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Universidade garante que fará pagamentos
Até o dia 13 deste mês, colaboradores da Unisul devem receber o valor remanescente
acordado entre a universidade e os sindicatos. Inicialmente chegou a ser divulgado pela
instituição aos colaboradores que o pagamento não conseguiria ser honrado, mas após
negociação conjunta com os sindicatos de Tubarão e da Grande Florianópolis será
possível efetuar o pagamento. Este ano, também está garantido o pagamento do salário
de outubro e da primeira parcela do 13º, segundo a Unisul.
“Diante dos desafios econômico-financeiros amplamente conhecidos e divulgados, para
efeito de programação, a Unisul comunica que creditará o pagamento do saldo
remanescente do seu salário (referente ao mês de setembro) até o dia 13 de novembro”,
afirma a assessoria da universidade.
Já na próxima semana, a Unisul divulgará o cronograma com as respectivas datas para
os pagamentos dos salários de outubro, bem como da primeira parcela do 13º salário.
Segundo a assessoria da universidade, todos os esforços empreendidos são para liquidar
o saldo remanescente, no entanto, em decorrência do descompasso no repasse dos
recursos dos programas estaduais e da relação entre o número de estudantes pagantes e
com algum benefício, “tivemos o agravamento dos desafios econômicos da Unisul. Mas
seguimos empenhados com medidas para o incremento de novas receitas e acesso a
alternativas de crédito para regularizar todas as pendências”, afirma.
Para a Unisul, conseguir estipular um cronograma para os próximos pagamentos já é
sinal de regularização da situação. “Seguimos também em negociação com os grupos
interessados em gerir a instituição, para dar o melhor encaminhamento”, pontua.
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Workshop gratuito de defesa pessoal tática para
mulheres ensina técnicas para sair de situações de
perigo
Dados estarrecedores sobre a violência feminina no país, e o crescimento dos
números ano após ano, faz com que organizações privadas também tomem iniciativas
para coibir este aumento das estatísticas e impedir que mulheres e crianças sejam
tratadas de formas tão brutais.
Para colaborar, a ATA Pedra Branca estará realizando no dia 10 de novembro, no
Completo Aquático da Unisul, em Palhoça, mais uma edição do Workshop gratuito de
Defesa Pessoal Tática para Mulheres.

No workshop as mulheres vão aprender como usar partes do corpo para se defender,
treinar a mente para controlar a emoção e agir em uma situação de fuga. O workshop
será realizado em duas turmas. Na parte da manhã, das 9h às 12h e, na parte da tarde,
das 15h às 18h.
Em três horas, o professor de Taekwondo da ATA Martial Arts Pedra Branca, Deives
Vidart, idealizador do evento, irá ensinar técnicas físicas, com golpes e formas de se
desvencilhar do agressor, além de abordar a violência verbal e psicológica que afeta
milhões de mulheres no mundo todo, ensinando a blindar a mente e elevar os níveis de
confiança, autoestima e segurança.
Serviço:
O que: Workshop de Defesa Pessoal Tática para Mulheres
Quando: 10/11 – sábado
Onde: Complexo Aquático da Unisul – Pedra Branca – Palhoça
Quanto: Gratuito
Horários: Turma I – das 9h às 12h; Turma II – das 15h às 18h
O evento é destinado a todas as mulheres com mais de 12 anos, independente de
tamanho, compleições físicas e níveis de força. Para o professor, “Qualquer pessoa pode
vencer um agressor maior e mais forte, basta estar preparado. O objetivo aqui não é
vencer a briga, e sim sair de uma situação de perigo. Vou explicar como distrair o
agressor ou imobilizá-lo por tempo suficiente para poder buscar ajuda ou sair correndo”,
afirma Deives Vidart.
“Resistir pode diminuir a chance de uma agressão. Não fazer nada só aumenta as
chances da violência vir a ocorrer. Então, aprender defesa pessoal é evitar futuras
agressões”, conclui Deives Vidart.
As vagas são limitadas e o cadastramento deve ser feito pelo email contato@atapedrabranca.com.br ou pelo whatsApp (48) 98455-8941.
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Workshop gratuito de defesa pessoal ensina técnicas
para mulheres saírem de situações de perigo
Aprenda como usar partes do corpo para se defender, treinar a mente para controlar a
emoção e agir em uma situação de fuga

O evento é destinado a todas as mulheres com mais de 12 anos, independente de
tamanho, compleições físicas e níveis de força/Foto: Assessoria de Imprensa
Dados estarrecedores sobre a violência feminina no país, e o crescimento dos números
ano após ano, faz com que organizações privadas também tomem iniciativas para coibir
este aumento das estatísticas e impedir que mulheres e crianças sejam tratadas de
formas tão brutais. Para colaborar, a ATA Pedra Branca estará realizando no dia 10 de
novembro, no Completo Aquático da Unisul, em Palhoça, mais uma edição do
Workshop gratuito de Defesa Pessoal Tática para Mulheres.
No workshop as mulheres vão aprender como usar partes do corpo para se defender,
treinar a mente para controlar a emoção e agir em uma situação de fuga. O workshop
será realizado em duas turmas. Na parte da manhã, das 9h às 12h e, na parte da tarde,
das 15h às 18h.
Em três horas, o professor de Taekwondo da ATA Martial Arts Pedra Branca, Deives
Vidart, idealizador do evento, irá ensinar técnicas físicas, com golpes e formas de se
desvencilhar do agressor, além de abordar a violência verbal e psicológica que afeta
milhões de mulheres no mundo todo, ensinando a blindar a mente e elevar os níveis de
confiança, autoestima e segurança.
O objetivo não é vencer a briga, e sim sair de uma situação de perigo
O evento é destinado a todas as mulheres com mais de 12 anos, independente de
tamanho, compleições físicas e níveis de força. Para o professor, “Qualquer pessoa pode
vencer um agressor maior e mais forte, basta estar preparado. O objetivo aqui não é
vencer a briga, e sim sair de uma situação de perigo. Vou explicar como distrair o
agressor ou imobilizá-lo por tempo suficiente para poder buscar ajuda ou sair correndo”,
afirma Deives Vidart.
“Resistir pode diminuir a chance de uma agressão. Não fazer nada só aumenta as
chances da violência vir a ocorrer. Então, aprender defesa pessoal é evitar futuras
agressões”, conclui Deives Vidart.

As vagas são limitadas e o cadastramento deve ser feito pelo email contato@atapedrabranca.com.br ou pelo whatsApp (48) 98455-8941.
Os números da violência contra a mulher no Brasil e em Santa Catarina
Recentemente foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o 12º Anuário
Brasileiro da Segurança Pública apresenta números que chocam. 193 mil mulheres
registraram queixa por violência doméstica no ano passado. É uma média de 530
mulheres que acionam a lei Maria da Penha por dia, ou seja, 22 por hora. Destes 164
casos são de estupros. Os dados gerais de 2017 colocam o Brasil entre os países mais
violentos do mundo.
Apesar de Santa Catarina ter a menor taxa de mortes violentas intencionais do país no
geral, foi um dos três estados com maiores registros de estupro ficando atrás apenas de
Mato Grosso do Sul.
Já nos números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, no
que se refere a violência contra a mulher de Janeiro a Agosto deste ano, são 66
homicídios doloso, sendo 25 casos de violência doméstica (feminicídio), além de quatro
casos de latrocínio.
Se os números apresentados já são alarmantes, imagine se considerarmos a média
nacional de que apenas 10% dos casos são denunciados? Também não foram
divulgados os números da violência psicológica que envolvem ameaça verbal, ofensa
sexual, entre outros.
Serviço:
O que: Workshop de Defesa Pessoal Tática para Mulheres
Quando: 10/11 – sábado
Onde: Complexo Aquático da Unisul – Pedra Branca – Palhoça
Quanto: Gratuito
Horários: Turma I – das 9h às 12h; Turma II – das 15h às 18h
Informações e Inscrições: www.facebook.com/atapedrabranca Whats (48) 98455-8941.
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Technight aborda as novas tecnologias de informação

A quarta edição da Technight, que acontece nas Unidades Florianópolis e Pedra Branca,
aborda as novas tecnologias de informação e abre espaço para a discussão sobre as
perspectivas de inovação alavancadas pelas tecnologias.
Além de ser um espaço de aprendizagem com novos atores promovendo a
aprendizagem significativa com foco no mercado profissional, o evento proporciona a
troca de conhecimento e experiências entre pesquisadores, professores, estudantes,
egressos e comunidade.
O Technight é característico por trazer profissionais do mercado da tecnologia da
informação para a realização de minicursos sobre as tecnologias que estão sendo
utilizadas dentro das empresas. O convite para a participar é estendido às empresas e
elas se posicionam sobre áreas de atuação onde tem expertise e onde podem apoiar a
formação dos estudantes.
De acordo com a coordenadora Vera Schuhmacher, coordenadora e professora do curso
de Sistemas de Informação, boa parte dos palestrantes do Technight são egressos do
curso estimulando assim a relação entre a universidade e profissionais que hoje estão no
mercado de trabalho.
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Empreendedores falam de inovação e sucesso
profissional em encontro

As startups cada vez mais se destacam no cenário mercadológico e são conhecidas por
se tratar de empreendimentos em fase inicial ou que incrementam produtos ou serviços
através da inovação, com capacidade de crescimento acelerado.
O especialista em estratégia empresarial, Alexandre Castro, defende as várias formas de
inovar. “Uma inovação pode ser um novo modelo de negócios, uma pequena inovação
incremental ou um preço mais baixo para um produto existente. O importante é achar
um nicho de mercado onde se possa criar um produto ou serviço que seja escalável e
lucrativo. Esse é o conceito básico das startups”.
Um dos primeiros passos para impulsionar os negócios consiste na busca de
informações sobre a startup para a partir de então, conhecer os conceitos inseridos e
aprender com os erros.
O segundo passo, é reconhecer a existência de um problema em um nicho
mercadológico, pois assim, será possível observar oportunidades. Em seguida, pedir
opiniões de outras pessoas pois, é importante que os novos empresários compartilhem
suas ideias para compreender o mercado.
Além do mais, é essencial buscar sócios com ideologias semelhantes, pois uma equipe é
o maior ativo que uma empresa pode ter. E por último, começar com um protótipo, para
que não haja gastos financeiros e trabalho dobrado, uma vez que futuramente, poderá
ocorrer mudanças.
Bate-papo com empreendedores na Unisul
A Incubadora Crie reconhece a importância dessa temática e realiza um bate-papo com
Empreendedores nessa segunda-feira (05), das 19h30min às 21h30min, no Auditório do
Bloco da Saúde em Tubarão. O evento é gratuito e aberto para toda a comunidade. As
inscrições podem ser realizadas clicando aqui.
Entre as abordagens estão os comportamentos e características que levam ao sucesso
pessoal e profissional, e como levantar recursos para colocar a empresa no papel.
Um dos convidados é Alexandre Castro, engenheiro elétrico com MBA em Estratégia
Empresarial. Além de mentor, investidor e consultor de startups na área de negócios e
inovação.
Também participa Mauro Abreu de Camargo, bacharel em administração, responsável
por realizar eventos empresariais e sociais com churrasco no Brasil.
Para a coordenadora da Incubadora Crie, Pâmela Bressan, o evento é importante para a
comunidade, uma vez que dissemina o empreendedorismo da região. “Esperemos que
com esse evento possamos plantar mais uma vez a semente do empreendedorismo e
fortalecer essa tão importante temática para os nossos acadêmicos e comunidade”,
ressalta.
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Encontro Cofafe integra professores e funcionários

Funcionários e professores da Unisul irão se encontrar nesta quinta-feira, dia 01/11, para
realizar um momento de integração entre os participantes. Será uma preparação para os
jogos da Confraternização Olímpica dos Funcionários e Professores das Fundações
Educacionais do Sistema Acafe (Cofafe). As competições desta noite serão realizadas
no Quiosque da Sede Campestre Acref. Neste ano, os jogos da Cofafe serão realizados
entre os dias 15 a 17 de novembro, em Blumenau.
Os jogos haviam sido marcados para os dias 31 de maio a 3 de junho, entretanto, devido
à greve dos caminhoneiros, ocorrida no primeiro semestre do ano, os jogos foram
adiados para novembro.
Para o coordenador da delegação da Unisul e da Acref, Robson Galvani, os jogos
proporcionam a integração e cooperação entre todos os envolvidos. “Os treinamentos
são importantes porque eles integram toda a universidade, temos funcionários de toda a
universidade participando dos jogos da Cofafe. Esse ano estamos com uma delegação
de 82 pessoas participando dos jogos”, ressalta.
Nesta quinta, haverá dois treinamentos. O primeiro, será realizado às 19h30min, na
modalidade futebol – sênior X livre, e às 20h30min, serão os jogos de mesa. Às 21h,
ocorrerá um jantar para os participantes do Encontro Cofafe.
A Unisul irá participar de todas as modalidades da 26ª Cofafe. Desde o início, a
Instituição tem participado das edições. “A Unisul é a maior campeã dos jogos da
Cofafe, nós temos oito títulos como campeã geral”, enfatiza Robson.
Confira todas as modalidades da 26ª Edição da Cofafe:
Modalidades coletivas:







Bocha masculino e feminino.
Futebol suíço masculino.
Futebol suíço sênior masculino.
Futsal masculino e feminino.
Futsal sênior masculino.
Voleibol masculino e feminino.



Basquetebol 3×3.
1. Modalidades Individuais:
 Corrida rústica masculina e feminina.
III. Modalidades de Mesa:








Canastra masculino e feminino.
Dominó masculino e feminino.
Sinuca masculina e feminina.
Tênis de mesa masculino e feminino.
Totó masculino e feminino.
Truco masculino e feminino
Xadrez masculino e feminino.
1. Modalidades Experimentais:
 Bolão 23 mistos.
 Jogos eletrônicos.
 Natação misto.
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A morte como imagem da vida

Por Heloisa Juncklaus Preis Moraes, Docente do Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Linguagem. Líder do Grupo de Pesquisas do Imaginário e Cotidiano.
Se temos uma certeza na vida é a de que vamos morrer. Quando “for chegada a hora”,
partimos. Os ditos populares expressam um postulado teórico. Nos estudos da
Antropologia do Imaginário, a Morte e, por consequência, o Tempo (que nos coloca na
linha cronológica cada vez mais próximos daquela) são origens das atitudes
imaginativas. O Imaginário é um conjunto relacional de imagens, bem como nossa
capacidade de forjá-las, que tem potência organizadora de nossas vidas, dando forma e
sentido, simbolicamente, a ações, sentimentos, pensamentos, visões de mundo.
Os modos pelos quais lidamos com a certeza/medo da Morte e com a angústia humana
do passar do tempo marcam nossa narrativa de vida, ou seja, dão suporte à arrumação
das complexas estruturas de imagens, formando o que chamamos de trajeto
antropológico. A morte, por assim dizer, justifica o universo mítico-simbólico,
estruturando nosso imaginário, ainda que não nos demos conta disso.

Em qualquer tempo histórico a morte é um semblante da vida individual e social, que
pulsa a ser simbolizada. E este processo passa pela cultura, história e religião. Enquanto
âncora de uma estruturação do imaginário é recorrente, tanto mais pregnante e
ritualizada quanto o sentido cultural lhe dê força. Morrer é um fenômeno biológico, mas
a Morte ganha um imperativo cósmico-social. O fato é que ela orquestra nossas vidas.
Seja pelo enfrentamento do medo provocado, com atitudes heroicas, seja pela
eufemização, buscamos nos afastar ou nos precaver da “tal hora”. A partir daí, travamos
um posicionamento em relação à vida, aos outros e a nós mesmo.
Ao nos aproximarmos do Dia da Almas, ou Finados, o tema ganha um sentido social
mais intenso. Algumas práticas ligando à memória do corpo, outras, que nos lembram
não só de quem partiu, mas permitem a reflexão sobre a própria vida, em andamento. A
morte tem capacidade de nos colocar frente às nossas escolhas, desafiando-nos para que
nosso legado, nossa trajetória, ultrapasse-a, deixando-nos imortais em vida. É uma
imagem que deixamos, que nos tornamos. Já nos disse o filósofo Bachelard que “a
morte é, em primeiro lugar, uma imagem, permanece uma imagem”. Que imagem
queremos ser, em permanência?

