
Notícias do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Udesc 
 Abril de 2017  |  Ano II |  Ed. 05

Quase cem ações de extensão

Ao longo de 2017, a Udesc Lages terá 97 ações de extensão contempladas com 
recursos. O aporte financeiro para execução das atividades será de R$ 166,5 mil. 

Juntos, os projetos somam 52 bolsistas remunerados. Em toda a universidade, o nú-
mero de propostas de extensão aumentou 20% em 2017. Na Udesc Lages o número 
de novas propostas passou de cinco, em 2014, para 31, este ano.

Menção honrosa por 30 anos de serviço
   Dez servidores da Udesc La-
ges foram homenageados com 
medalhas de menção honrosa 
por completarem, em 2016, 30 
anos de serviços prestados ao 
Estado. São eles: Alceu Mezza-
lira, Henrique Germano Doege, 
Jurema de Camargo da Silva 
Neto, Jussara Riberio do Reis, 
Marcia Regina Pfuetzenreiter, 
Maria Ilda Costa, Paulo Cezar 
Cassol, Tereza Cristina Lopes 
Carsten Amaral, Valter Antônio 
Becegato e Vania Berteli Batista 
Stadinick.



Setor de informática tem novos técnicos
  Tomaram posse, em abril, os 
novos técnicos universitários 
Cristian Alves dos Santos e 
Fernanda Forbici Pazinatto. 
Eles atuarão como analistas 
de suporte, no setor de infor-
mática. Cristian é formado 
em Sistemas de Informação 
e Fernanda em Ciências da 
Computação.

O Setor de Saúde, localizado no prédio da 
Administração, presta atendimento odonto-

lógico, psicológico e de enfermagem para toda 
a comunidade acadêmica. Cada profissional 
atende em horários específicos.

Por dentro dos 
setores: Saúde

 O atendimento é prestado pela enfermeira 
Kelli Folmann e inclui primeiros socorros; veri-
ficação de sinais vitais, como aferição de pres-
são arterial; teste de glicose; administração 
de medicamentos mediante receita médica; 
retirada de pontos; e encaminhamento para o 
pronto atendimento. 
  Também são realizadas campanhas de va-
cinação, de exame preventivo do câncer de 
colo do útero e de doação de sangue, além da 
distribuição de kits para prevenção de DSTs. 
O atendimento acontece de segunda a sexta-
feira, em período integral.

  A psicóloga Estela Maris Camargo Bernar-
delli presta trabalho de apoio psicológico à 
toda comunidade acadêmica, sempre no pe-
ríodo da tarde. Cada sessão dura cerca de 
uma hora e é direcionada, de acordo com a 
necessidade de cada paciente. O atendimen-
to precisa ser agendado com antecedência, 
diretamente no setor.

  O serviço é prestado pelo dentista Cesar Poletto, que 
realiza atendimentos emergenciais, como curativos, 
além de profilaxia (limpeza dentária profissional), trata-
mento de cárie, restauração, promoção e reabilitação da 
saúde bucal e encaminhamento para especialistas. O 
atendimento de pacientes acontece por ordem de che-
gada, nas terças-feiras, a partir das 13h, e nas segun-
das, quartas, quintas e sextas, a partir das 8h.

• Psicologia • Odontologia

• Enfermagem



   Gripe, resfriado e amidalite são alguns dos problemas mais co-
muns nesta época do ano. Por isso, medidas simples de preven-
ção devem ser lembradas: manter ambientes ventilados; evitar 
locais com aglomeração de pessoas; lavar as mãos com água e 
sabão, frequentemente; manter dieta saudável; e ingerir bastan-
te líquido. Informe-se e previna-se!

Toque de saúde Com Kelli Folmann

Deixe a Gripe para lá!
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  Estão abertas, até 8 de maio, as inscrições para servidores e acadêmi-
cos que desejarem atuar no Vestibular da Udesc. As provas do Vestibular 
EaD acontecerão em 28 de maio, no período da tarde. O Vestibular de 
Inverno será em 4 de junho, nos períodos matutino e vespertino. Para se 
inscrever, acesse: www.udesc.br/vestibular/inscricaofiscais.

Inscrições para fiscais do vestibular

Comunidade acadêmica imunizada

    A campanha de vacinação 
contra a gripe, na universida-
de, imunizou 115 técnicos e 
professores da Udesc Lages, 
que receberam a dose gra-
tuitamente, no início do mês. 
Uma campanha, organizada 
pelo setor de saúde do centro, 
também imunizou cerca de 160 
pessoas, entre dependentes, 
familiares e acadêmicos, que 
realizaram reserva de vacina.

http://www.udesc.br/vestibular/inscricaofiscais.

