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Feminino com oito medalhas
O munícipio de Tubarão iniciou a sua participação nos Joguinhos Abertos de Santa
Catarina com 11 medalhas. Como a cidade de Curitibanos não tem como receber a
modalidade de natação, as provas nos naipes masculino e feminino foram realizadas no
Complexo Aquático da Unisul, no campus da Pedra Branca, em Palhoça. A atleta
Letícia de Carvalho Dias conquistou medalha de ouro nos 50, 100 e 200 metros livre, e
ainda levou bronze nos 400 metros livre. Amanda Gava Vicenti conquistou medalha de
bronze nos 50 metros costa e nos 50 metros borboleta. E as conquistas no naipe
continuam: medalha de prata, nos revezamentos 4x100 metros livre, com as atletas
Letícia de Carvalho Dias, Amanda Gava Vicenti, Fabiana Camilo dos Santos e Alice
Maria Trois. Ainda no revezamento, desta vez nos 400 metros medley, medalha de
bronze, com a participação das atletas Amanda Gava Vicenti, Letícia de Carvalho Dias,
Fabiana Camilo dos Santos e Ana Caroline da Silva Rebelo. Ao término das provas, a
equipe de natação de Tubarão ficou com o segundo lugar geral.
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Projeto Rondon: alunos vão compartilhar culturas

Oito alunos e dois professores da Unisul campus Tubarão embarcam nesta sexta-feira
para mais uma missão do Projeto Rondon. O destino dos estudantes é Coité do Nóia,
uma cidade de pouco mais de 11 mil habitantes situada em Alagoas. Os rondonistas são
alunos dos cursos de Nutrição, Enfermagem, Educação Física, Medicina, Relações
Internacionais, Odontologia, Ciências Biológicas e Psicologia.
O Projeto Rondon, que existe desde 1967, é sempre feito durante as férias dos
estudantes e custeado em parte pelo Ministério da Defesa, desenvolvedor da iniciativa, a
universidade e o município de destino. Para que um grupo de rondonistas seja formado,
é preciso haver o interesse de algum estudante.
Para a missão deste semestre, a iniciativa foi do aluno de Medicina Otto Feuerschuette,
que desde pequeno ouviu histórias de sua mãe, que também foi uma rondonista. “É uma
oportunidade incrível e poderemos ajudar a mudar a realidade de uma comunidade.
Sempre tive vontade de participar, e neste ano, quando a professora explicou em sala
sobre a iniciativa, não pensei duas vezes e inscrevi o meu projeto”, conta.
A professora Cristini da Rosa Turatti, coordenadora do curso de Nutrição e também da
missão para Coité do Nóia, conta que houve um processo de capacitação dos estudantes
e que este é um projeto multidisciplinar. “Iremos para Alagoas como multiplicadores de
conhecimento e daremos oficinas e palestras para professores, agentes comunitários e
também para a população. Nossos estudantes, apesar dos diferentes cursos, irão
trabalhar juntos e trocando experiência entre si”, conta a professora.
Compartilhando conhecimento
Os alunos ficarão 15 dias em Alagoas compartilhando conhecimento com os moradores
locais. Mas há quem acredite que a mudança é muito maior para quem vai do que para
quem recebe os estudantes. Segundo Cristini, esta é uma experiência que só sente quem
participa. “Os alunos vão de uma maneira e voltam de outra. Há uma mudança de
perspectiva quando eles têm contato com outras realidades”. A estudante de Nutrição
Thays Di Marco Ataides está ansiosa pela oportunidade. “Vai ser uma experiência
importante para a nossa vida, para o nosso currículo e também para o nosso crescimento
pessoal”, diz Thays.
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Bons projetos e bons resultados

Os projetos estão presentes de forma muito intensa nas atividades empresariais e pode
ser percebido no desenvolvimento de novos produtos, instalação de uma nova unidade
fabril, o desenvolvimento de uma nova identidade visual. Muitas empresas têm pouco
cuidado no momento de desenvolver e executar projetos em suas organizações, uma
prática muito perigosa, principalmente porque é muito fácil jogar dinheiro fora, gastar
muito tempo, e não alcançar os resultados pretendidos. Um projeto mal executado pode
criar uma imagem ruim de uma organização e até causar a falência. Ao iniciar
determinado projeto deve-se considerar inicialmente o planejamento de tempo, o custo e
o escopo/produto que se pretende desenvolver, e posteriormente considerar outras áreas
que fazem parte do gerenciamento de um projeto, tais como a equipe, qualidade,
comunicações, aquisições, riscos, integração e partes interessadas.
A questão chave da gestão de projetos nas organizações está relacionada aos requisitos e
as expectativas com os seus resultados, em termos mais práticos, precisa-se ter bem
claro para qual fim se destina um projeto, que pode ser desde uma simples mudança de
layout até a complexidade envolvida na reestruturação administrativa da organização. O
segredo é que para os projetos menores e simples, deve-se ter maior flexibilidade de
gestão, enquanto projetos maiores e mais complexos deve-se empenhar maiores
esforços e planejar sistematicamente as atividades envolvidas. Bons projetos devem
estar alinhados aos desejos de suas partes interessadas e satisfazer claramente as
necessidades dos principais impactados, tais como os clientes, os investidores e a equipe
envolvida. Existem algumas escolas que disponibilizam conhecimentos que facilitam a
gestão dos projetos, no Brasil, o mais conhecido é o PMI (Project Management
Institute), que ter por objetivo disseminar conhecimentos, reunir e certificar
profissionais, proporcionar networking, entre outras ações que promovam as práticas
orientadas para o gerenciamento de projetos.
A velocidade das transformações requer das organizações capacidade de promover
ações muito rapidamente, de forma assertiva, e com investimento adequando, portanto,
ser eficiente na gestão de projetos torna-se fundamental para tomar decisões adequadas
e atender ao contexto que as organizações estão inseridas. Cabe as empresas
organizarem suas ações que não são rotineiras em carteira de projetos, cada um com seu
planejamento e acompanhamento. Os resultados de projetos bem gerenciados
proporcionam o desenvolvimento sistêmico das empresas, através da melhoria da
reputação com os clientes, satisfação da equipe, e otimização dos recursos financeiros.
Você sabia?
Existe uma ótima oportunidade para quem pretende ampliar os conhecimentos e
desenvolver pesquisas acadêmicas em administração. Está aberto processo seletivo para
discentes do programa de Pós-Graduação em Administração da Unisul, no nível de
mestrado em administração. O programa possui duas linhas de pesquisa: inovação e
sociedade e avaliação de desempenho. Os candidatos podem se inscrever até o dia
10/08/2018, para obter maiores informações acesse:
http://www.unisul.br/wps/portal/home/ensino/mestrado-e-doutorado/mestrado-emadministracao/como-ingressar.
Fique Atento!
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Comunicações (MCTIC) lançaram edital para financiamento de
projetos-piloto em internet das coisas (IoT), a rede de objetos que se comunicam e
interagem de forma autônoma pela internet. Serão destinados R$ 20 milhões a projetos
em três áreas: Cidades Inteligentes, Ambiente Rural e Saúde. O prazo para apresentação
do projeto piloto é 31 de agosto de 2018. Saiba mais acessando:

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/inovacao/iot/bndesprojetos-piloto-internet-das-coisas.
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Joinville confirma tricampeonato nos Joguinhos
Abertos
Equipe masculino terminou na primeira colocação nas disputas do fim de semana, em
Palhoça

Joinville comprovou o favoritismo e conquistou o tricampeonato dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina nas provas de natação, disputadas no fim de semana
no Complexo da Unisul, em Palhoça. Foram 16 medalhas - seis de ouro, quatro de
prata e seis de bronze.
Florianópolis e Tubarão ficaram atrás, na segunda e terceira colocação
respectivamente. A equipe foi liderada pelos técnicos Ricardo Carvalho e Felipe
Correa. O resultado ainda rendeu seis convocações para a fase nacional dos Jogos
Escolares. Veja a lista dos chamados.
Convocados
Pedro Borin – Ouro nos 100m e 50m borboleta, prata nos 100m costas e bronze nos
50m costas.
Diego Navarro – Ouro nos 50m livre e bronze nos 100m livre.
Giulia Tonin – Ouro nos 50m peito e bronze nos 100m peito.
Eduardo Lubawski – Prata nos 100m peito e bronze nos 50m peito, 200m medley e
200m livre.
Jogos Escolares
Além das disputas dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, o complexo
daUnisul recebeu as provas de natação dos Jogos Escolares de Santa Catarina – nas
categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos.

Os Jogos Escolares serviram de seletiva para a etapa nacional dos Jogos. Sete atletas
joinvilenses foram convocados para integrar a equipe catarinense na fase nacional. Veja
a lista abaixo:
Categoria 12 a 14 anos
Letícia Romão
Gustavo Schneider
Joanna Rossi
Lucca Tonin
Categoria 15 a 17 anos
Giulia Tonin
Pedro Borin
Diego Navarro
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Idosos concluem curso de inclusão digital

A tarde da última segunda-feira (9) foi especial para os 15 alunos que participaram do
Projeto Inclusão Digital, da Unisul. Um evento animado pelo músico Alyson Oliveira
marcou o encerramento do curso promovido para oferecer integração social e digital à
pessoa idosa, rompendo as barreiras sociais do mundo digital.
Por meio do projeto desenvolvido em parceria entre a prefeitura de Tubarão, através da
Fundação Municipal de Desenvolvimento Social e Unisul (Prev-Unisul), idosas de
vários bairros do município, cadastradas nas oficinas da Sabedoria e Programa Escolha
Certa, participaram de oficinas multidisciplinares, que envolveram cursos de Ciência da
Computação, Engenharia Civil, Engenharia Química, Química, entre outros.
Durante a entrega dos certificados, a coordenadora Silvana Madeira Alves Dal-Bó
elogiou as idosas participantes do curso e agradeceu aos alunos que colaboraram com os
trabalhos de orientação, ensino e técnicas no manuseio do curso de computação.
A coordenadora dos grupos, Eza Zabotti ressaltou que “a felicidade estava refletida no
rosto de cada idoso que recebeu o seu diploma” e lembrou que “o aprendizado

tecnológico depois do 60 anos possibilita novas descobertas, novas experiências e novas
vivências, resultando no aprimoramento das habilidades. Os idosos podem utilizar as
redes sociais como mecanismo de diálogo com amigos e familiares e para ampliar a sua
saúde mental, com atividades para ativar a memória.”
A assistente social Kátia Nilvan Cardoso Bressan, a coordenadora de Extensão,
Inovação Social, Cultura e Esporte- PROEPPXI da Unisul, professora Milene Pacheco
Kinderman e Patrícia Motta Fagundes, representando o Programa Escolha Certa
também participaram do evento. Ao final, foi oferecido um lanche para os formandos.
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Unisul - Curso oferece capacitação para informes
psicológicos
O curso Informes Psicológicos, ofertado na Unisul Unidade Pedra Branca, leva a
compreender os diferentes tipos de informes e documentos psicológicos e suas
finalidades de acordo com os preceitos éticos, técnicos e científicos da profissão do
psicólogo. Com o caráter teórico-prático do Curso, os estudantes além de participar das
discussões teóricas e técnicas sobre a elaboração dos documentos, aprenderão também a
redigí-los.
O curso é ofertado especialmente aos estudantes de Psicologia de outras instituições de
ensino e profissionais de Psicologia. Assim como em todas as profissões, as práticas da
psicologia são regidas pelo código de ética específico à área, este que é um dos
princípios para elaboração dos documentos como declarações, atestado, relatório/laudo
e parecer psicológicos.
As inscrições podem ser feitas até o dia 15/07, no Portal da Unisul. As aulas serão
ministradas na Unisul Unidade Pedra Branca, em Palhoça, de 27/07 a 03/08. O valor do
investimento é de R$ 730,00, em parcela única.
Conteúdos que serão abordados:
• Aspectos éticos e a importância da padronização dos informes psicológicos Resolução
do CFP 007/2003;
• A Declaração: estrutura e finalidade. Exemplos de declaração;
• O Atestado Psicológico: estrutura e finalidade. Exemplos de atestado;
• O Relatório Psicológico: estrutura e finalidade. Exemplos de relatório;
• O Parecer Psicológico: estrutura e finalidade. Exemplos de parecer;
• Encaminhamentos: estrutura e finalidade. Exemplos de encaminhamento;
• Registros documentais e prontuários: estrutura e finalidade. Exemplos de registros
documentais e prontuários.
Mais informações pelo e-mail: psicologia.pb@unisul.br
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Unisul oferece curso de capacitação sobre Informes
Psicológicos
As inscrições podem ser feitas até o dia 15/07.

O curso Informes Psicológicos, ofertado na Unisul Unidade Pedra Branca, leva a
compreender os diferentes tipos de informes e documentos psicológicos e suas
finalidades de acordo com os preceitos éticos, técnicos e científicos da profissão do
psicólogo. Com o caráter teórico-prático do Curso, os estudantes além de participar das
discussões teóricas e técnicas sobre a elaboração dos documentos, aprenderão também a
redigí-los.
O curso é ofertado especialmente aos estudantes de Psicologia de outras instituições de
ensino e profissionais de Psicologia. Assim como em todas as profissões, as práticas da
psicologia são regidas pelo código de ética específico à área, este que é um dos
princípios para elaboração dos documentos como declarações, atestado, relatório/laudo
e parecer psicológicos.
As inscrições podem ser feitas até o dia 15/07, no Portal da Unisul. As aulas serão
ministradas na Unisul Unidade Pedra Branca, em Palhoça, de 27/07 a 03/08. O valor do
investimento é de R$ 730,00, em parcela única.
Conteúdos que serão abordados:
• Aspectos éticos e a importância da padronização dos informes psicológicos Resolução
do CFP 007/2003;
• A Declaração: estrutura e finalidade. Exemplos de declaração;
• O Atestado Psicológico: estrutura e finalidade. Exemplos de atestado;
• O Relatório Psicológico: estrutura e finalidade. Exemplos de relatório;
• O Parecer Psicológico: estrutura e finalidade. Exemplos de parecer;
• Encaminhamentos: estrutura e finalidade. Exemplos de encaminhamento;
• Registros documentais e prontuários: estrutura e finalidade. Exemplos de registros
documentais e prontuários.
Mais informações pelo e-mail: psicologia.pb@unisul.br
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Jornalista lança livro inspirado em histórias reais
Sandra Redivo estará na Livraria Fátima, nessa quarta-feira, a partir das 16 horas, para o
lançamento da obra

Uma seleção de dezesseis contos, dos mais variados temas, que ocorreram em tempos
distintos. Essas histórias estarão reunidas no livro “Nem te conto” da jornalista, Sandra
Redivo que utilizou sua bagagem profissional como inspiração para escrever a obra. O
lançamento será nessa quarta-feira, 10, a partir das 16 horas na livraria Fátima, no
centro de Criciúma.
De acordo com a escritora, o livro foi criado a partir de histórias que escutou ao longo
dos 20 de profissão, principalmente em viagens que realizou pelo Brasil. Os relatos
serviram como inspiração para elaborar os contos que variam de temas parecidos com
histórias infantis, ao humor.
“São casos que ouvi de muitas pessoas e que me inspiraram para escrever esse livro. O
que mais chama atenção é a história de um homem que tentava vencer a vida vendendo
bíblias”, complementa.
O livro Nem te conto é o primeiro escrito por Sandra que pretende continuar atuando
como escritora. “Ao contrário do que muitos pensam o livro sempre terá um espaço. O
prazer de uma boa leitura que não precisa de internet e pode ser feita em qualquer
lugar”, afirma.
A jornalista Sandra Redivo formou-se na Universidade do Sul de Santa Catarina
(Unisul), é pós-graduada em Gestão para Sustentabilidade e Responsabilidade Social,
pela Fundação Dom Cabral. Iniciou a carreira profissional, em 1998.
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Jaraguá do Sul conquista mais de 20 medalhas em
eventos da Fesporte

Maria Fernanda Silveira (E), Marília Cato de Oliveira (C) e Maria Eduarda Silveira (D)
foram os grandes nomes da cidade nos Joguinhos I Foto: Divulgação
A Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte) concentrou três provas classificatórias do
Estado, no Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça. Em todas elas, a equipe
jaraguaense da Ajinc/Arroz Urbano/Secel teve destaque ao trazer inúmeras medalhas
para casa.
Nos Jogos Escolares (Jesc), o evento não serviu como classificatório para a fase
nacional, mas duas nadadoras de Jaraguá foram convocadas para compor a delegação
catarinense para os Jebs 15-17 anos: Marília Cato de Oliveira e Maria Fernanda
Silveira. Já os atletas mais jovens da faixa etária dos 12 aos 14 anos também fizeram
bonito, principalmente com os medalhistas Anna Carolina Bartz, Aline Pauli e Felipe
Lino.
Por fim, nos Joguinhos Abertos, o município ficou em 3º lugar geral na categoria
feminina após somar um total de dez medalhas, sendo quatro de ouro e seis de prata. “O
feito é digno de consideração, pois não tínhamos revezamento e a superação destas
garotas colocaram Jaraguá no pódio. Vale lembrar, que as irmãs gêmeas (Maria Eduarda
e Maria Fernanda) ainda tem mais duas edições de Joguinhos e a Marília mais uma, ou
seja, os resultados para o próximo ano devem ser espetaculares”, avaliou o técnico
Ronaldo ‘Kiko’ Frutuoso.
MEDALHISTAS JARAGUAENSES:
Joguinhos
- Marília Cato de Oliveira: Ouro nos 100m borboleta e 100m costas, Prata nos 200m
medley e 50m borboleta
- Maria Fernanda Silveira: Ouro nos 50m borboleta, Prata nos 100m livre, 100m
borboleta e 50m livre
- Maria Eduarda Silveira: Ouro nos 50m costas e Prata nos 100m costas
Jesc 12-14 anos

- Anna Carolina Bartz: Prata nos 100m peito e 200m medley, e Bronze nos 50m peito
- Aline Pauli: Bronze nos 400m livre
- Felipe Lino: Bronze nos 400m livre
Jesc 15-17 anos
- Marília Cato de Oliveira: Ouro nos 50m Costas, 200m medley e 100m costas
- Maria Fernanda Silveira: Ouro nos 50m borboleta, e Prata nos 100m livre e 50m livre
- Maria Eduarda Silveira: Prata nos 50m costas e 100m costas

Veículo: JI News
Data: 10/07/2018
Link: http://jinews.com.br/noticia/colegio-dehon-aprova-17-estudantes-emmedicina

Colégio Dehon aprova 17 estudantes em Medicina
Assim que o resultado do vestibular da Acafe do primeiro semestre de 2018 saiu,
o Colégio Dehon (Unisul Tubarão) viu motivos para comemorar as conquistas. Ao todo
foram 17 aprovados em cursos de Medicina, na primeira chamada, sendo que 12 dos
estudantes passaram para o curso da Unisul em Tubarão.
Somando os alunos do Terceirão, do Extensivo, Semiextensivo e Dehon Med, o Colégio
Dehon possui aproximadamente 300 estudantes. Para o diretor da instituição, José
Antônio Matiolla, as aprovações são o resultado de um grande trabalho em equipe.
“Temos alunos dedicados, trabalhamos com o melhor material e temos os melhores
professores. É a receita do sucesso”.
Para o próximo vestibular da Acafe, que acontece no final do ano, o diretor do Colégio
Dehon prevê ainda mais candidatos. “O vestibular do final do ano é mais concorrido já
que é o que realmente vale para muitos estudantes”, ressalta. A expectativa é que o
número de aprovações ainda aumente, já que muitos estudantes acabam não realizando
as matrículas por diferentes motivos.
Clique aqui e confira a lista dos aprovados no vestibular da Acafe.

Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 11/07/2018
Hora: 7h30min
Assunto:
 Depressão e ansiedade agravam fibromialgia
 Inscrições abertas para Intercâmbio na América do Sul, Canadá, EUA,
Ásia, Europa e México
 A partir de amanhã entro de férias, as férias coletiva professores da
universidade, a Beatriz Juncklaus assume interinamente o quadro Unisul
Comunitária
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 11/07/2018
Hora: 10horas
Assunto:
 Depressão e ansiedade agravam fibromialgia
 Inscrições abertas para Intercâmbio na América do Sul, Canadá, EUA,
Ásia, Europa e México
 A partir de amanhã entro de férias, as férias coletiva professores da
universidade, a Beatriz Juncklaus assume interinamente o quadro Unisul
Comunitária
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio Litoral Sul
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 11/07/2018
Hora: 7horas
Assunto:
 Depressão e ansiedade agravam fibromialgia
 Inscrições abertas para Intercâmbio na América do Sul, Canadá, EUA,
Ásia, Europa e México
 A partir de amanhã entro de férias, as férias coletiva professores da
universidade, a Beatriz Juncklaus assume interinamente o quadro Unisul
Comunitária
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Jornal Unisul Hoje
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Amigos da Saúde Mental celebra semestre com festa
julina

Para comemorar o fim de um semestre de muitas atividades, o projeto Amigos da Saúde
Mental, em parceria com a Secretaria de Saúde de Tubarão, através do CAPS, realizou
uma festa julina nesta quarta-feira, 11/07. Pacientes, familiares, colaboradores e amigos
celebraram com uma grande festa, recheada de quitutes, música e brincadeiras.
Hoje, o Amigos da Saúde Mental atende mais de 80 pacientes semanalmente. Os alunos
puderam participar de toda a organização do evento, ajudando na decoração e nos
preparativos. Segundo a coordenadora do projeto, Eliane Mazzuco, esta é uma forma de
inclusão social. “Ao promover este tipo de encontro, ajudamos a socialização dos
alunos e também para que as pessoas saibam lidar com o diferente”, destaca.

Seu Olígio (esq) na Festa Julina

Seu Olígio Shmoeller, de 55 anos, frequenta o projeto há 9 meses. Ele conta que a
mudança após participar do grupo foi tão grande que é como se existisse uma vida antes
e outra depois do projeto. “A minha qualidade de vida aumentou. Aprendi a deixar os
outros me amarem a aproveitar mais a vida. Hoje estamos reunidos aqui e está muito
legal”.
Parceria com a prefeitura
Desde o ano passado, o projeto Amigos da Saúde Mental possui uma parceria com o
município, através dos CAPS, para melhorar a rede de atendimento. Charla Flor
Antunes, coordenadora da Área da Saúde Mental da prefeitura, a parceria vem gerando
bons resultados. “Conseguimos aproximar mais ainda os trabalhos e garantir que os
saldos sejam positivos. Muitas vezes encaminhamos pacientes para o Amigos, outras
vezes acontece o oposto”, ressalta.
O projeto
O Amigos da Saúde Mental é um projeto de extensão da Unisul e é mantido pelos
cursos de Psicologia e Enfermagem. Desde 1999, tem o objetivo de desenvolver ações
de prevenção, reabilitação e tratamento a portadores de transtornos mentais e seus
familiares.
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Integração marca XVI encontro de colaboradores das
Bibliotecas da Universitárias

O encontro de colaboradores das Bibliotecas Universitárias da Unisul já é uma tradição
entre as equipes e a edição deste ano, foi nessa segunda-feira, (09), na Biblioteca da
Unidade Pedra Branca. Durante todo o dia foram realizadas uma série de atividades
voltadas à integração das Bibliotecas Universitárias dos Campi: Grande Florianópolis,
Tubarão e UnisulVirtual, para qualificação e capacitação profissional.
Na abertura, o professor Luiz Mauri Heerdt, reitor da Unisul, destacou que este tipo de
atividade reflete na qualidade dos atendimentos e equipe. “É essa constante busca pelo
crescimento que faz com que cada um de nós possamos contribuir com a Universidade
que somos e queremos ser. É um momento especial, pois é esta dedicação e interação
que resulta na melhoria dos processos, do trabalho, por essa relação de troca que gera o
desenvolvimento não só da equipe, mas de cada colaborador ”.
Para a coordenadora das bibliotecas do Campus Grande Florianópolis e UnisulVirtual,
Luciana Mara Silva, o encontro proporciona maior integração da equipe, para que os
colaboradores se conheçam melhor: “há também uma reciclagem do conhecimento, pois
a programação é elaborada com atividades de temática institucional e práticas do fazer
diário da biblioteca. Nesse evento, em especial, a programação foi planejada a partir do
interesse dos colaboradores, por meio de um levantamento de temas realizado antes do
evento. Isso faz efetivamente o colaborador participar do seu processo de capacitação na
instituição, destaca Luciana.
Pela manhã, os colaboradores participaram da palestra: “ Mudanças na avaliação de
cursos MEC (presencial e EaD): impacto no fazer diário da biblioteca”, ministrada pelo
professor Roberto Iunskovski.
Segundo a coordenadora das Bibliotecas do Campus Tubarão, Elia da Silva a palestra
serviu para que os colaboradores conhecessem o novo instrumento de avaliação do
Ministério da Educação (MEC), e o que isso impacta diretamente no fazer do
bibliotecário, assistente e auxiliar de biblioteca.“Conhecer todos os processos desse
novo instrumento, quais são os critérios de avaliação, foi bem positivo para a equipe,
porque na verdade sabemos que o instrumento existe, mas não no detalhamento que foi
apresentado. Esse tipo de abordagem foi importante porque fez a relação entre a
biblioteca e os demais cursos e outros setores da universidade”, destaca.

A assistente de biblioteca do Campus Tubarão, Andresa Deolinda o encontro é
importante para a integração com os colegas de trabalho “ Nós nos falamos todos os
dias por telefone, e-mail, e por mais que essa integração aconteça uma vez por ano, ela é
muito válida, pois acabamos conhecendo um pouco mais um do outro. As capacitações
que são feitas durante o dia servem para a gente conhecer um pouco mais da biblioteca,
da instituição, e assim temos a oportunidade de melhorar ainda mais como
funcionária e termos um grande aprendizado sobre a universidade” finaliza.
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Inscrições abertas para Intercâmbio no Canadá

Se você sempre sonhou em estudar fora do país, aprender sobre uma nova cultura e
aperfeiçoar o domínio na língua inglesa, esta é a sua oportunidade. A Unisul está com
inscrições abertas para o intercâmbio de curta duração em Toronto, no Canadá. Os
estudantes embarcam no dia 7 de janeiro de 2019 e voltam em 1 de fevereiro.
As inscrições podem ser feitas até meados de setembro ou enquanto durarem as vagas
(25 no total). O intercâmbio de curta duração para o Canadá é uma parceria entre a
Unisul Global com a Global Mission, a Hansa Language Centre e a English School of
Canada.
Esta é a quinta edição do programa e mais de 100 alunos já puderam ter a experiência
de uma vivência internacional. “O aluno Unisul pode esperar o melhoramento no seu
nível de conhecimento da língua inglesa, novos amigos canadenses e de diversas outras
nacionalidades e também a vivência no Canadá”, destaca a coordenadora do programa,
Silvete Heerdt.
O que está incluso:









4 semanas de programa intensivo de inglês
Material didático
Teste de nivelamento para todos os participantes
Apoio pedagógico
Certificado de conclusão de nível
4 semanas de acomodação em casa de família, com duas refeições: café da
manhã e jantar
Quarto single, com banheiro compartilhado
Segurança, privacidade e excelente custo-benefício






Acompanhamento Global Mission durante a viagem (suporte em português)
Seguro saúde
Viagem de 1 dia para Niagara Falls
Viagem a Ottawa com pernoite (quarto quádruplo)

Investimento:






O valor da inscrição e matrícula não são reembolsáveis em caso de desistência
(por qualquer motivo).
Inscrição (não reembolsável): R$ 280,00
Programa – CAD$ 2.635,00
Taxa de matrícula (não reembolsável): CAD$ 150,00. O valor será descontado
do valor total do programa.
Quitação do programa: até 30 outubro de 2018. Parcelamento em até 5 vezes.

Passagem aérea:









Os participantes do programa poderão usufruir do bloqueio feito junto à Air
Canada no trajeto GUARULHOS – TORONTO – GUARULHOS.
Data de partida: 4 de janeiro de 2019 – (sexta-feira às 21h55min) – Guarulhos –
Toronto
Data de retorno: 1º de fevereiro de 2019 – (sexta-feira às 18h25min – Toronto –
Guarulhos
Trajeto: Guarulhos – Toronto – Guarulhos
Tarifa especial para o grupo: US$1.327,00 (mais taxas aeroportuárias)
Trajeto: Florianópolis – Toronto – Florianópolis.
A cotação que inclui o trecho doméstico ainda não foi repassada pela Air
Canada. Os interessados devem entrar em contato.
O Câmbio será o da data de emissão e o pagamento pode ser feito em até 10x
sem juros no cartão de crédito.

Visto para o Canadá:
O escritório da Global Mission Intercâmbios será responsável pelas orientações de
visto. Os formulários e as informações detalhadas serão fornecidos após a confirmação
de matrícula. O valor do visto, incluindo todas as taxas, será de R$550 + tarifas de
devolução de passaporte pelos Correios.
Mais informações
Você pode entrar com a equipe do Programa de Intercâmbio da Unisul
pelo Exchange.officefp@unisul.br e encontrar outras informações clicando aqui.
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Startup incubada na CRIE participa do Desafio de
Inovação Sebrae

A Exatum, empresa incubada na Incubadora CRIE da Unisul, está participando do
Desafio de Inovação, uma ação do Sebrae em parceria com a Hering. Ao todo serão 10
startups que terão a oportunidade de apresentar soluções inovadoras para a empresa de
vestuário. Serão três áreas que as equipes poderão explorar: gestão comercial, curadoria
de moda e gamification.
Segundo Marcelo R. Berwanger, CEO da Exatum, a empresa é uma plataforma web,
que permite ao cliente acessar dados de empresas e mercado para sua força de vendas.
Neste ano, a equipe terá a chance de apresentar soluções inovadoras na área de gestão
comercial para a Hering. “Ter a oportunidade de uma grande empresa querer saber mais
sobre o seu projeto é motivador e só reforça que estamos no caminho certo de um
grande negócio”, afirma.
CRIE: desde 2004 ajudando a construir sonhos
A Incubadora CRIE da Unisul vem fazendo o trabalho de orientação e criação de novas
empresas desde 2004. Para a coordenadora da CRIE, Pâmela Bressan, o
empreendedorismo tem grande importância para o desenvolvimento regional.
“Empreender é a melhor arma contra o desemprego. O empreendedorismo é um fator
crucial para o desenvolvimento de uma economia, seja ela local, estadual ou nacional”,
destaca.
“Ficamos muito felizes quando uma empresa que faz parte da CRIE ganha prêmios,
participa de eventos e passa por algum desafio. Também faz parte do nosso trabalho
mediar e fazer contatos entre a empresa incubada e as oportunidades externas”,
complementa Pâmela.
A Universidade e a Exatum
A Exatum ainda tem planos para o futuro. Por estar incubada na Incubadora CRIE da
Unisul, a equipe pretende estreitar ainda mais os laços com a Universidade. “Queremos
aproximar o mercado com a academia. Desejamos buscar aplicações práticas desta
parceria para que possamos obter troca de experiências entre empreendedores,
estudantes e professores”, conclui Marcelo.

O Desafio de Inovação faz parte do Startup Summit, um dos maiores eventos na área de
empreendedorismo, tecnologia e inovação. Serão mais de 1500 participantes entre
CEOs, investidores e empresários, unidos para se conectar, criar oportunidades de
negócios e discutir sobre inovação e tecnologia.

