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   A Direção da Udesc Lages 
promoveu, nesta quarta-fei-
ra, 22, em parceria com a 
Pró-Reitoria de Extensão, a 
5ª Tarde Musical. O evento 
aconteceu, no fim de tarde, 
ao lado do CTG Querência 
Universitária, com o objetivo 
de incentivar os talentos mu-
sicais dos acadêmicos e pro-
mover integração.
   A Tarde Musical reuniu 
quatro bandas formadas por 
estudantes: Cheshire Cat; 
Bocate e Erick; 355; e Thiago 
Graneto.

   Alunos do curso de Engenharia 
Florestal realizaram o plantio de di-
versas espécies de árvores, escolhi-
das de acordo com o novo projeto 
de paisagismo do campus. 
    A atividade, coordenada pela pro-
fessora Maria Raquel Kanieski, faz 
parte da disciplina de Arborização 
Urbana. A intenção é criar, em fren-

te ao CTG Querência Universitária, 
um bosque outonal, com árvores 
que mudam de coloração, durante o 
outono, e apresentam queda de fo-
lhas, no inverno.
   “Procuramos um local que tenha 
necessidade de arborização, defini-
mos as espécies e fizemos o plantio. 
Tudo pensado para os acadêmicos e 

a comunidade”, explica a professora.
   Entre as espécies escolhidas estão 
o Platanus × acerifolia (plátano), 
diferentes variedades de Acer pal-
matum e Populus alba (álamo pra-
teado) e Gingko biloba, espécie ori-
ginária da China, considerada um 
fóssil vivo, existente há mais de 180 
milhões de anos. 

Campus mais arborizado

5ª Tarde Musical



Toque de saúde Com Kelli Folmann

O Diabetes é uma doença que aumenta a 
taxa de açúcares no sangue. As causas 

podem variar de acordo com estilo de vida 
de cada pessoa, mas sabe-se que seden-
tarismo, obesidade e maus hábitos alimen-
tares são fatores que aumentam a chance 
de desenvolver a doença que, quando mal 
controlada, pode causar uma infinidade de 
prejuízos à saúde. Sabendo da importância 
da detecção precoce, o Setor de Saúde está 
oferecendo aos interessados o teste de me-
dição de glicemia capilar. Compareça!

Prevenindo o Diabetes: 
Setor de Saúde oferece 

testes

    A Direção entregou, em 13 de novembro, à Se-
cretaria Municipal de Educação, brinquedos doa-
dos pela comunidade acadêmica, em arrecadação 
interna, no mês de outubro.
   As doações serão destinadas ao projeto “Faça uma 
Criança Feliz: Doe um Brinquedo”, que atenderá às 
crianças que frequentam os Centros de Educação 
Infantil do Município (Ceims), no Natal.

Brinquedos são  doados à 
Secretaria de Educação

   A Secretaria Acadêmica de Graduação é um 
órgão de apoio administrativo que tem a fun-
ção de receber e processar informações e dados, 
centralizar a administração da vida acadêmica 
nos processos de admissão, matrícula, integra-
lização curricular e avaliação de aprendizagem.
   A secretaria também efetua o controle, regis-
tro e certificação de todos os atos acadêmicos 
pertinentes à graduação, acompanhando a le-
gislação vigente.

Por dentro dos setores: 
Secretaria Acadêmica

Serviços
Podem ser solicitados à secretaria: atestado 
de frequência e matrícula; cancelamento 
de matrícula; histórico escolar do aluno 
regular; histórico escolar Sigma Web; his-
tórico escolar dos formados anteriormen-
te ao Sigma Web; programa de disciplina; 
trancamento de matrícula; validação de 
atividade complementar; e validação de 
disciplinas.

Prazo
O prazo máximo para retirada dos documentos solicitados é de até 30 dias. Após esse 
prazo, os mesmos são inutilizados.
Equipe
A equipe é composta por cinco técnicos universitários e tem como secretário de ensi-
no de graduação o técnico Daniel Suiter. “Acompanhamos os estudantes desde o início 
de sua vida acadêmica até o final do curso e sempre estamos à disposição para bem 
atender”, diz Suiter
Horário de atendimento
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 12h30 às 18h.



Estudantes doam alimentos arrecadados no 3º 
Encontro da Saúde

   Cerca de 130 quilos de alimentos, arrecadados 
durante o 3º Encontro da Saúde, foram entregues 
à Irmandade Nossa Senhora das Graças, pelos es-
tudantes da segunda fase do curso de Agronomia.
   O encontro, realizado em outubro, faz parte de 
um projeto do professor de Educação Física, Thiago 
Castro. “Tão importante quanto a doação é o envol-
vimento dos alunos com a comunidade, ao oferece-
rem amor e carinho, pois o ensino e a educação se 
dão através do amor”, comenta o professor.
   Além da entrega dos alimentos, os estudantes ti-
veram uma tarde de atividades com as crianças da 
irmandade, com roda de capoeira, brincadeiras e 
cantigas de roda.

Rádio Udesc FM Lages com o triplo de potência

   A Rádio Udesc FM Lages teve o alcance de 
sinal triplicado, na terça-feira, 21. Sintoniza-
da em 106,9 MHz, e também pela internet, a 
emissora foi autorizada pela Anatel a aumen-
tar a potência dos transmissores de 300 para 
quase 800 watts, o que possibilita ter acesso à 
programação também em municípios vizinhos 
a Lages.
   A Udesc FM transmite programas educativo-
-culturais, difundindo conhecimento científi-
co, tecnológico, artístico, desportivo e cultural 
e as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
da universidade. As emissoras também conta 
com uma programação musical que valoriza os 
artistas catarinenses, além de clássicos de MPB, 
jazz, pop e rock nacional e internacional, sem 
comerciais.
Ouça a Rádio Udesc FM Lages pela internet: 
radio.cav.udesc.br
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