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Mais de 50 metros de extensão da ponte pênsil foram
reconstruídos
A ordem de serviço para o trabalho foi assinada no dia 18 do mês passado, e a
expectativa do poder Executivo de Tubarão era que a obra seja finalizada até esta
segunda-feira

Tubarão
A reforma da ponte pênsil em frente à Unisul avança em ritmo acelerado nesta semana.
A empreiteira responsável pelas obras chegou a mais de 50 metros de extensão de
estrutura reconstruída.
Os trabalhos são feitos a partir da margem direita e o vão de assoalho está próximo de
alcançar a metade da extensão (155 metros). A Sanero Construções, responsável pelas
obras, evita projetar uma data de conclusão e reabertura da ponte. Porém, a expectativa
é de que na próxima sexta-feira, a estrutura alcance a margem esquerda.
Depois disso, será realizada a regulagem dos cabos que seguram o assoalho (pendurais
verticais), colocação das telas de proteção e demais acabamentos. A reforma e
reabertura da ponte pênsil é uma alternativa para a comunidade enquanto a passarela de
concreto não é executada.
A licitação para elaboração do projeto da obra mais completa será lançada nos próximos

dias. Quando a nova estrutura ficar pronta, a ponte pênsil será desmontada e todos os
materiais serão reutilizados na manutenção nas outras três travessias deste tipo na
cidade.
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Terceira escolha de vagas para Educação será na
segunda-feira (19)
A Fundação Municipal de Educação divulgou nesta sexta-feira (16) o cronograma da
terceira escolha de vagas para professores aprovados pelo Processo Seletivo para
contratação em caráter temporário.
A escolha será nesta segunda-feira (19), no auditório 211 do Bloco Pedagógico da
Unisul, de acordo com a ordem descrita no anexo.
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A reforma da ponte pênsil em frente à Unisul avança em ritmo bastante acelerado. Nesta
sexta-feira (16), a empreiteira responsável pelas obras chegou a mais de 50 metros de
extensão de estrutura reconstruída.
Ao fazer uma vistoria no local, o prefeito Joares Ponticelli ficou satisfeito com a
evolução dos trabalhos. A reconstrução é feita a partir da margem direita e o vão de
assoalho está próximo de alcançar a metade da extensão (155 metros).

A Sanero Construções LTDA, empreiteira responsável pelas obras, evita projetar uma
data de conclusão dos trabalhos e reabertura da ponte. Porém, a expectativa é de que na
próxima sexta-feira (23) a estrutura alcance a margem esquerda.
A partir daí será realizada a regulagem dos cabos que seguram o assoalho (pendurais
verticais), colocação das telas de proteção e demais acabamentos.
A reforma e reabertura da ponte pênsil é uma alternativa para a comunidade enquanto a
passarela de concreto não é executada.
A licitação para elaboração do projeto da obra será lançada nos próximos dias. Quando
a nova estrutura ficar pronta, a ponte pênsil será desmontada e todas os materiais serão
reutilizados na manutenção nas outras três pontes de pedestres que existem na cidade.
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As formas de interação para gerar conhecimento
abrem o ProFoco nesta segunda, 19

As atividades que abrem a semana do ProFoco, nesta segunda-feira (19), tratarão das
práticas pedagógicas nas diferentes áreas de conhecimento. Serão oficinas, colóquios e
palestras sobre a importância da interação na produção do conhecimento.
Um dos destaques, será a oficina: “Aprendendo com a Pedagogia Waratiana: a metáfora
e o jogo substituindo o tédio e a dominação”, que abordará o uso dessa prática como
estratégia de aprendizagem em sala de aula, com a professora Dilsa Mondardo,
coordenadora do curso de Direito. O worshop começará às 8h, no Serviço de Psicologia
– Bloco J, na Unidade Pedra Branca.
Segundo Dilsa, não existe uma teoria específica para a pedagogia waratiana. Dilsa
defende que há uma indicação em suas obras dos vários momentos em que Warat nos
ensina a conviver num ambiente acadêmico ensinando sem tédio e sem dominação.
“Deixar com quem ensina e quem aprende sejam criativos. Que exercitem a criatividade
viva, que seja fora dos padrões impostos no ensino tradicional e que acaba por matar
toda uma capacidade de ver o mundo de uma maneira diferente”.

Para quem não conhece, Luis Alberto Warat, docente por mais de 40 anos no ramo de
direito, era escritor e pesquisador, além de um grande entusiasta. Warat, tinha ideias
contestadoras, transitava livremente pela psicanálise, filosofia, literatura à teoria do
direito. Acreditava que mais do que orientar os alunos sobre as leis, perspectivas e
estrutura lógica no sistema, o professor deve sempre buscar maneiras de apresentar o
conteúdo e se fazer entender. Assim, influenciou e ainda inspira pesquisadores a buscar
e extrair o conhecimento.
No Campus Tubarão, o dia começará com o colóquio: “Afetividade e aprendizagem:
qual a relação?”, com a professora Solange Piva Zanatta, às 14h, com enfoque
psicológico e pedagógico da relação afeto e cognição. A interação entre a emoção e a
razão. O papel da afetividade no funcionamento psicológico e na construção do
conhecimento. Já às 19h, os indicadores avaliados pelo MEC e suas considerações
quanto a organização didático-pedagógica, serão abordados pelos coordenadores dos
cursos durante o encontro: Os referenciais de qualidade do curso na perspectiva do
MEC.
Já no Campus da Grande Florianópolis, além do workshop com a professora Dilsa, terá
o seminário sobre o novo EVA, que apresentará o novo Espaço Virtual de
Aprendizagem e suas potencialidades frente às tecnologias móveis. A webconferência
sobre o uso dos recursos audiovisuais, com debate sobre a forma de interação e
vantagens aos docentes e discentes. Também haverá uma oficina sobre a pesquisa em
base de dados, no Auditório da Unidade Dib Mussi.
E para fechar o dia, às 19h, no Auditório G – Unidade Pedra Branca, a mesa-redonda:
Como Prevenir o Suicídio?, abordará as características de um suicida e as formas de
prevenção, por um médico, enfermeiro e psicóloco.
Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. As inscrições são feitas pelo
Minha Unisul. Confira a programação completa do ProFoco:
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Bacharéis em Direito da Unidade Pedra Branca colam
grau neste sábado, 17

Mais uma turma do curso de Direito, do Campus Grande Florianópolis, cola grau neste
sábado, 17, às 18h, na Associação Catarinense de Medicina – ACM, em Florianópolis.
Parabéns e sucesso aos formandos!

