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Fique atento aos horários da  
Udesc em dias de jogos do Brasil

A Udesc decidiu alterar o horário das 
atividades administrativas e de ensino em 
dias de jogos da Seleção Brasileira pela 
Copa do Mundo 2014, que co-
meça em 12 de junho. O horário 
de expediente dos técnicos uni-
versitários da Reitoria nesses 
dias será das 8h às 14h. Por 
sua vez, em respeito à parti-
cularidade local, cada centro 
terá a responsabilidade de de-
finir o horário de trabalho dos 
técnicos nessas ocasiões.

A Reitoria orienta ainda 
que as atividades de ensino 
deverão ser suspensas no 
mínimo 30 minutos an-
tes do início dos jogos do 
Brasil, podendo retornar 
30 minutos após o térmi-
no da partida. Essa regra 
também é válida para que 
os centros definam os seus 
horários. As atividades que 
forem suspensas deverão ser 
repostas em outra oportunidade 
para não haver prejuízo aos pro-
gramas de cada curso.

Balanço da gestão
O reitor da Udesc, Antonio 
Heronaldo de Sousa, o 
vice-reitor, Marcus Tomasi, 
e a equipe de pró-reitores, 
secretários e responsáveis 
pelos órgãos suplementares 
fizeram um balanço dos 
dois primeiros anos de 
gestão no dia 13, em 
Florianópolis. O encontro, 
que teve a presença de 
cerca de 130 professores, 
técnicos e alunos, mostrou 
o andamento das metas 
do Plano de Gestão 2012-
2016. A apresentação 
completa pode ser conferida 
em www.udesc.br.

Noções de Direito
Entre 3 e 11 de junho, a 
Udesc vai oferecer um 
curso gratuito de noções de 
Direito aberto a servidores 
e à comunidade. Estão 
previstos quatro encontros, 
às terças e quartas-feiras, 
entre 18h e 22h30, na Sala 
144 da Udesc Esag. Serão 
ofertadas 40 vagas no total, 
30 dedicadas ao público em 
geral e 10 para servidores 
e acadêmicos da Udesc. As 
inscrições devem ser feitas 
até 30 de maio, pelo email 
cidadaniaedireitoesag@
gmail.com.

Os jOgOs dO Brasil na primeira fase da COpa dO mundO:

12 de junho (quinta-feira).................... 17h .................... contra a Croácia

17 de junho (terça-feira) ...................... 16h .................... contra o México

23 de junho (segunda-feira) ................. 17h .................... contra Camarões

Horários



Perfil
renata mendOnça rOdrigues

diretOra-geral da udesC Oeste

Simplicidade é o  
caminho de Renata

Com 38 anos, a professora Renata Men-
donça Rodrigues tem a responsabili-
dade de comandar a direção-geral do 

Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), 
da Udesc. E o faz com competência, princi-
palmente, pois é apaixonada pela profissão de 
ensinar. Para ela, ser professora tem um signi-

ficado especial na sua vida. “A troca de expe-
riência me encanta”, conta.

Natural do Rio de Janeiro, Renata ingres-
sou há oito anos na Udesc, como professora 
de Biologia Celular, Histologia, Parasitologia 
e Patologia, no curso de Zootecnia. Já atuou 
como sub-chefe do Departamento de Enferma-
gem e diretora de Extensão na unidade. Quan-
do está fora dos portões da universidade, Re-
nata gosta de fazer artesanato, andar de patins 
e torcer pelo seu time de futebol de coração, o 
Vasco da Gama, como uma legítima carioca.

A professora sempre procura manter 
o contato com a natureza, desde a infância, 
quando adorava subir em árvores. Adora 
assistir a filmes de animação. “Eles sempre 
transmitem mensagens interessantes”, conta. 
Quando tem oportunidade, viaja ao Rio de 
Janeiro para visitr a família.

A diretora-geral da Udesc Oeste gosta 
de morar em Chapecó, tem afinidade com 
o cheiro da terra molhada e adota a simpli-
cidade como estilo de vida. Gosta também 
de ouvir o som relaxante das ondas do mar 
e revela que o verão, o sol e o calor lhe dão 
motivação para o trabalho diário.

Sua frase preferida é um pensamento da 
educadora Cora Coralina: “O saber a gente 
aprende com os mestres e os livros. A sa-
bedoria se aprende é com a vida e com os 
humildes”. Essa frase, afirma Renata, re-
presenta bem toda a sua trajetória de vida e, 
desde então, estabeleceu-a como lema. v

Agenda
u Teatro de egressos

O grupo de teatro N17, formado por egressos 

do curso de Teatro da Udesc, apresentará o 

musical “All That Jazz: Adaptação de Chicago 

— O Musical” na terça-feira, 27, no projeto 

TAC 7:30, iniciativa da Fundação Catarinense 

de Cultura (FCC) que leva espetáculos 

catarinenses ao palco do Teatro Álvaro de 

Carvalho, em Florianópolis. Com músicas 

em inglês e texto em português, “All That 

Jazz” preserva a intensidade da obra original. 

Ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

uReabilitação pulmonar

A 2a Jornada Científica do Núcleo de Assistência, 

Ensino e Pesquisa em Reabilitação Pulmonar 

(NuReab), da Udesc, está com inscrições abertas 

até sexta-feira, 23. O evento aberto gratuitamente 

a interessados será realizado na sexta, 23, e 

no sábado, 24, no Auditório do Centro de 

Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), unidade 

da Udesc em Coqueiros, em Florianópolis. 

Mais informações pelo e-mail nureab.cefid@

udesc.br ou pelo telefone (48) 3321-8608.
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Você 
sabia tem
Recorde  
de inscrições
uUm total de 9.337 
candidatos disputará as 
1.072 vagas do Vestibular 
de Inverno 2014 da Udesc, 
marca recorde nas edições de 
inverno. Nos últimos quatro 
anos, a procura 
pelo Vestibular 
de Inverno da 
Udesc esteve 
perto de duplicar, 
já que na edição 
de 2010 foram 
5,5 mil inscritos. 
No Vestibular 
de Verão, o 
crescimento 
também 
impressiona, indo de 10 
mil em 2005 para quase 
15 mil no ano passado.

Udesc Balneário
uA unidade mais nova da 
Udesc, o Centro de Educação 
Superior da Foz do Itajaí 
(Cesfi), completou quatro 
anos de fundação terça-feira, 
20, em Balneário Camboriú. 
Para celebrar a data, a Udesc 
Balneário Camboriú realizou 
uma confraternização com 
participação da Direção-
Geral e de professores, 
técnicos e acadêmicos. O 
centro oferece dois cursos 
presenciais de graduação: 
Engenharia de Petróleo e 
Administração Pública.

Aposentados, com orgulho!
uCom 15 anos de atividade, a Associação de 
Aposentados da Udesc (APA) conta hoje com 194 
associados, entre professores e técnicos. No final de 
abril, a atual diretoria, que tem à frente a presidente 
Clara Pellegrinello Mosimann, reuniu-se com o reitor 
Antonio Heronaldo de Sousa no intuito de construir 
uma relação mais estreita entre as instituições. O 
trabalho da APA é unir os aposentados em causas 

comuns, no entanto, o objetivo 
é evitar vias judiciais na busca 
de direitos, priorizando muita 
conversa e entendimento.

uNeste ano, a APA pretende 
lançar um site para acesso 
aos interessados. A entidade 
mantém uma sala ao lado da 
Associação dos Servidores 
da Udesc (Asudesc), no 
prédio da Reitoria. O 

grupo de trabalho responsável pelo planejamento 
da programação comemorativa dos 50 anos da 
Udesc conta com a presença de um servidor 
aposentado. Mais informações sobre a atuação 
da APA podem ser obtidas diretamente com a 
presidente, pelo telefone (48) 9973-0416.

Análise de água
uO Laboratório de Biologia, Imunologia e 
Microbiologia do curso de Zootecnia do Centro 
de Educação Superior do Oeste (CEO), da 
Udesc, já realizou dez análises microbiológicas 
da água consumida em cinco municípios da 
região. Os testes apontaram a presença de 
coliformes fecais em quatro amostras.

uA coleta e as análises são efetuadas por bolsistas 
de Zootecnia, supervisionados pela professora 
Lenita Moura Stefani. Das dez amostras, seis 
foram coletadas em Chapecó e as outras quatro em 
Pinhalzinho, Guatambu, Xanxerê e Itaiópolis.
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uA vitamina A ajuda a manter saudáveis 
a visão, as mucosas (revestimento interno 
das cavidades do corpo) e o sistema 
imunológico (defesa do organismo 
contra doenças). Também age como 

antioxidante, evitando o 
envelhecimento precoce.

uUm dos sintomas 
de falta de vitamina 
A é a cegueira 
noturna (dificuldade 
de adaptação a 
ambientes pouco 
iluminados). 

Em estágios 
mais avançados, 

o problema pode 
evoluir para uma cegueira 

irreversível. Infecções 
frequentes também é motivo de alerta.

prinCipais fOntes de vitamina a:

uVísceras (principalmente fígado).

uGemas de ovos.

u Leite integral, manteiga e queijo.

u Frutas e legumes amarelos e alaranjados 
(manga, mamão, cajá, caju maduro, 
goiaba vermelha, abóbora, cenoura).

uVegetais verde-escuro (acelga, 
espinafre, chicória, couve, salsa).

uAlguns frutos de palmeira e seus óleos 
(dendê, buriti, pequi, pupunha, tucumã).

Fonte: Ministério da Saúde

Viver 
Bem

Vitamina A faz falta
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Decisões
Cursos aprovados
uNa semana passada, o Conselho 
Universitário (Consuni) aprovou dois cursos de 
doutorado em Florianópolis: em Administração, 
do Centro de Ciências da Administração e 
Socioeconômicas (Esag), e em Planejamento 
Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, 
do Centro de Ciências Humanas e da Educação 
(Faed). As propostas de ambos os cursos 
agora serão submetidas à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), órgão ligado ao Ministério da 
Educação (MEC), para obterem a aprovação 
necessária para a abertura de turmas.

Palmitos
uO Conselho Universitário (Consuni) 
decidiu que a comissão responsável 
pela elaboração da regulamentação da 
metodologia de implantação dos cursos 
de graduação na instituição estudará a 
possibilidade de implantar um curso de 
Direito no Centro de Educação Superior 
do Oeste (CEO), em Palmitos. A comissão 
terá um prazo de 60 dias para realizar 
estudos técnicos sobre a viabilidade 
pedagógica e financeira de se elaborar, 
posteriormente, um projeto pedagógico 
para o curso de Direito em Palmitos.


