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Em uma área privilegiada do Centro de Convivên-
cia, o novo restaurante a Udesc Joinville iniciou o aten-
dimento à comunidade acadêmica na última terça-feira, 
19. O espaço tem capacidade para servir 2.500 refei-
ções diárias, elaboradas pela empresa Mãos 
Peruanas, vencedora da licitação.

A abertura contou com a presença de 
alunos, servidores, membros da Direção 
e da Reitoria. “Essa primeira experiên-
cia no CCT vai abrir caminho para os 
outros centros da Udesc, para podermos 
replicar e melhorar”, disse o reitor Antonio 
Heronaldo de Sousa. Está prevista para o se-
gundo semestre de 2014 a inauguração de 
um outro restaurante em Florianópolis.

O preço do almoço, que inclui bufê li-
vre, com limitação somente da carne, é de R$ 
6,38 para acadêmicos e servidores da Udesc, e 
de R$ 10,60 para comunidade externa. O subsídio 
para alunos de baixa renda ainda é estudado.

O horário de funcionamento da lanchonete 
é das 7h30 às 21h. Já no restaurante o almoço é 
servido das 11h às 14h. Alunos e servidores têm 
preferência no atendimento. O cardápio e outras in-
formações estão disponíveis no site da Udesc Join-
ville (link Serviços na barra principal). Também foi 
criado um canal específico de comunicação pelo  
e-mail: ru.cct@udesc.br.

Novo 
restaurante 
universitário 
da Udesc 
Joinville abre 
as portas

O portal www.udesc.br, atingiu nesta 

terça-feira, 19, a marca de dois milhões de 

acessos anuais pela primeira vez na história, 

conforme registro do sistema gerenciador de 

conteúdo Camaleão, da Secretaria de Tecno-

logia de Informação e Comunicação (Setic) da 

instituição. No ano passado, o número de aces-

sos de janeiro a dezembro foi de 1,9 milhão. 

Em 2011, no mesmo período, o site regis-

trou 1,2 milhão de acessos. Para a Secretaria 

de Comunicação (Secom) da Udesc, o recorde 

de acessos está ligado à divulgação constante 

feita pelos jornalistas da universidade, que re-

sultou em uma publicação maior de matérias e 

na inserção da instituição nas redes sociais, e 

às campanhas publicitárias do vestibular.

Portal Udesc  

ultrapassa dois milhões 

de acessos no ano 
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Perfil
Pedro Castilho
Professor de engenharia  

de PesCa da UdesC lagUna

Desbravador do mundo

O professor Pedro Castilho começou a se 
envolver cedo com a natureza. Filho de 
pais adeptos da conservação ambiental, 

mudou-se ainda criança de Curitiba para Floria-
nópolis, viveu em sítio, foi escoteiro do mar e se 
apaixonou por atividades ao ar livre.

 Com formações na área de Ciências Naturais, 
ingressou na Udesc Lages em 2007, tendo que se 
afastar da especialidade, anatomia e morfologia de 
mamíferos aquáticos, para explorar conhecimen-
tos em manejo de fauna silvestre. “O desafio me 
tornou um profissional mais completo”, diz.

 Foram cinco anos na Serra, onde deu aula 
pela primeira vez e se tornou o proprietário mais 
jovem de uma reserva natural em SC, a Leão da 
Montanha, com 126 hectares em Urubici.

 Entretanto, a participação na criação da 
Engenharia de Pesca em Laguna e a distância da 
família, que estava na Capital e queria ficar no 
Litoral, o convenceram a se transferir. “Hoje me 
sinto realizado. Faço o que gosto em um labora-
tório a céu aberto. Da janela de casa, posso estu-
dar as baleias-francas”, afirma.

Pedro diz que a universidade está em cons-
tante transformação e precisa se firmar com mais 
cursos de pós-graduação. Para ele, que gosta, aci-
ma de tudo, de estar próximo das pessoas e trocar 
ideias, nada é mais marcante na carreira do que 
ser chamado de exemplo por um aluno.

 No tempo livre, a filha, Luiza, de um ano, 
o acompanha em caminhadas e pedaladas e a 
esposa, Graziela, esteve com ele na escalada 
do Monte Kilimanjaro, na África. O docente 
também já subiu as dez maiores montanhas do 
Brasil e levou a bandeira da Udesc três vezes. 

Como próximas metas, quer publicar 
descobertas de Laguna em grandes revis-
tas, concluir pesquisas iniciadas em La-
ges, pedalar por lugares inóspitos e remar 
no Ártico. “Enquanto tiver disposição, 
viajarei à procura de um lugar desco-
nhecido”, projeta. v

uVioloncelista
Pela primeira vez em Florianópolis, a violoncelista, solista e camerista americana 

Natasha Farny realizará um recital e uma masterclass na Capital. O recital ocorre em 28 
de novembro, às 19h30, no Santuário Imaculada 
Conceição (Igreja da Lagoa da Conceição), com 
entrada gratuita. Já a masterclass será realizada 
no mesmo dia, no período da tarde, no Centro de 

Artes. Mais informações em www.ceart.udesc.br. 

u Técnico lança livroNa próxima segunda-feira, 25, às 19h30, o 
jornalista Paulo Roberto Santhias, da Rádio 
Udesc FM Florianópolis, lança o livro “Iasc, 80 
anos — Memórias, fatos e relatos da Advocacia 

Catarinense”, na OAB-SC, na Paschoal Apóstolo 
Pitsica, 4860, Bairro Agronômica, em Florianópolis.

Agenda
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Você 
sabia tem
Encontro  
de Extensão
uOs extensionistas da Udesc  
que apresentaram suas ações no  
9o Encontro de Extensão podem 
consultar no site do evento  
www.cefid.udesc.br/?id=1559 as 
notas atribuídas às comunicações 
orais e pôsteres pelos avaliadores. 
O 9o Encontro de Extensão foi 
realizado entre 7 e 8 de novembro, 
no Centro de Ciências da Saúde e 
do Esporte (Cefid).

Cursos  
para 

servidores
uNeste semestre, a 

Udesc ofereceu três cursos para 
os servidores, em parceria com 
a Fundação Escola de Governo 
(ENA), e um workshop de 
mapeamento de processos, por meio 
da consultoria Cadência — Práticas 
em Projetos. O investimento 
foi de R$ 51 mil. Os três cursos 
na ENA, em Florianópolis, 
contaram com 40 vagas cada e 
dois já foram concluídos: Gestão 
de Almoxarifado e Patrimônio, 
e Secretariado e Assessoria. Já 
o curso de Gestão Estratégica 
na Administração Pública será 
finalizado em dezembro.

Comunidade Retrô
uO Centro de Educação Superior da Região Sul 
(Ceres) da Udesc Laguna mantém o programa 
de extensão Comunidade Retrô. São três projetos 
que visam promover a preservação do patrimônio 
histórico e conscientizar os moradores sobre o tema, 
coordenados pelo professor Douglas Heidtmann 
Junior e com participação de nove acadêmicos. Em 
um dos projetos, o Documenta Laguna, a equipe 
grava e edita vídeos de curta-metragem para registrar 
o modo como a população do Centro Histórico da 
cidade reage a levantamentos do patrimônio feitos 
por alunos de Arquitetura e Urbanismo. Já no projeto 
Patrimônio Revisitado são apresentados procedimentos 
de manutenção e conservação para moradores de 
edificações de interesse histórico e cultural. E o 
Reconhecer da Pesca Artesanal interage com as 
comunidades pesqueiras e registra o valor do patrimônio 
naval, como os sarilhos e os ranchos de pesca.
 

Maçãs e peras
uO curso de Agronomia do Centro de Ciências 
Agroveterinárias (CAV), da Udesc Lages, vai colocar 
em prática um projeto para desenvolver técnicas de 
manejo pós-colheita para preservação da qualidade e 
redução de perdas de maçãs e peras produzidas nas 
regiões de Vacaria (RS), Fraiburgo e São Joaquim, em 
Santa Catarina. O projeto, integrado por professores, 
um agrônomo da Epagri e 35 alunos de graduação e 
pós-graduação foi aprovado pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), no valor de R$ 120 mil. O projeto 
vai propor técnicas para corrigir 
deficiências no armazenamento 
pós-colheita, como a 
podridão, considerada 
um dos maiores 
gargalos da produção 
de maçãs e peras. O 
percentual e perdas 
pode chegar a 10%.
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u Existem alguns mitos e verdades 
em torno da popular vitamina 
C, composição, principalmente, 
de conhecidos medicamentos 
efervescentes. A vitamina C é chamada 

de ácido ascórbico e é encontrada, 
em geral, em frutas e verduras 

frescas. É solúvel em água e 
muito popular em guerras 

na antiguidade por sua 
propriedade terapêutica 
no tratamento do 
escorbuto. Na 
época das grandes 
navegações, um 
médico deu aos 
marinheiros limões e 
laranjas para medicar a 

doença, com sucesso.

uMesmo assim, muitas 
pessoas acreditam que a 

vitamina C influi no combate 
à gripe e outras doenças virais. 

No entanto, nada é comprovado 
cientificamente pelos especialistas. 
A vitamina é uma molécula utilizada 
na hidroxilação do colágeno, que 
nada mais é do que a proteína que dá 
resistência aos ossos, dentes, tendões 
e paredes de vasos sanguíneos.

u Por esta razão, os médicos 
recomendam que se procure consumir 
diariamente alimentos que tenham 
vitamina C. Mas deve-se levar em 
conta o estado das frutas e verduras. 
Caso estejam “feridas”, o teor 
vitamínico ficará mais baixo.

Viver 
Bem

Para que serve  
a vitamina C?
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Decisões
Últimas reuniões
u Nos próximos dias acontecem as 
três últimas reuniões dos Conselhos 
Superiores da Udesc em 2014. Em 
novembro terá reunião do Consad, dia 25, 
e extraordinária do Consepe, dia 28. Em 11 
de dezembro, a reunião será do Consuni.
 

Organização
u A Udesc definiu seu Plano de 
Classificação de Documentos e 
a nova Tabela de Temporalidade 
e destinação de documentos. Os 
instrumentos possibilitam a destinação 
correta e o descarte de documentos na 
universidade cuja temporalidade está 
vencida, o que permitirá a liberação de 
espaço físico em diversos setores.

u A Coordenadoria de Documentação 
da Udesc organizará no próximo ano um 
treinamento, em parceria com o Arquivo 
Público do Estado, para membros do 
Comitê Permanente de Gestão Documental 
e da Comissão Permanente de Avaliação 
de Documentos. Mais informações 
podem ser obtidas na Pró-Reitoria de 
Planejamento no telefone (48) 3321-8069.


