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Premiados do  1º Concurso Literário
e 1º Concurso de Fotografia

   A Udesc Lages realizou, em 15 de dezembro, a premiação do 1º Concurso de Fotografia e do 1º Concurso Literário. 
O vencedor de cada modalidade recebeu R$ 1 mil, enquanto o segundo colocado ganhou R$ 700 e o terceiro lugar 
recebeu R$ 400, além de certificados. Os participantes destaques também foram homenageados com menções 
honrosas.
   Uma exposição, programada para o início de 2018, reunirá fotografias e crônicas vencedoras e os trabalhos ho-
menageados com menções honrosas. A intenção é que os textos destaques também sejam publicados.
   Com o tema “Como eu vejo o CAV”, o 1º Concurso de Fotografia teve 45 participantes. Já o 1º Concurso Literário, 
voltado para crônicas com o tema “Minha vida no CAV”, recebeu 24 inscrições.

Vencedores do 1º Concurso de Fotografia:
1º Lugar: Jean Carlos de Souza
2º Lugar: Gabriela Zanatta Otto
3º Lugar: Lúcio Fonseca Rech

Menções Honrosas:
Allana Letícia Elias
Giovana Reali Stuani
Joandes Henrique Fonteque
Maria Izabel Warmling
Maria Tereza Warmling
Neimar Rosa Júnior
Vitor Fernandes Wolff

Vencedores do 1º Concurso Literário:
1º Lugar: Alexandra Aparecida Borges de Souza
2º Lugar: Beatriz Pavei Bez Batti
3º Lugar: Jane de Fátima Dãum

Menções Honrosas:
Bianca Schneider Padilha
Bruna Borges da Silva
Claudia Guimarães Camargo Campos
Emanuelly R. Brizola
Gabriela Cristina Guzatti
Henrique Rogerio Antunes de Souza Junior
Luiza Garcia Sell
Luiz Henrique Zart
Marcus Vinícius Pereira Outemane
Marissa Prá de Souza
Natália Maria Antunes
Samara Alves Testoni
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InBox

   Nos últimos anos, muito tem se falado sobre a “Internet das Coisas”, termo que se refe-
re à tecnologia de conectar eletrodomésticos e eletrônicos à rede. Esse conceito é ainda 
mais abrangente, cobrindo também aparelhos que nem imaginamos.
   Além do celular e do relógio inteligente (smartwatches), abrange televisores, fornos mi-
cro-ondas e até geladeiras. Carros comunicam-se em “autobahns“ na Alemanha, contro-
lando distâncias e velocidades entre si e podem ser invadidos via bluetooth, sem neces-
sidade de chaves para abrir as portas e dar a partida. Já existem dispositivos “vestíveis”, 
que podem recomendar suplementos alimentares a esportistas e fazer testes em tempo 
real de pressão alta ou diabetes.
   Aplicativos presentes em tablets permitem o controle de iluminação, interruptores, 
tomadas, termostatos, janelas, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, sensores de 
segurança e até as câmeras instaladas em casa, tudo remotamente e também com co-
mandos de voz.
   Todo esse cenário mostra a necessidade de educarmos as gerações anteriores para se 
adaptarem a esses tempos e prepararmos as futuras para os desafios de lidar com todo 
esse potencial. Com muitas oportunidades e vários riscos, a “Internet das Coisas” está al-
terando como pensamos a internet e a nossa relação com os dispositivos que antes eram 
passivos, em nosso dia-dia.

A Internet das Coisas
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Confraternização 
com terceirizados

   A Direção promoveu, em 
15 de dezembro, um café 
da tarde para os 47 cola-
boradores terceirizados. 
Também foram distribuí-
dos frangos congelados e 
chocolates. Sob a super-
visão do setor de Serviços 
Gerais, os colaboradores 
terceirizados atuam na 
limpeza, manutenção e vi-
gilância do campus.

   A Udesc Lages conta com dois 
novos servidores, desde o início 
do mês. A técnica universitária 
Marli Andreola tomou posse, 
em 12 de dezembro, e integra a 
equipe da Biblioteca Setorial, na 
função de bibliotecária.
   O engenheiro civil Paulo Sérgio 
Furtado, transferido da Udesc 
Ibirama, está atuando no Setor 
de Obras, desde 1º de dezembro.

   Desde 1º de novembro, a Biblioteca Setorial está sob nova coordenação: a téc-
nica universitária Karin Juliane Bortoli Vanelli. Bibliotecária, formada na Uni-
versidade Federal Santa Catarina (UFSC), Karin tomou posse como servidora 
da Udesc Lages, em setembro.

• Biblioteca sob nova coordenação

Novos servidores



Toque de saúde Com Kelli Folmann

Durante todo o ano, falei sobre pre-
venção de doenças, bons hábitos 

alimentares e diminuição do sedenta-
rismo. Neste final de ano, quero deixar 
apenas essa mensagem: Nunca é tar-
de para recomeços! A nossa qualidade 
de vida é o resultado das escolhas que 
fazemos, a cada dia. Escolha ter mais 
saúde em 2018!

Confraternização 
com terceirizados
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   A professora de Educação Física, Mabel Olkoski, promoveu, 
no último mês, três aulas de alongamento e relaxamento ao 
ar livre, voltadas para a comunidade acadêmica.
   O objetivo é proporcionar aos alunos, técnicos universitários 
e professores momentos de descontração e lazer, voltados 
para o bem-estar físico e mental.
   “No final do semestre, todos se sentem mais cansados e é 
necessário se preocupar com o bem-estar”, justifica Mabel.

Alongamento ao ar livre

  O Setor Financeiro atua no pla-
nejamento financeiro anual do 
centro e ajuda a identificar as 
fontes de recursos. É coordenado 
pela servidora Ketty Fernandes 
Mendes e conta com a técnica de 
suporte Débora Pacheco.
  O setor é responsável por ques-
tões relativas a recursos recebi-
dos e pagamentos de contas e 
compras. Executa os controles 
financeiros do centro; recebe, 
processa, liquida e prepara notas 
fiscais para pagamento; analisa 
prestações de contas de recursos 
antecipados;
   Tem atuação igada ao Setor de 
Compras e Licitações, onde são 
realizados os pedidos de compras 
e licitações para que o Financeiro 
possa efetuar os pagamentos.

Por dentro dos setores: Financeiro


