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Veículo: Diário do Sul
Data: 07/08/2018
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/colunista/48/23381/RAMIRESLINHARES-O-cumulo.html

Estética
Estão abertas as inscrições para a pós-graduação em Estética e Bem-Estar da Unisul, no
campus Tubarão. O curso é voltado para quem busca promover a saúde e o bem-estar
por meio das mais novas técnicas de tratamentos estéticos. Ao realizar o curso, o
profissional será capaz de selecionar, indicar e utilizar tecnologia de cosméticos,
equipamentos e produtos de uso em estética facial e corporal. Poderá, também, elaborar
programas para o acompanhamento do cliente submetido ao tratamento. As inscrições
podem ser feitas até o dia 17/8, através do site da Unisul ou de forma presencial.

Veículo: Comitê de Gerenciamento Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga
Data: 06/08/2018
Link: http://www.aguas.sc.gov.br/base-documental-rio-urussanga/noticias-riourussanga/item/5837-oficina-tematica-faz-parte-da-elaboracao-do-plano-derecursos-hidricos

Oficina temática faz parte da elaboração do Plano de
Recursos Hídricos
É com o uso de metodologias participativas que a coordenação do Plano de Recursos
Hídricos da Bacia do Rio Urussanga irá promover a segunda oficina temática do
projeto. A ação acontecerá em Jaguaruna na tarde desta quinta-feira, dia 9 de agosto,
das 13h30min às 17h30min, na Câmara Municipal, envolvendo os municípios de
Balneário Rincão, Sangão e Jaguaruna.
Podem participar da oficina temática representantes do poder público, usuários de água
e população destas cidades para identificar a dinâmica social da bacia, os problemas e as
soluções. A ação faz parte da elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do
Rio Urussanga, projeto que irá estabelecer ações e metas estratégicas a serem
executadas em curto, médio e longo prazo, a fim de garantir água em quantidade e
qualidade aos diversos usos e o desenvolvimento sustentável da bacia.
O Plano está sendo desenvolvido por técnicos da Universidade do Sul de Santa Catarina
(Unisul) e supervisionado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

(SDS) e pelo Comitê da Bacia do Rio Urussanga. Um grupo, formado por pessoas de
diferentes setores da sociedade, também contribuirá com a construção do Plano que
determina os critérios necessários para recuperação, preservação e conservação da água,
além de definir o cenário atual de oferta e demanda e projetar os possíveis panoramas
futuros.
A Bacia
A Bacia do Rio Urussanga está localizada na região do extremo sul catarinense e possui
uma área de drenagem de 679,75 km². Seu rio principal, o Rio Urussanga, surge da
confluência dos rios Maior e Carvão. No encontro do rio Urussanga com o Oceano
Atlântico forma-se um complexo laguna composto por lagos e arroios. A Bacia
Hidrográfica do Rio Urussanga abrange 10 municípios: Balneário Rincão, Cocal do Sul,
Criciúma, Içara, Jaguaruna, Morro da Fumaça, Pedras Grandes, Sangão, Treze de Maio
e Urussanga.
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Biblioteca Municipal recebe programação do evento
"Circuito de Autores"

O evento será às 15h30, na sede do espaço, no Casarão Cerqueira Lima(Ampliar
imagem)
A Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim recebe nesta quinta-feira (09) parte do
evento "Circuito de Autores". O evento será às 15h30, na sede do espaço, no Casarão
Cerqueira Lima, localizado no Centro Histórico.
Haverá uma mesa-redonda, com a participação da escritora mineira Ana Eliza Ribeiro,
da educadora, pesquisadora e cineclubista Barbara Cazé e o escritor chapecoense
Demétrio Panarotto.
A partir das 19 horas, o trio se reúne novamente na Sala da Palavra, do Sesc Glória, para
um novo debate. O evento é uma parceria da Biblioteca Municipal com o projeto "Arte
da Palavra", realizado pelo Centro Cultural Sesc Glória.
Participantes

Em vinte anos de carreira, Ana Elisa Ribeiro publicou livros de poesia, conto, crônica,
infantojuvenis e participa de antologias no Brasil e no exterior. Entre seus livros mais
recentes estão “Anzol de Pescar Infernos” (Patuá, 2013), Xadrez (Scriptum, 2015) e
“Beijo, Boa Sorte” (Jovens Escribas, 2015). Em 2018, lança Álbum, pela editora
Relicário, ganhador do prêmio nacional Cidade de Manaus, em 2016.
Bárbara Cazé é educadora e pesquisadora, licenciada em pedagogia pela Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS) e Mestra em Educação (UFES), com pesquisa
sobre Cineclube e Escola. É produtora executiva do Cineclube Afoxé.
Demétrio Panarotto é doutor em Literatura (UFSC) e professor universitário (UNISUL).
Músico, poeta, escritor e idealizador do programa Quinta Maldita (na webrádio Desterro
Cultural). Publicou, entre outros, "Mas é isso, um acontecimento" (Editora da Casa,
2008, poemas); "Qual Sertão, Euclides da Cunha e Tom Zé" (Lumme Editor, Móbile,
2009, livro/ensaio); "Ares-Condicionados" (Nave Editora, 2015, contos); "A de
Antônia" (Miríade, 2016, infantil); "No Puteiro" (Butecanis Editora Cabocla, 2016,
poemas).
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Sete candidatos disputam o Governo de Santa
Catarina
Carlos Moisés da Silva (PSL)
O PSL confirmou o nome de Carlos Moisés da Silva como candidato ao governo de
Santa Catarina em convenção partidária em 4 de agosto, em Florianópolis.
Silva tem 50 anos e é natural da capital catarinense. Formado em Direito pela
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), disputa pela primeira vez a eleição.
Em 1990 concluiu o curso de Formação de Oficiais da Academia da Polícia Militar e
passou a atuar no Corpo de Bombeiros. Trabalhou nas cidades de Florianópolis,
Criciúma e Tubarão, sendo que a maior parte do período como comandante de quartel.
Trabalhou como coordenador regional da Defesa Civil e desde 2016 é bombeiro da
reserva.
Décio Lima (PT)
O PT confirmou o nome de Décio Lima como candidato ao governo de Santa Catarina
em convenção partidária em 5 de agosto, em Blumenau, no Vale do Itajaí.
Professor e advogado, Décio Lima é natural da região do Vale do Itajaí. Defensor dos
direitos dos trabalhadores, foi líder estudantil desde os 13 anos de idade. Na
Universidade do Vale do Itajaí (Univali), no curso de Ciências Sociais, foi eleito
presidente do Diretório Acadêmico de Filosofia. Na faculdade de Direito na
universidade presidiu o Diretório Acadêmico de Direito. Em 1985, foi eleito presidente
da União Catarinense dos Estudantes.

Em Blumenau, foi vereador e prefeito por dois mandatos. Como gestor do Porto de
Itajaí, modernizou e ampliou a capacidade do terminal.
Deputado federal por três mandatos, foi o parlamentar que trabalhou pelas obras como a
duplicação da BR-407, a ampliação dos institutos federais e os novos campus da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É casado com a deputada estadual Ana
Paula Lima.
Gelson Merisio (PSD)
O PSD confirmou o nome de Gelson Merisio como candidato ao governo de Santa
Catarina em convenção partidária em 21 de julho, em Florianópolis.
Atual presidente estadual do PSD, Gelson Merisio foi eleito por três vezes deputado
estadual e uma vez assumiu como suplente (2005). Em 2010 assumiu pela primeira vez
a presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina até 2011, e esteve à frente da
Alesc por outras duas gestões, entre 2012 e 2013, e 2015 até 2016.
Formado em Administração de Empresas, Gelson Merisio presidiu a Federação das
Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina (Facisc) por dois mandatos
consecutivos, foi vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais do
Brasil (CACB), comandou a direção financeira da Casan e presidiu o Conselho
Deliberativo do Sebrae/SC.
É a primeira vez que concorre ao cargo de governador de SC. Merisio lidera uma
aliança formada pelos partidos PSD, PP, PSB, PDT, PRB, PROS, PSC, Solidariedade,
Podemos, PRP e PHS.
Ingrid Assis (PSTU)
O PSTU confirmou o nome de Ingrid Assis como candidata ao governo de Santa
Catarina em convenção partidária em 22 de julho, em Florianópolis.
Formada em Ciências Biológicas, atua como professora e dirigente sindical do Sinte
São José, na Grande Florianópolis. Ingrid tem 30 anos, é amazonense e mora em Santa
Catarina há 12 anos. De origem indígena, Ingrid é a primeira mulher a se candidatar ao
governo do estado nessas eleições.
Como candidato a vice-governador foi definido Ederson da Silva, e ao senado será
Ricardo Lautert.
Leonel Camasão (PSOL)
O PSOL confirmou o nome de Leonel Camasão como candidato ao governo de Santa
Catarina em convenção do partido em 4 de agosto em Florianópolis.
Camasão Já militou em movimentos estudantis, no Movimento Passe Livre e em uma
associação LGBT. Camasão entrou no partido há dez anos.
Ele é mestre em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e dirigente do
Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina.
Tem 31 anos, é casado e pai de dois filhos. Atualmente, é presidente do PSOL de
Florianópolis.
Mauro Mariani (MDB)

O MDB confirmou o nome de Mauro Mariani como candidato ao governo de Santa
Catarina em convenção do partido em 4 de agosto em Florianópolis.
Mariani está no terceiro mandato de deputado federal. Ele também foi prefeito de Rio
Negrinho em 1996 e foi reeleito em 2000. Também foi deputado estadual. É presidente
do Diretório Estadual do MDB desde 2015.
Ele é formado em gestão pública e é empresário. Casado e pai de cinco filhos, Mariani,
que tem 54 anos, também foi secretário de Estado da Infraestrutura em três
oportunidades, no governo de Luiz Henrique da Silveira.
Rogério Portanova (Rede)
O partido Rede definiu o nome de Rogério Portanova como candidato ao governo de
Santa Catarina em convenção partidária em 20 de julho, em Florianópolis.
O professor Rogério Portanova é coordenador de Gestão Ambiental da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) desde 2016. Em 1985, ajudou a fundar o Partido
Verde no Brasil e presidiu a legenda em Santa Catarina.
Atuou como presidente da Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente de
Santa Catarina (Fatma) entre 2004 e 2005, foi presidente da Fundação de Apoio à
Pesquisa Científica e Tecnológica de Santa Catarina (Fapesc) em 2005 e 2006 e ainda
exerceu por seis anos o cargo de conselheiro federal da OAB-SC, em Florianópolis.
Portanova é mestre em Direito pela UFSC , doutor em Ciência Política pela
Universidade Paris VIII, na França, e pós-doutor em Direito do Ambiente pela
Universidade Lusíada de Lisboa.
Retiraram candidaturas
O deputado federal Esperidião Amin (PP) chegou a ser oficializado candidato ao
governo de Santa Catarina em convenção partidária em 28 de julho em Florianópolis,
mas retirou a candidatura em 5 de agosto e entrou na disputa ao Senado.
O senador Paulo Bauer (PSDB) também chegou a ser oficializado candidato ao governo
de Santa Catarina em convenção partidária em 29 de julho, mas retirou a candidatura
em 5 de agosto e entrou na disputa ao Senado).
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Governo de Santa Catarina é disputado por sete
candidatos
Carlos Moisés da Silva (PSL)
O PSL confirmou o nome de Carlos Moisés da Silva como candidato ao governo de
Santa Catarina em convenção partidária em 4 de agosto, em Florianópolis.

Silva tem 50 anos e é natural da capital catarinense. Formado em Direito pela
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), disputa pela primeira vez a eleição.
Em 1990 concluiu o curso de Formação de Oficiais da Academia da Polícia Militar e
passou a atuar no Corpo de Bombeiros. Trabalhou nas cidades de Florianópolis,
Criciúma e Tubarão, sendo que a maior parte do período como comandante de quartel.
Trabalhou como coordenador regional da Defesa Civil e desde 2016 é bombeiro da
reserva.
Décio Lima (PT)
O PT confirmou o nome de Décio Lima como candidato ao governo de Santa Catarina
em convenção partidária em 5 de agosto, em Blumenau, no Vale do Itajaí.
Professor e advogado, Décio Lima é natural da região do Vale do Itajaí. Defensor dos
direitos dos trabalhadores, foi líder estudantil desde os 13 anos de idade. Na
Universidade do Vale do Itajaí (Univali), no curso de Ciências Sociais, foi eleito
presidente do Diretório Acadêmico de Filosofia. Na faculdade de Direito na
universidade presidiu o Diretório Acadêmico de Direito. Em 1985, foi eleito presidente
da União Catarinense dos Estudantes.
Em Blumenau, foi vereador e prefeito por dois mandatos. Como gestor do Porto de
Itajaí, modernizou e ampliou a capacidade do terminal.
Deputado federal por três mandatos, foi o parlamentar que trabalhou pelas obras como a
duplicação da BR-407, a ampliação dos institutos federais e os novos campus da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É casado com a deputada estadual Ana
Paula Lima.
Gelson Merisio (PSD)
O PSD confirmou o nome de Gelson Merisio como candidato ao governo de Santa
Catarina em convenção partidária em 21 de julho, em Florianópolis.
Atual presidente estadual do PSD, Gelson Merisio foi eleito por três vezes deputado
estadual e uma vez assumiu como suplente (2005). Em 2010 assumiu pela primeira vez
a presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina até 2011, e esteve à frente da
Alesc por outras duas gestões, entre 2012 e 2013, e 2015 até 2016.
Formado em Administração de Empresas, Gelson Merisio presidiu a Federação das
Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina (Facisc) por dois mandatos
consecutivos, foi vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais do
Brasil (CACB), comandou a direção financeira da Casan e presidiu o Conselho
Deliberativo do Sebrae/SC.
É a primeira vez que concorre ao cargo de governador de SC. Merisio lidera uma
aliança formada pelos partidos PSD, PP, PSB, PDT, PRB, PROS, PSC, Solidariedade,
Podemos, PRP e PHS.
Ingrid Assis (PSTU)
O PSTU confirmou o nome de Ingrid Assis como candidata ao governo de Santa
Catarina em convenção partidária em 22 de julho, em Florianópolis.
Formada em Ciências Biológicas, atua como professora e dirigente sindical do Sinte
São José, na Grande Florianópolis. Ingrid tem 30 anos, é amazonense e mora em Santa

Catarina há 12 anos. De origem indígena, Ingrid é a primeira mulher a se candidatar ao
governo do estado nessas eleições.
Como candidato a vice-governador foi definido Ederson da Silva, e ao senado será
Ricardo Lautert.
Leonel Camasão (PSOL)
O PSOL confirmou o nome de Leonel Camasão como candidato ao governo de Santa
Catarina em convenção do partido em 4 de agosto em Florianópolis.
Camasão Já militou em movimentos estudantis, no Movimento Passe Livre e em uma
associação LGBT. Camasão entrou no partido há dez anos.
Ele é mestre em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e dirigente do
Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina.
Tem 31 anos, é casado e pai de dois filhos. Atualmente, é presidente do PSOL de
Florianópolis.
Mauro Mariani (MDB)
O MDB confirmou o nome de Mauro Mariani como candidato ao governo de Santa
Catarina em convenção do partido em 4 de agosto em Florianópolis.
Mariani está no terceiro mandato de deputado federal. Ele também foi prefeito de Rio
Negrinho em 1996 e foi reeleito em 2000. Também foi deputado estadual. É presidente
do Diretório Estadual do MDB desde 2015.
Ele é formado em gestão pública e é empresário. Casado e pai de cinco filhos, Mariani,
que tem 54 anos, também foi secretário de Estado da Infraestrutura em três
oportunidades, no governo de Luiz Henrique da Silveira.
Rogério Portanova (Rede)
O partido Rede definiu o nome de Rogério Portanova como candidato ao governo de
Santa Catarina em convenção partidária em 20 de julho, em Florianópolis.
O professor Rogério Portanova é coordenador de Gestão Ambiental da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) desde 2016. Em 1985, ajudou a fundar o Partido
Verde no Brasil e presidiu a legenda em Santa Catarina.
Atuou como presidente da Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente de
Santa Catarina (Fatma) entre 2004 e 2005, foi presidente da Fundação de Apoio à
Pesquisa Científica e Tecnológica de Santa Catarina (Fapesc) em 2005 e 2006 e ainda
exerceu por seis anos o cargo de conselheiro federal da OAB-SC, em Florianópolis.
Portanova é mestre em Direito pela UFSC , doutor em Ciência Política pela
Universidade Paris VIII, na França, e pós-doutor em Direito do Ambiente pela
Universidade Lusíada de Lisboa.
Retiraram candidaturas
O deputado federal Esperidião Amin (PP) chegou a ser oficializado candidato ao
governo de Santa Catarina em convenção partidária em 28 de julho em Florianópolis,
mas retirou a candidatura em 5 de agosto e entrou na disputa ao Senado.
O senador Paulo Bauer (PSDB) também chegou a ser oficializado candidato ao governo
de Santa Catarina em convenção partidária em 29 de julho, mas retirou a candidatura
em 5 de agosto e entrou na disputa ao Senado). (G1)
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Márcio Coutinho confirma candidatura a Deputado
Federal em Convenção

O advogado e presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Márcio
Coutinho formalizou sua candidatura a deputado federal nas eleições 2018. O anúncio
foi feito durante a convenção da coligação – Renovação de Verdade- realizada na tarde
deste sábado (4), no Espaço Renascença, em São Luís.
“Hoje homologamos quase 140 candidaturas a deputado estadual e federal este número
mostra força da nossa coligação, mostra mais qualidade do que quantidade. A
candidatura da governadora Maura Jorge ficará na história do maranhão. Nos quatros
cantos do Maranhão, já lhe chamam de mulher coragem. O povo precisa da sua
coragem, da sua experiência, do seu preparo, da sua sensibilidade. Foi dada a largada,
vamos caminhar juntos pelo Maranhão e levar a mensagem de esperança”, finalizou
Coutinho durante seu discurso na Convenção.
A convenção reuniu apoiadores e filiados do partido. A chapa é encabeçada pela exprefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge (PSL) que lançou também Samuel (PSL) para a
vaga no Senado Federal, além de um grupo de candidatos a deputado estadual e federal.
Já a vaga de vice-governador é do militante, Roberto Filho (PSL).
De acordo com Márcio Coutinho, a legenda caminha para eleger cinco deputados
estaduais e mais dois deputados federais, o que pode fazer do PRTB uma das maiores
siglas do Maranhão a partir de janeiro de 2019.
QUEM É MÁRCIO COUTINHO
Márcio Coutinho, nascido em São Luís (MA), estudou no Colégio Militar de Brasília,
dos 9 aos 16 anos de idade. Aos 17 anos retornou a São Luís, foi motorista e office boy
na empresa Cojan Engenharia. Aos 20 anos foi micro empresário, forneceu marmitas e
lanches para a Caema e Vale do Rio Doce.
Cursou Administração de Empresas no Ceuma, depois, gradou-se em Direito., também
pelo Centro de Ensino Universitário do Maranhão. Advogado, fundou o escritório
Coutinho e Coutinho Advogados Associados. Cursou pós graduação em Direito
Eleitoral, pela UNISUL, e Direito Administrativo com enfoque em Gestão Pública .
Escritor e articulista com dezenas de artigos publicados n’O Estado do Maranhão,

Jornal Pequeno e O Imparcial, escreveu em 2006: Grajaú, Um ensaio de sua História.
Em 2010, foi premiado em concurso literário do Governo do Estado do Maranhão,
sendo publicado o romance Canções de Agosto.
Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, patrono da cadeira 45, tem
pronto para a publicação seu terceiro livro: A Fundação de São Luís.
Em 2014, assumiu a Secretaria de Estado de Articulação Política do Estado do
Maranhão e, em fevereiro de 2016, passou a presidir o Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro – PRTB, no Maranhão.

Veículo: Folha do Vale
Data: 07/08/2018
Link: http://folhadovale.com.br/palestra-debate-a-violencia-contra-a-mulher/

TV
Veículo: Unisul TV
Data: 06/08/2018
Assunto: Alunos retomam atividades na Unisul
Link: https://www.youtube.com/watch?v=dl3IThiR5Q0

Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 07/08/2018
Hora: 7h30min
Assunto: Programa Unisul Futuro realiza visita guiada ao campus Tubarão para
os estudantes. A última escola participante foi o colégio Bom Senhor de Urussanga.
Estão abertas as inscrições para a nova turma da Uni Experiência, curso de
extensão da Unisul.
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 07/08/2018
Hora: 10horas
Assunto: Programa Unisul Futuro realiza visita guiada ao campus Tubarão para
os estudantes. A última escola participante foi o colégio Bom Senhor de Urussanga.
Estão abertas as inscrições para a nova turma da Uni Experiência, curso de
extensão da Unisul.

Comentarista: Beatriz Juncklaus

Veículo: Rádio Litoral
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 07/08/2018
Hora: 7horas
Assunto: Programa Unisul Futuro realiza visita guiada ao campus Tubarão para
os estudantes. A última escola participante foi o colégio Bom Senhor de Urussanga.
Estão abertas as inscrições para a nova turma da Uni Experiência, curso de
extensão da Unisul.
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Estúdio Bandeirantes
Data: 07/08/2018
Horário: 14h30
Assunto: CineClube
Entrevistada: Jesse Torres

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Estúdio Bandeirantes
Data: 06/08/2018
Horário: 16h10min
Assunto: MC Dia Feliz
Entrevistada: Maria Gertrudes da Luz Gomes

Jornal Unisul Hoje
Veículo: Unisul Hoje
Data: 07/08/2018
Link: http://hoje.unisul.br/aula-inaugural-conta-trajetoria-de-professor/

Educação Física: aula inaugural conta trajetória de
professor

Coordenadora do Curso de Educação Física, Luciane Lara Acco, conversa com os alunos.

Na noite de ontem (6), o curso de Educação Física da Unisul, Campus Tubarão, reuniu
calouros, veteranos e professores para uma aula inaugural. O professor do curso,
Marcos Paulo Huber foi o convidado para dar uma palestra motivacional para os
estudantes. Com o tema “O treinador e os dez fatores de sucesso no esporte de
rendimentos”, o docente mostrou sua trajetória de vida pessoal e profissional. Cerca de
400 pessoas participaram do evento.
Segundo Marcos, a palestra teve o objetivo de inspirar os alunos. “Mostramos os
motivos da escolha da profissão, os resultados que obtivemos com o atletismo nas
últimas competições e também a importância das virtudes na profissão”, comenta.
Professores como exemplo
A expectativa da coordenação do curso de Educação Física é que, a cada semestre, um
professor realize a aula inaugural. Assim, os alunos conhecerão mais o docente que
estará com eles durante o semestre. “Desta forma conseguimos valorizar o profissional
da nossa Universidade e os alunos podem conhecer a trajetória do professor, tanto as
vitórias quanto as derrotas. Aproveitamos o evento também para apresentar o nosso
corpo de professores para os calouros”, comenta Luciane Lara Acco, coordenadora dos
cursos de Educação Física da Unisul.
A estudante do 4º semestre, Gabrieli Elilrio Roque, gostou da iniciativa do curso de
trazer os professores como palestrantes. “Nós conseguimos conhecer mais a fundo
nossos professores. O Marcos começou do nada e está crescendo cada vez mais. Ele
vem conquistando muitas coisas com o atletismo”, afirma.
A noite também contou com a participação do Grupo de Dança Atos, formado por
alunos do próprio curso. Desde 2017 a equipe já participou de diversos eventos e está
com inscrições abertas para receber novos membros.
Saiba mais sobre o curso de Ed. Física Bacharelado clicando aqui
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Pós em gestão hospitalar está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a Pós-Graduação em Gestão Hospitalar da Unisul,
Campus Grande Florianópolis. As aulas serão ministradas na Unidade Pedra Branca. O
prazo de inscrição é até o dia 17/08, de forma presencial ou online.
A pós-graduação em gestão hospitalar é destinada para graduados nas áreas da saúde e
administração, que buscam qualificação para o exercício da gestão com base no rigor
científico, intelectual e pautado em princípios éticos.
Com o curso, os egressos poderão atuar e promover assistência de qualidade,
aprendendo conhecimentos diferenciados, fundamentais para se destacar no mercado de
trabalho na área de gestão hospitalar.
As aulas
Os encontros serão quinzenais, nas sextas-feiras e aos sábados. O corpo docente é
formado por especialistas, mestres e doutores.
As aulas combinam teoria e prática, em que estudantes e professores atuam dentro e
fora do ambiente escolar. Os egressos também realizarão, ao fim das aulas teóricas,
estágios em hospital. Esta etapa é necessária à vivência de experiência e para a
formação do profissional.
Inscrições
O curso é lato sensu, ofertado no ensino presencial da Unisul, com aulas no Campus
Tubarão. A inscrição pode ser feita no site da Unisul. O prazo de inscrição é dia
17/8/2018. Os documentos necessários para a realização da matrícula:





RG
CPF
Diploma ou Certificado de Conclusão de curso de Graduação ou Sequencial de
Formação Específica;
Laudo médico (para candidatos com deficiência, transtorno ou dificuldade de
aprendizagem).

As informações específicas estão disponíveis no site da Unisul ou pela Central de
Relacionamento pelo 0800 970 7000 ou (48) 3279-1000 para ligações de celular.
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Unisul facilita acesso às Salas de Apoio Online

A Unisul, sempre atenta às necessidades de mudanças e constante atualização e, ainda,
com o objetivo de qualificar o atendimento aos seus estudantes e professores, melhorou
um dos serviços de suporte aos ambientes de aprendizagem. A partir do segundo
semestre de 2018 os usuários poderão contar com a simplificação do processo da
abertura das Salas de Apoio Online (AOL).
Todas as Unidades de Aprendizagem/Disciplinas ofertadas presencialmente e
vinculadas a Graduação, Pós-Graduação, Colégio Dehon e Cursos de Extensão, podem
ter salas AOL habilitadas pelos próprios professores das turmas. Dessa forma, será mais
fácil a disponibilização deste mecanismo que possibilita aos docentes dinamizar ainda
mais as atividades de ensino e aprendizagem, compartilhar os materiais utilizados nas
aulas com os seus estudantes, e aprimorar o processo de comunicação e interação.
Os professores poderão habilitar suas salas diretamente pelo Espaço Virtual de
Aprendizagem (EVA), com apenas três cliques. A partir do tutorial de habilitação de
Salas de Apoio Online (AOL), os professores poderão constatar como se trata de um
processo simples e rápido.
Todo o processo de configuração das salas AOL e as respectivas ferramentas
disponibilizadas foram definidas em conjunto pela Assistência Pedagógica dos campi e
a PROEPPEXI.
Para o professor Rafael Ávila Faraco, diretor do campus Tubarão, a utilização de
recursos digitais para apoio aos processos e ambientes de aprendizagem é uma prática
na Unisul que vem sendo cada vez mais adotada por professores e estudantes. “A
possibilidade, agora, do professor criar de forma automática sua própria Sala de Apoio
Online, de forma fácil e direta, irá disseminar ainda mais a cultura digital em toda a
universidade. A nossa sociedade da informação e do conhecimento precisa de
profissionais totalmente sintonizados com as novas tecnologias, sendo que as Salas de
Apoio Online vêm para confirmar que a Unisul está orientada para uma formação deste
profissional”.
O professor Zacaria Alexandre Nassar, diretor do campus Grande Florianópolis – Pedra
Branca, fala sobre a importância das Salas de Apoio Online. “As salas AOL sempre
representaram importante componente na diversificação das metodologias de ensinoaprendizagem dos cursos presenciais. Além disso, se revela como uma ágil forma de
interação e comunicação entre alunos e professores. Com as melhorias implantadas em
2018-2, a sala AOL se consolidará como indispensável ferramenta pedagógica”.
Mais informações pelo e-mail: turmas.uv@unisul.br
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Uniexperiência oferece dois cursos na Unidade Braço
do Norte

Até o dia 10/08, a Universidade da Experiência (Uniexperiência), recebe inscrições para
os dois cursos ofertados na Unidade Braço do Norte. O investimento é de R$ 165,00,
em seis parcelas e as aulas começam na segunda-feira, 14/08. Mais informações no site
da Unisul.
A população de idosos no Brasil deve triplicar até 2060, ou seja, deve chegar a mais de
66 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nesse
estudo, os idosos representarão cerca de 13% da população total em Santa Catarina.
Uniexperiência na Unisul
Para valorizar a cultura e a convivência social, a Uniexperiência aposta na qualidade de
vida das pessoas com mais de 50 anos e que não querem parar no tempo. O curso
integra o projeto de extensão da Unisul e aplica um conjunto de disciplinas e vivências,
que visam ampliar a percepção, consciência, autonomia e desenvolturas dos recursos
pessoais de cada um para viver mais e melhor.
São duas opções em oferta na Unidade Braço do Norte: Uniexperiência com aulas
teóricas e práticas, com exercícios e dinâmicas de grupo. E o Uniexperiência – Módulo
Avançado I, que além das aulas e dinâmicas, oferece três certificações e nove unidades
de aprendizagem. Este é um dos diferenciais, que permitem ao aluno optar pela
formação seja por certificação ou carga horária, caso não queira cursar todas as UAs. O
investimento pode ser pago em até seis parcelas de R$ 165,00.

