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Visita
Os alunos do primeiro semestre de Jornalismo da Unisul, acompanhados da professora
Darlete Cardoso, visitaram a redação do DS na noite de terça-feira. Os acadêmicos
puderam conhecer o processo diário de elaboração do jornal.
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Unisul
Ao procurar por cursos de pós-graduação, o candidato se depara com diversas opções no
mercado e muitas vezes encontra dúvidas, desde qual curso à área que deve escolher. O
coordenador do Programa de Orientação de Carreira (POC) da Unisul, professor
Vanderlei Brasil, explica o que deve ser levado em conta nesse momento de decisão.
Um curso de especialização deve ser entendido como a continuação da formação inicial,
pois a graduação é uma formação mais ampla, enquanto a pós-graduação oferece
qualificação específica. “Por isso, vale a pena o estudante levar em conta alguns
critérios antes de escolher o curso, como optar por algo que não tenha sido abordado ou
que aprofunde o conhecimento adquirido na universidade”, ressalta Vanderlei.

Veículo: Site JI News
Data: 18/04/2017
Link: http://jinews.com.br/noticia/academica-de-ri-da-unisul-abrira-conferenciada-onu

Acadêmica de R.I. da Unisul abrirá Conferência da
ONU

A aluna do curso de Relações Internacionais, Alicia Amancio, foi convidada para
evento da Organização das Nações Unidas, realizado pela United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC). Ela fará o discurso de abertura da
Conferência em nome da Sociedade Civil Mundial. O encontro ocorrerá entre os dias 8
e 18 de maio, em Bonn, na Alemanha e reunirá negociadores, ministros e outros
governantes para definir como serão dados os próximos passos para o cumprimento das
metas do Acordo de Paris.
Alicia é natural de Maceió, passou parte da sua infância em São Paulo e mora em
Florianópolis desde os seus 6 anos. Aos 19 anos ingressou no curso de Relações
Internacionais, através do ProUni. Desde os 16 anos ela é engajada em movimentos
sociais e ambientais. “Posso dizer que eu não escolhi o curso de R.I. e sim ele me
escolheu. Já desenvolvi dois projetos junto à ONU/UNFCCC. Desde 2014 eu represento
a Sociedade Civil Brasileira nas conferências de mudanças climáticas das Nações
Unidas.”, contextualiza.
Para a coordenadora do curso de Relações Internacionais da Unidade Florianópolis,
professora Silvia Back, foi uma grata surpresa uma aluna caloura com tamanho
engajamento. “Nos surpreendeu muito em razão da sua articulação
política internacional sendo ela, ainda tão jovem”, parabeniza. A professora diz que
esse fato se torna muito agregador no âmbito do curso porque motiva professores e
alunos no engajamento para a participação da Unisul, através de seus acadêmicos, em
atividades junto a Organizações da Sociedade Civil (ONGs) com apoio do governo
brasileiro. “O objetivo final é a conscientização dos desafios múltiplos, como o
desenvolvimento sustentável, por exemplo, via Organizações Internacionais renomadas,
como a ONU”, completa.

Alicia já foi para o Peru, Alemanha, França, Itália e Fiji. Foi credenciada pelo Itamaraty
como parte da Delegação Oficial do Governo. Atua na parte de articulação do tema
Associação Catarinense de Ensino (ACE), que fala sobre empoderamento e educação
climática, ocupando tais espaços, ela teve contato direto e produtivo com ministros,
presidentes e CEO’s de vários setores. “Acredito que o melhor momento que já vivi
nestes anos foi ver ao vivo o momento em que presidentes de 196 países concluíram o
processo do Acordo de Paris, durante a COP21”, conclui.
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Vice-governador dá posse a Edson Piriquito na ADR
Itajaí

O vice-governador Eduardo Moreira empossou o ex-prefeito de Balneário Camboriú,
Edson Renato Dias (Piriquito), no comando da Agência de Desenvolvimento Regional
(ADR) em Itajaí nesta terça-feira, 18. As ADRs têm como objetivo o desenvolvimento
de Santa Catarina de forma mais harmônica, salientou Eduardo Moreira ao lembrar o
processo de descentralização administrativa do Governo do Estado implantado pelo
então governador Luiz Henrique da Silveira em 2003.
Piriquito afirmou que buscará a aproximação entre todos os setores da sociedade para
estimular o desenvolvimento sócio-econômico das nove cidades atendidas pela ADR:
Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha,
Piçarras e Porto Belo. Ele substituiu Gaspar Laus na pasta. Piriquito tem 49 anos e é
graduado em Tecnologia em Administração Pública pela Unisul e pós-graduação em
Gestão de Cidades. Iniciou a carreira política em 2000, como vereador.

Entre as principais obras em andamento na região estão: a duplicação da Rodovia
Antônio Heil, a construção do Complexo Madre Teresa (que dobrará a capacidade de
atendimento do Hospital Marieta), o alargamento da bacia de evolução para o
Complexo Portuário, em Itajaí, a construção do Centro de Eventos de Balneário
Camboriú e do Centro de Inovação Tecnológica de Itajaí, a ampliação do Hospital
Nossa Senhora dos Navegantes, em Navegantes; e as quatro novas escolas de ensino
médio em Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes. Todas as ações em andamento
superam os R$ 400 milhões em investimentos.
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Mister e Miss Mundo/SC: Concurso de beleza terá a
sua grande final na região
Em 30 anos do concurso, esta é a primeira vez que uma cidade da Amurel sedia o
evento estadual, um dos mais badalados da área.

Na contagem regressiva para o Mister e Miss Santa Catarina Mundo 2017, que ocorrerá
entre os dias 7 e 10 de junho, os 70 participantes do certame têm se preparado muito
para ocupar o lugar mais alto do concurso de beleza no Estado. Foram selecionados 40

mulheres e 30 homens de diversos municípios para a disputa, que pela primeira vez
ocorrerá na região Sul. O local escolhido foi o Ginásio de Esportes, de Imbituba.
O ganhador representará o Estado no concurso nacional, em agosto do próximo ano. Na
região, seis participantes disputarão o título. De Imaruí, Natália Alves; de Laguna,
Loren Cruz; Garopaba, Jéssica Nascimento e Gustavo de Souza; e de Imbituba, Vanessa
Tomaz e Renan Pires.
É da cidade portuária o vencedor do concurso no ano passado, o acadêmico de direito da
Unisul Diogo Faria, 20 anos, ele defenderá o título em agosto, em Angra dos Reis, no
Rio de Janeiro. “Tenho feito uma boa preparação psicológica e física. Não
desmerecendo os outros candidatos e um dos principais quesitos, o meu corpo não vem
em primeiro lugar. Um corpo bem equilibrado depende de um bom psicológico. O
mister tem que ser uma pessoa que sabe aparecer e não que goste de aparecer”, conta
Diogo Faria, vencedor da edição 2016 do Mister Mundo Santa Catarina.
A atual Miss Santa Catarina é Camila Wolff, de Porto União. O evento leva em conta
não somente os aspectos da beleza física e plástica, mas também saúde, aptidão para as
artes, desempenho em desfiles e inteligência. Para isso serão aplicadas seis avaliações:
entrevista, esportiva, traje de gala, talento artístico, passarela e beleza com propósito.
Cada uma delas somará pontos, que determinarão os vencedores.
“Conseguimos trazer a grande decisão para Imbituba. Conversei com o coordenador
estadual, Luiz Bozzano e fui feliz. Ele aceitou o nosso pedido e pela primeira vez
ocorrerá em nossa região. Em 30 anos de concurso, enfim o Sul será palco de uma
decisão”, comemora o coordenador do evento na região, Miro Luz.
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Pastoral Universitária celebra a Páscoa na
Universidade

No último dia 11 de abril, terça-feira, a Pastoral Universitária promoveu uma celebração
de Páscoa na Universidade. Participaram da organização e execução da atividade
professores, acadêmicos e colaboradores membros da PU. Com músicas cristãs e MPB
que falavam do sentido da Páscoa, os acadêmicos foram recebidos no Bloco Pedagógico
e Cettal. Também foram recitados poemas que retratavam o sentido da Grande Festa
Cristã. Na ocasião folders foram distribuídos com a programação da Pastoral
Universitária e seus projetos na Unisul e uma linda mensagem de Páscoa.
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Celesc inaugura sistema de geração fotovoltaica na
Unisul

A Celesc inaugurou no campus da Unisul, em Palhoça (SC), o primeiro sistema de
geração de energia solar fotovoltaica com recursos do Programa de Eficiência
Energética. O projeto da universidade foi escolhido em chamada pública lançada pela
distribuidora em 2015 e teve investimento total de R$ 528 mil, dos quais R$ 490 mil
foram custeados pelo programa da Celesc.
O sistema composto por 120 módulos fotovoltaicos com capacidade de 37,2kWp entrou
em operação em janeiro desse ano. A previsão de geração é de 4.584,83 kWh/mês e
55,02 MWh/ano. Em fevereiro, foram produzidos 4.409,23 kWh.
O projeto também incluiu a substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W
por 1.625 lâmpadas tuboLED de 18W nos Blocos F, G e H da Unisul. A estimativa do
chefe da Divisão de Eficiência Energética da Celesc, Marco Aurelio Gianesini, é de que
haverá redução de 142,76MWh/ano na necessidade de compra de energia pela
universidade, com participação de 39% da fonte solar fotovoltaica nessa economia. Há
também redução prevista na demanda na ponta de de 41,51kW.

Entre fevereiro deste ano e janeiro de 2018 será feito o monitoriamento da energia
gerada pelas instalações, para que as informações colhidas possam subsidiar os cálculos
da eficiência do sistema durante os 25 anos do período de vida útil.
Além da Unisul, outros cinco projetos aprovados na chamada pública da Celesc deverão
ser concluídos nos próximos meses: o de eficiência da iluminação da Furb, em
Blumenau; a instalação de sistema fotovoltaico e ações de eficiência na iluminação da
Unochapecó; a substituição de motores na Cia. Canoinhas, e o projeto de eficiência da
iluminação pública em Joaçaba.
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Seis representantes da região disputam o Mister e Miss
SC que acontece em junho, em Imbituba

Foram selecionados 40 mulheres e 30 homens de diversos municípios para a disputa,
que pela primeira vez ocorrerá na região Sul. O local escolhido foi o Ginásio de
Esportes Olivar Francisco, região central de Imbituba
Na contagem regressiva para o Mister e Miss Santa Catarina Mundo 2017, que ocorrerá
entre os dias 7 e 10 de junho, os 70 participantes do certame têm se preparado muito
para ocupar o lugar mais alto do concurso de beleza no Estado. Foram selecionados 40
mulheres e 30 homens de diversos municípios para a disputa, que pela primeira vez
ocorrerá na região Sul. O local escolhido foi o Ginásio de Esportes Olivar Francisco,
região central de Imbituba.

O ganhador representará o Estado no concurso nacional, em agosto do próximo ano. Na
região, seis participantes disputarão o título. De Imaruí, Natália Alves; de Laguna,
Loren Cruz; Garopaba, Jéssica Nascimento e Gustavo de Souza; e de Imbituba, Vanessa
Tomaz e Renan Pires.
É da cidade portuária o vencedor do concurso no ano passado, o acadêmico de direito da
Unisul Diogo Faria, 20 anos, ele defenderá o título em agosto, em Angra dos Reis, no
Rio de Janeiro. “Tenho feito uma boa preparação psicológica e física. Não
desmerecendo os outros candidatos e um dos principais quesitos, o meu corpo não vem
em primeiro lugar. Um corpo bem equilibrado depende de um bom psicológico. O
mister tem que ser uma pessoa que sabe aparecer e não que goste de aparecer”, conta
Diogo Faria, vencedor da edição 2016 do Mister Mundo Santa Catarina.

O imbitubense Diogo Faria, 20 anos, vencedor do ano passado do Mister SC,
representará o Estado em agosto na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no
Mister Brasil
A atual Miss Santa Catarina é Camila Wolff, de Porto União. O evento leva em conta
não somente os aspectos da beleza física e plástica, mas também saúde, aptidão para as
artes, desempenho em desfiles e inteligência. Para isso serão aplicadas seis avaliações:
entrevista, esportiva, traje de gala, talento artístico, passarela e beleza com propósito.
Cada uma delas somará pontos, que determinarão os vencedores.

A atual Miss Santa Catarina, Camila Wolff, de Porto União, também estará em Angra
dos Reis em agosto, para o concurso Miss Brasil Mundo
“Conseguimos trazer a grande decisão para Imbituba. Conversei com o coordenador
estadual, Luiz Bozzano e fui feliz. Ele aceitou o nosso pedido e pela primeira vez
ocorrerá em nossa região. Em 30 anos de concurso, enfim o Sul será palco de uma
decisão”, comemora o coordenador do evento na região, Miro Luz.
Este ano, em junho, Diogo e Camila passam o título para os novos vencedores e em
agosto estarão representando o Estado em Angra dos Reis onde concorrem, ele, ao título
brasileiro de Beleza, Mister Brasil, e ela, a Miss Brasil Mundo.
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Vice-governador dá posse a Edson Piriquito na ADR
Itajaí
O vice-governador Eduardo Moreira empossou o ex-prefeito de Balneário Camboriú,
Edson Renato Dias (Piriquito), no comando da Agência de Desenvolvimento Regional
(ADR) em Itajaí nesta terça-feira (18)

As ADRs têm como objetivo o desenvolvimento de Santa Catarina de forma mais
harmônica, salientou Eduardo Moreira ao lembrar o processo de descentralização
administrativa do Governo do Estado implantado pelo então governador Luiz Henrique
da Silveira em 2003.
Piriquito afirmou que buscará a aproximação entre todos os setores da sociedade para
estimular o desenvolvimento socioeconômico das nove cidades atendidas pela ADR:
Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha,
Piçarras e Porto Belo. Ele substituiu Gaspar Laus na pasta. Piriquito tem 49 anos e é
graduado em Tecnologia em Administração Pública pela Unisul e pós-graduação em
Gestão de Cidades. Iniciou a carreira política em 2000, como vereador.

O cargo era ocupado por Gaspar Laus desde junho de 2016, período em que consolidou
o novo modelo de gestão administrativa implementado pelo governador João Raimundo
Colombo, com a substituição das secretarias regionais pelas agências de
desenvolvimento.
Entre as principais obras em andamento na região estão: a duplicação da Rodovia
Antônio Heil, a construção do Complexo Madre Teresa (que dobrará a capacidade de
atendimento do Hospital Marieta), o alargamento da bacia de evolução para o
Complexo Portuário, em Itajaí, a construção do Centro de Eventos de Balneário
Camboriú e do Centro de Inovação Tecnológica de Itajaí, a ampliação do Hospital
Nossa Senhora dos Navegantes, em Navegantes; e as quatro novas escolas de ensino
médio em Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes. Todas as ações em andamento
superam os R$ 400 milhões em investimentos.
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ADEPOL-SC LANÇA LIVRO DE ARTIGOS
CIENTÍFICOS
Prefaciado pelo secretário de Estado, Antônio Gavazzoni, e escrito por delegados,
professores, advogados e um desembargador, a obra “INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR
E PROCESSO PENAL: NOVOS DESAFIOS E PERSPECTIVAS” será lançada
oficialmente no próximo dia 25, no Majestic Palace Hotel, em Florianópolis. Trata-se
do resultado do II Edital de Seleção de Artigos Científicos relacionados à Polícia
Judiciária e Investigação Criminal, promovido pela Associação dos Delegados de
Polícia de Santa Catarina (ADEPOL-SC).
O exemplar com 238 páginas e 15 artigos de 18 autores foi produzido pela Editora
Empório do Direito, de Florianópolis. De acordo com o presidente da ADEPOL-SC,
Delegado Ulisses Gabriel, o propósito da iniciativa é contribuir e incentivar o estudo e a
publicação de trabalhos científicos relacionados à atividade policial judiciária.
“Possibilitaremos o reconhecimento acadêmico dos associados e, consequentemente, a
valorização da carreira policial civil.”, enfatiza.
CONHEÇA OS AUTORES
ALAN PINHEIRO DE PAULA – Delegado de Polícia de Santa Catarina. Mestrando
em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Professor de
Direito Administrativo da Univali. Professor da Academia de Polícia de Santa Catarina
(ACADEPOL/SC).
ALICE BIANCHINI – Doutora em Direito penal pela PUC/SP, mestre em Direito pela
UFSC, especialista em Teoria e Análise Econômica pela Universidade do Sul de Santa
Catarina Unisul-SC e em Direito Penal Econômico Europeu, pela Universidade de

Coimbra/IBCCrim. Foi professora do Departamento de Direito Penal da USP e do
Curso de Mestrado em Direito da Uniban-SP. Leciona em diversos cursos de
especialização. Integrante da Comissão Nacional da Mulher Advogada – OAB Federal.
Autora de vários livros e de artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros,
dentre eles, Lei Maria da Penha. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Instrutora do
Programa Virtual Estude Lei Maria da Penha em 30 dias: +de 100 questões
controvertidas.
ANDRÉ LUIZ BERMUDEZ PEREIRA – Delegado de Polícia de Santa Catarina.
Mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI.
Professor de Direito Constitucional e Processo Penal na Universidade do Sul de Santa
Catarina – UNISUL. Professor da Academia de Polícia de Santa Catarina
(ACADEPOL/SC).
DAVID TARCISO QUEIROZ DE SOUZA – Delegado de Polícia do Estado de Santa
Catarina. Mestre em Ciências Criminais pela PUC/RS. Especialista em Direito Público.
Especialista em Gestão de Segurança Pública. Professor de Direito Processual Penal e
Criminologia na Academia de Polícia do Estado de Santa Catarina (ACADEPOL/SC).
Professor universitário.
ISAAC SABBÁ GUIMARÃES – Promotor de Justiça no Estado de Santa Catarina.
Doutor em Direito pela Università Degli Studi di Perugia (Itália). Doutor em Ciência
Jurídica pela UNIVALI. Mestre em Ciência Jurídica por Coimbra (Portugal).
JARDEL LUÍS DA SILVA – Mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Especializando em Direito e
Gestão Tributária pela Universidade do Vale do Rio do Sinos. Advogado licenciado,
exercendo as funções de Assessor de Juiz de Direito.
JÚLIO CÉSAR M. FERREIRA DE MELO – Juiz de Direito de Segundo Grau do
TJSC. Graduado em Direito pela UFSC (1988). Mestre em Ciência Jurídica (Área de
Concentração: Hermenêutica e Principiologia Constitucional – 2010) e Doutorando em
Ciência Jurídica pela UNIVALI
JULIO CESAR MARCELLINO JR. – Doutor em Direito Público pela Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), com estudos doutorais na Faculdade de Direito de
Coimbra (Portugal). Mestre em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).
Especialista em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ). Professor
da Disciplina de Direito Constitucional na Universidade do Sul de Santa Catarina
(UNISUL). Advogado. Presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
(JUCESC).
LEILANE SERRATINE GRUBBA – Doutora e Mestre em Direito pela Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora Permanente do Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Direito da Faculdade Meridional (IMED). Professora da
Escola de Direito da Faculdade Meridional (IMED). Pesquisadora da Fundação
Meridional. Coordenadora do grupo de pesquisa MAR – Migração, Asilo e Refúgio
(CNPq/IMED), e do grupo de pesquisa FUNDDIH – Fundamentos e Dimensões dos
Direitos Humanos (CNPq/IMED). Líder do Centro de Direito, Democracia,
Desenvolvimento e Sustentabilidade, vinculado à IMED.

LUANNA TOMAZ DE SOUZA – Doutora em Direito (Universidade de Coimbra).
Vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará. Líder do Grupo
de Estudos e Pesquisas Direito Penal e Democracia e coordenadora da Clínica de
Atenção à Violência (CAV). Email: luannatomaz@ufpa.br
MÁRCIA CRISTIANE NUNES-SCARDUELI – Policial Civil em Santa Catarina,
Professora da ACADEPOL/SC e da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL),
campus virtual, Doutora em Ciências da Linguagem.
MÁRCIO SCHIEFLER FONTES – Juiz de Direito em Santa Catarina, convocado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), onde atua como juiz auxiliar do Ministro Teori
Zavascki. É bacharel e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
além de pós-graduado em diversas universidades brasileiras. Antes, foi nomeado
diplomata de carreira.
PAULO CESAR SCHMITT – Sócio do escritório de advocacia Menezes e Niebuhr
Advogados Associados; Especialista em Direito Processual pelo Complexo de Ensino
Superior de Santa Catarina – CESUSC; Pós-Graduando em Ciências Criminais pelo
Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina – CESUSC; Bacharel em Direito pela
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Membro da Comissão de Direito Penal da
OAB/SC; Conselheiro Titular do CONEN – Conselho Estadual de Entorpecentes.
PAULO SILAS TAPOROSKY FILHO – Advogado. Especialista em Ciências Penais.
Especialista em Direito Processual Penal. Especialista em Filosofia
RICARDO JACOBSEN GLOECKNER – Doutor em Direito pela Universidade Federal
do Paraná – UFPR. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Advogado
criminalista.
SALAH H. KHALED JR. – Professor adjunto de Direito penal, Criminologia, Sistemas
Processuais Penais e História das Ideias Jurídicas da Universidade Federal do Rio
Grande – FURG. Professor Permanente do Mestrado em Direito e Justiça Social da
Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Doutor e Mestre em Ciências Criminais
(PUCRS). Mestre em História (UFRGS). Especialista em História do Brasil (FAPA).
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (PUCRS). Licenciado em História (FAPA).
Líder do Grupo de Pesquisa Hermenêutica e Ciências Criminais (FURG/CNPq).
VANDERLEI PORTES DE OLIVEIRA – Doutorando em Direito (Universidade de
Coimbra). Professor da Universidade Federal Rural da Amazônia.
Email: portes@ufra.edu.br
YURI FELIX – Doutorando e Mestre do Programa de Pós-graduação em Ciências
Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Pósgraduado em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra/IBCCrim. Pósgraduado em Ciências Penais. Ex-Presidente da Comissão de Direito Penal e Direito
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Professora da Unisul pesquisa aquecimento global no
Pacífico

Uma das primeiras brasileiras a integrar o International Ocean Discovery Program é
a professora do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Unisul, Patrícia
Eichler. Ela foi convidada para continuar a pesquisa sobre o aquecimento global na
Western Pacific Warm Pool (WPWP). A segunda etapa de estudo que versa sobre a
piscina natural aquecida no Oceano Pacifico será realizada entre 19 e 30 de junho, na
Universidade de Texas AM, em College Station/EUA, e avaliará a assinatura das
massas de água no sedimento do fundo do mar.
A participação da professora Patrícia nessa nova etapa da pesquisa internacional é fruto
de sua interação em programas estratégicos com a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes). A primeira parte da pesquisa ocorreu no Oceano
Pacífico, na Western Pacific Warm Pool (WPWP), ao norte da Austrália. Ela ficou 58
dias a bordo do Navio Jodies Resolution para pesquisar sobre o aquecimento global.
A professora representa a Unisul e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
neste trabalho que envolve 26 países. Um documentário será produzido sobre a jornada
e um livro já foi publicado com os dados preliminares. De acordo com a professora, o
local possui as águas mais quentes do planeta por estar localizado na Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT) que é um dos mais importantes sistemas
meteorológicos atuando nos trópicos.

Durante a viagem, Patrícia coletou amostras para sua pesquisa e para todos os demais
participantes da expedição. O Programa procura documentar a expressão regional e os
mecanismos de condução da variabilidade climática, por exemplo, temperatura,
precipitação e produtividade, na Warm Pool do Pacífico Ocidental (WPWP), no que se
refere à evolução do clima no período Neogeno. Para esse objetivo, foram selecionados
locais com ampla distribuição geográfica e configurações oceanográficas variáveis.
Os altos coeficientes de taxa de sedimentação nestes locais permitirão restringir melhor
os mecanismos que influenciam a variabilidade da escala milenar, suas ligações com a
variabilidade climática de alta latitude e as implicações para variações de temperatura e
precipitação nesta região em condições climáticas variáveis. Além disso, estas taxas de
acumulação elevadas oferecem a oportunidade de estudar a variabilidade climática
durante períodos quentes anteriores numa resolução semelhante aos estudos existentes
no Holoceno.
Os resultados da amostragem de água e de sedimento dos locais selecionados serão
usados para reconstruir os perfis de densidade da água profunda do Pacífico equatorial
ocidental durante o Último Máximo Glacial. Análises geoquímicas em carapaças de
foraminiferos bentonicos, especialidade da professora Patricia, serão usadas para
investigar além da climatologia, a erosão mineral e carbonatada volcanogênica e suas
possíveis implicações para a evolução do clima no Neogeno.

