresenta-

ções orais de 150 trabalhos de pesquisa, em oito ses-
sões: Ciência do Solo; Engenharia Florestal; Engenharia 
Ambiental e Sanitária; Medicina Veterinária I; Medici-
na Veterinária II; Produção Animal; Produção Vegetal 
I; e Produção Vegetal II;

   Seguem abertas, até 16 de outubro, 
as inscrições para o 1º Concurso 
Literário e 1º Concurso de Fotogra-
fia para estudantes de graduação e 
pós-graduação, técnicos, profes-
sores e egressos da Udesc Lages.
   Serão oferecidos mais de R$ 4 mil 
em prêmios. A inscrição é gratuita 
e individual. O candidato poderá se 
inscrever nos dois concursos e po-
derá concorrer enviando até dois 
trabalhos em cada modalidade.

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

Já se inscreveu?

http://www.cav.udesc.br/?id=1084 
http://www.cav.udesc.br/?id=1084 
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Serviços Gerais
  O Setor de Serviços Gerais tem como missão proporcionar bem-
-estar e segurança aos que frequentam a instituição, atuando nas 
áreas de limpeza, manutenção e vigilância.
   Com plantão 24h, a equipe permanece alerta para eventuais 
emergências, como falta de energia elétrica e vazamentos de água, 
por exemplo.
  “O setor é muito importante, pois o serviço que prestamos é 
indispensável para a universidade. Temos uma equipe de co-
laboradores competentes para garantir a agilidade dos tra-
balhos”, diz o coordenador, Paulo Henrique Rodrigues. O 
setor também tem na equipe o técnico universitário Antônio 
Augusto Vieira e conta com o suporte de colaboradores ter-
ceirizados.

Pedidos de manutenção
Qualquer pedido de manutenção pode ser solicitado di-
retamente no Setor de Serviços Gerais, por meio do qual 

será encaminhado aos profissionais.

Vigilância 
O campus possui três postos de vigilân-
cia 24 horas: portaria, monitoramento e 
rondas pelo campus. A área de seguran-
ça possui uma equipe com 12 vigilantes 
terceirizados, que trabalham em escalas. 

Manutenção
Os serviços da área elétrica, hidráuli-
ca, jardinagem e manutenção são exe-
cutados por 17 colaboradores terceiri-
zados, que também atuam na Fazenda 

Experimental.

Limpeza
Para manter a limpeza e organização 
de todos os prédios do campus, o se-
tor conta um uma equipe de 17 co-
laboradas, que dividem os trabalhos.

Por dentro dos setores 

Nova Bibliotecária

Tomou posse, em 4 de setembro, a 
técnica universitária Karin Juliane 
Bortoli Vanelli, nova bibliotecária 
do centro, formada na Universida-
de Federal Santa Catarina (UFSC) 
em Biblioteconomia. Karin atuará 
na biblioteca setorial, juntamen-
te com as servidoras Renata Rosa, 
Cláudia da Rocha, Carmem do 
Amaral e Elisete de Lins.

Paulo Henrique Rodrigues


