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Congresso internacional debate boas práticas de gestão

Florianópolis sedia de 4 a 6 de setembro, no Teatro Pedro Ivo, o 1º Congresso
Internacional de Desempenho do Setor Público (Cidesp). O encontro é organizado em
parceria por três instituições de ensino superior – a Universidade do Estado de Santa
Catarina (Udesc), a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e a Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) – além da Fundação Escola do Governo (ENA).
Com uma ampla programação de painéis, apresentações e palestras no Teatro
Governador Pedro Ivo, o encontro visa promover o debate sobre boas práticas de gestão
e estimular maior integração entre a comunidade científica e profissionais que atuam no
setor público.
O congresso é voltado a gestores e profissionais de órgãos e entidades públicas,
pesquisadores, docentes e acadêmicos com interesse pelos temas da gestão e do
desempenho do setor público.
A lista de palestrantes e debatedores inclui representantes da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), da Universidade de Brasília (UNB), da Universidade de Lisboa, da Fundação
Escola de Administração Pública (Enap), das Centrais Elétricas de Santa Catarina
(Celesc), de diferentes órgãos estaduais – Ministério Público (MPSC), Polícia Militar
(PMSC) e Secretaria Estadual de Planejamento – e de dois ministérios do Governo
Federal: de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal e de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, entre outras organizações.
Realização
Na Udesc, a organização do encontro é realizado por meio do Departamento de
Administração Pública (DAP) e do Programa de Pós-Graduação em Administração
(PPGA) do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag).
Nas demais IES, os realizadores são o Programa de Pós-Graduação em Administração
(PPGA) da Unisul e os Programas de Pós-Graduação em Contabilidade, Administração
e Gestão Universitária (PPGC/CPGA/PPGAU) da UFSC.

O congresso tem apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de
Santa Catarina (Fapesc).
AGENDA
O quê: 1º Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público (Cidesp)
Quando: de 4 e 6 de setembro
Onde: Teatro Pedro Ivo
Mais informações: http://www.cidesp.com.br.
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Mário Motta: Projeto Deck Urbano quer estimular
cultura, lazer e turismo no Centro Histórico da Capital

Estimular a presença das pessoas nas ruas e requalificar a área urbana, promovendo
convivência e reapropriação do espaço público. Esses são os objetivos do ProjetoDeck
Urbano, que prevê a criação de uma área de convívio na Rua Saldanha Marinho, entre
as ruas Tiradentes e João Pinto, no Centro Histórico de Florianópolis.
A região tornou-se o local com maior dinamismo urbano da cidade e abriga pontos
culturais importantes que contam a história da Capital catarinense como a Catedral
Metropolitana, a Praça XV Novembro e o Museu Victor Meirelles.
Como fazer
Desenvolvida de forma colaborativa e voluntária, a proposta de intervenção vem
conquistando apoiadores na busca da viabilidade da intervenção, planejada para este

segundo semestre. Ele foi desenvolvido de forma colaborativa e voluntária durante
oficinas realizadas pelo Movimento Traços Urbanos e pelo grupo Via Estação do
Conhecimento, envolvendo professores e alunos de arquitetura da Unisul, de design
industrial da Udesc e de design gráfico da Faculdade Energia.
Segundo a arquiteta Silvia Lenzi, a iniciativa pretende integrar ainda, uma galeria a céu
aberto e um pequeno anfiteatro para apresentações culturais, pequenas palestras e
trabalhos de estudantes das instituições de ensino ali existentes (o Sistema Energia já se
mostrou interessado em apoiar).

Mas, antes de mais nada, é preciso tornar aquele espaço mais amigável, receptivo e
seguro, aumentando a frequência e visitação de moradores e turistas e, assim,
contribuindo para a sustentabilidade daquela localidade. A iniciativa merece e precisa
de todo o nosso apoio.
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Alunos universitários: últimos dias do Feirão de
Financiamento Estudantil com Juro Zero
Inscrições para Feirão Juro Zero PRAVALER acabam no dia 31 de agosto. Estudantes
de todo o País podem participar para conseguir crédito universitário sem juros
Os estudantes que querem entrar na faculdade ainda no 2º semestre podem aproveitar os
últimos dias do Feirão Juro Zero do PRAVALER, maior programa de crédito
universitário privado do Brasil. Os alunos têm até o dia 31 de agosto para se inscrever
no feirão on-line e aproveitar a oportunidade de conquistar uma vaga no ensino superior
com parcelas que cabem no bolso. Nesta reta final da campanha, os alunos terão um
benefício adicional: o pagamento da primeira parcela ficará só para novembro.

Nesta edição, mais de 100 universidades de todo o Brasil oferecem crédito universitário
a juro zero ao longo de todo o período de financiamento, como Estácio, Universidade
Cruzeiro do Sul, Unifor, UniBH, Mauricio de Nassau, Unisul, Faculdade Guararapes,
Uninorte, entre outros. Em algumas instituições de ensino, o benefício da taxa zero se
estende inclusive para veteranos.
“Com o feirão, conseguimos uma excelente condição de financiamento para os
estudantes, na qual eles não pagarão nada de juros durante todo o curso. Entendemos
que com a atual situação econômica do país, uma oferta como esta possibilita que mais
alunos tornem realidade o sonho de estudar na faculdade”, diz Rafael Baddini, diretor
de marketing e vendas da Ideal Invest.
Como contratar
Basta acessar o site www.jurozeropravaler.com.br, checar as faculdades participantes,
simular o crédito e iniciar o processo de contratação. Tudo é feito por meio online. A
empresa realiza rapidamente a análise de crédito e, após aprovação do aluno, dá início à
contratação. É necessário contar com um fiador, cuja renda somada à do aluno deve
equivaler a, no mínimo, duas vezes e meia a mensalidade. Fiador e aluno não podem ter
nome negativado.
Com o PRAVALER você estuda pagando sem juros nas melhores universidades do
País. O aluno paga metade do valor da graduação enquanto estuda e a outra metade
depois de formado. Ou seja, quem contratar o crédito para uma mensalidade com o
valor de R$ 1000, pagará duas parcelas de R$ 500, sendo a primeira em novembro.
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Primeira coleta do projeto de descarte ecológico retira
150kg de pilhas
O projeto de descarte ecológico de pilhas e baterias, impulsionado pelo Colégio Dehon,
pelo Curso de Ciências Biológicas, pela Engie e Higienelar Ambiental, resultou na
retirada de 150kg de pilhas e baterias coletados. A ação ocorreu no dia 24 de agosto.
Na composição das pilhas são encontrados metais pesados como: cádmio, chumbo,
mercúrio, que são extremamente perigosos à saúde humana. Dentre os males
provocados pela contaminação com metais pesados está o câncer e mutações genéticas.
O projeto, idealizado pela CIPA, tem o objetivo de coletar, nos ambientes do Campus,
pilhas e baterias e dar a elas o destino correto para descarte, já que as pilhas e baterias
de uso doméstico apresentam um grande perigo quando descartadas incorretamente. O

professor do colégio Dehon e do curso Ciências Biológicas da Unisul, Cleber Corrêa
explica que, ao ajudar o projeto, “os alunos aprendem a importância de fazer algo
social, não só para ajudar entidades, mas, para preservar o meio ambiente”, enfatiza
Cleber.
Mesmo com a grande adesão da comunidade acadêmica, a presidente da CIPA de
Tubarão, Cheyne Guimarães Pereira, afirma que é importante que a comunidade em
geral também deposite suas pilhas e baterias nos coletores que estão espalhados pelo
Campus. “A Higienelar transporta o material coletado até a Engie, onde é dado o
destino correto”, reforça Cheyne.
Vale destacar que os coletores foram confeccionados com materiais reciclados.
Confira os pontos de coleta:
Campus de Tubarão:
– Biblioteca Universitária;
– Colégio Dehon;
– Fundação Unisul;
– Centro de convivências (Praça de alimentação);
– Bloco pedagógico;
– Bloco da saúde;
– Hospital Veterinário;
– Cetal;
– Unidade hospitalar;
– DCE;
– Pós-Graduação.
Campus da Grande Florianópolis e Unisul Virtual:
– Unisul Virtual;
– Sala de apoio aos docentes;
– Complexo aquático;
– Bloco das engenharias;
– Policlínica;
– SAIAC Dib Mussi;
– SAIAC Trajano;
– SAIAC Pedra Branca;
– CDL (Centro de distribuição logística).

