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Entrelinhas
Uma audiência pública para tratar sobre as questões que envolvem a educação infantil
foi marcada para dia 2, terça-feira, às 19h, na Unisul. Presidente do Sintermut, Laura
Oppa, convida todos os professores e interessados e deixa à disposição o endereço
evento@sintermut.com.br para perguntas e detalhes.

Veículo: Site do Jornal Diário do Sul
Data: 29/04/2017
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Visita
O prefeito Joares recebeu na última sexta-feira a visita de uma comitiva da
Universidade de Cambridge (Inglaterra), acompanhada por representantes da Unisul de
Tubarão. O encontro ocorreu na sala de atos da prefeitura.

Veículo: Site do Jornal Diário do Sul
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Startup
Desde sexta-feira à noite dezenas de empreendedores de Tubarão e região estão
participando de 54h de trabalho árduo na construção de ideias criativas para novos
negócios. Esse é o objetivo da Startup Weekend, que está ocorrendo na Unisul. O
evento já foi realizado em mais de 700 cidades em todo o mundo e ocorre pela primeira
vez aqui no Sul de Santa Catarina. A causa é nobre: a disseminação do
empreendedorismo e a oportunidade aos participantes de tirarem boas ideias do papel,
com o auxílio de mentores especialistas em design, marketing e administração. No fim
da tarde de domingo serão conhecidos os melhores trabalhos do evento.
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Programa de Pós-Graduação da Unisul promove
seminário: Discurso, Cultura e Mídia

Em momento em que a mídia participa ativamente da política nacional, o Programa de
Pós-graduação em Ciências de Linguagem (PPGCL), realizará a terceira edição
do Seminário Discurso, Cultura e Mídia (Sedisc). A Unidade Pedra Branca receberá
pesquisadores de todo o Brasil entre 2 e 4 de maio, no Auditório C. Os estudiosos
discutirão suas pesquisas na busca de dispositivos contemporâneos de análise dos
processos de formulação e circulação do conhecimento nessas áreas.
A Unisul tem desenvolvido pesquisas integradas e interinstitucionais em Análise do
Discurso, Cultura, Artes e Mídia. “Também será discutida a possibilidade de formação
de novas redes de pesquisas no escopo do discurso. Assim, a temática desse evento
procura tratar as relações Discurso, Cultura e Mídia em seu processo de transformação”,
afirma Giovanna Flores, docente PPGCL da Unisul.
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Membros da Luterana de Palhoça promovem jogos de
vôlei

Para alguns membros da comunidade Luterana de Palhoça, as noites de quarta e as
manhãs de domingo são sempre compromissadas. Com a ideia de jogar vôlei com
amigos da igreja, um grupo foi formado, em meados de 2015, para a prática do esporte
e, hoje, se reúne toda semana, no ginásio da Unisul.
Composto inicialmente por membros da Luterana Palhoça, o grupo é aberto a todos que
se interessem pela prática do vôlei, independente do grau de técnica na atividade.
Alexandre Seemann, um dos criadores do projeto, afirma que, para jogar, basta ter
vontade. “Todos são convidados. Para participar é necessário ter vontade e disposição”,
diz. Para custear os horários no ginásio, pede-se uma contribuição de R$ 5,00 por atleta.
Hoje, o grupo é formado por cerca de 24 jogadores. Quando há muita gente em uma
partida, há revezamento entre os times. Além de promover a interação entre os
participantes, os encontros têm sido benéficos em relação à saúde individual do jogador.
“Hoje, como pratico esporte, cuido da alimentação e estou com mais disposição”, conta
Alexandre.
Os jogos acontecem sempre no ginásio da Unisul às quartas-feiras, das 20h às 22h; e
aos domingos, das 9h às 11 e é aberto a quem se interessar.
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STARTUP WEEKEND INICIA HOJE EM
TUBARÃO

Um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo, o Startup Weekend, acontece
neste fim de semana em Tubarão. A cidade sedia o evento pela primeira vez. De hoje
até domingo, no UniParque/Unisul, participantes terão como objetivo criar startups
focadas na identificação de um nicho e dos problemas reais do mercado.
Durante 54h, os participantes desenvolvem empresas e marcas, criam aplicativos, sites e
páginas, aplicam questionamentos e estudam a viabilidade do negócio. O objetivo é que,
durante a programação, os participantes compartilhem ideias, formem equipes e lancem
startups. Trata-se também de uma oportunidade única para tirar uma ideia do papel,
conhecer novos parceiros e iniciar um negócio.
A programação terá início hoje, às 18h, com credenciamento. Em seguida, tem a
apresentação dos mentores, jurados, facilitadores e organizadores. O local da abertura e
credenciamento será no auditório 211, do bloco Pedagógico, na Unisul. Após, os
participantes terão um minuto para vender seu peixe - depois desta etapa - os escolhidos
formarão suas equipes. E os trabalhos começarão, terminando somente no domingo,
com a apresentação dos negócios.
De acordo com um dos organizadores do evento em Tubarão, Giovani Bernardo, a
expectativa é que haja cerca de 90 participantes. “É um evento que traz muitas
informações. As pessoas interessadas neste meio ainda terão durante o dia de hoje uma
chance de se inscrever”, fala o organizador.
No evento, os grupos (12 no total) recebem orientação de 11 mentores que
acompanharão os processos de validação e desenvolvimento de ideias. O objetivo do
Startup Weekend é oportunizar aos participantes a compreensão de todo o caminho

entre uma ideia de negócio até a execução final do projeto. Para isso, eles contarão com
a ajuda de especialistas em design, desenvolvimento, marketing e administração.
Outras edições
O evento, criado e mantido pela aceleradora americana TechStars, já teve edições em
mais de 700 cidades ao redor do mundo. A edição de Tubarão tem como organização
local o Comitê de Implantação do Centro de Inovação e, segundo Giovani, deverá
acontecer na cidade sempre no primeiro semestre do ano. Um dado importante do
evento é que suas edições são compostas 100% por voluntários, onde desde os
organizadores até o pessoal de staff, mentores, palestrantes trabalham durante o evento
pela causa da disseminação do empreendedorismo. O evento encerra-se domingo com a
apresentação dos trabalhos e a divulgação dos melhores da edição do Startup Weekend
Tubarão e, a partir das 17h, será aberto ao público. Informações através do site oficial
no endereço www.bit.ly/swtubarao.
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Prefeito recebe pesquisadores de evento internacional
na Unisul
O prefeito Joares Ponticelli recebeu nesta sexta-feira (28) um grupo de pesquisadores do
Workshop Internacional Bridge, evento realizado durante dois dias na Unisul nos
campos de Florianópolis e Tubarão.
O projeto Bridge tem por objetivo desenvolver uma estrutura de análise e engajamento
de políticas públicas para melhorar a resiliência da união entre água, energia e alimento.
Como a aplicação dessas ideias passa pelo Poder Público, o encontro com o prefeito de
Tubarão serviu para uma troca de ideias e planejamentos de possíveis ações que
atendam as perspectivas dos pesquisadores.
O Bridge é financiado por um fundo liderado pela Unisul, Universidades de Cambridge
(Reino Unido), Radboud University (Holanda), Cambridge Econometrics Ltd (Reino
Unido) e The Open University (Reino Unido).
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O que move você?

Vilson (à direita) e colegas do Iparque em fiscalização de obra em Treviso
O que faz você levantar todos os dias da cama para enfrentar a vida? Talvez um ou
mais sonhos? Pois é exatamente esse o motivo que faz a Tatiane do Apoio Logístico,
o Vilson do Iparque e a professora Ledina respirar fundo e enfrentar o que vier. Eles são
as personagens da matéria especial do Dia do Trabalhador e aqui representam os
colaboradores da Unesc que, com seu trabalho, constroem mais que uma Universidade:
ajudam a mudar o mundo. O meu, o seu e o de pessoas que eles nem conhecem.
Duvida? Então espia só a matéria.
“É possível chegar lá”
Os estudantes, professores e funcionários que utilizam o Laboratório de Anatomia e as
dependências do Bloco S têm na Tatiane Luzia Vasconcelos Carvalho uma aliada e
tanto. Ela é uma das responsáveis por manter estes espaços limpos e há três anos atua no
departamento de Apoio Logístico da Universidade. Na rotina de profissional, dona de
casa, esposa e mãe de um menino de cinco anos, ela ainda inclui aulas diárias no curso
de Ciências Contábeis. “Fiz o caminho inverso de muitas mulheres. Casei e tive filho
primeiro para depois dar continuidade aos estudos. Quando entrei na Unesc vi a
oportunidade de ir além e não quis desperdiçar. Dificilmente eu iria conseguir um
trabalho que me permitisse fazer um curso superior”, comenta ela, que aproveita
qualquer intervalo para estudar – o refeitório do Bloco S tem sido, desde que ingressou
no curso superior, em 2015, um de seus locais de estudo.
E o que faz Tatiane acordar todos os dias antes de amanhecer para trabalhar das 6 às 15
horas, voltar para casa, cuidar do filho e dos afazeres domésticos, estudar e estar na
Unesc para a aula à noite? Sonhos. “Eu sonho muito. Sonho alto, sonho acordada. Hoje
aprendi a esperar as coisas acontecerem no seu tempo, mas não deixo de lutar por elas.
Tenho direito a ter uma vida melhor e quero que meu filho tenha em mim um exemplo
de que é possível chegar lá”, conta. Tatiane tem consciência que o trabalho é importante
para a Instituição e afirma que em momento algum esquece que é por meio dele que está
subindo degraus em sua vida.

“Nunca desista de um sonho”
Vilson Paganini Belletini chegou à Unesc na semana do Natal de 2009 – mais
precisamente no dia 22 – e pode ser visto, seja na obra ou no escritório, sempre
trabalhando em equipe – com profissionais ou acadêmicos. Coordenador do Cegeo
(Centro de Engenharia e Geoprocessamento) do Ipat (Instituto de Pesquisas Ambientais
e Tecnológicas) do Iparque (Parque Científico e Tecnológico da Unesc), ele é um dos
exemplos de pessoas que correram atrás do objetivo. Aos 14 anos, o filho de
agricultores saiu de Praia Grande para morar em Criciúma na casa de parentes e fazer
curso técnico em Mineração na Satc. Depois disso veio o trabalho na unidade da
Votorantim em Morro da Fumaça, o curso de Engenharia de Agrimensura na Unesc, o
de Engenharia Civil na Unisul, os novos desafios dentro da Votorantim, o encerramento
de um ciclo e o início de outro, no Ipat – onde foi empossado coordenador do Cegeo em
2011.
Ao longo de sua carreira, Vilson atuou na produção e foi na Unesc que percebeu que
poderia colaborar de outra maneira: ele, que veio do interior, pode participar de projetos
que visam modificar o cenário de degradação ambiental causada por setores da
economia em áreas fora dos centros urbanos. “Vindo para a Unesc comecei a olhar
diferente. A interação com professores e estudantes e profissionais de outras formações
abre a nossa visão. Hoje eu mantenho um vínculo maior com as pessoas da comunidade,
que são as mais beneficiadas com o trabalho de recuperação ambiental que ajudamos a
fazer”, afirma. O lema desse profissional e pai de uma geóloga de 25 anos e de um
estudante de 20? “Trabalhe no que você gosta e faça com amor. Nunca desista de um
sonho no primeiro obstáculo”.
Contribuindo para formar pessoas
Bem antes de iniciar a carreira na Unesc, Ledina Lentz Pereira já sabia que queria ser
docente por toda a sua vida. Com 17 anos já trabalhava como professora substituta no
Colégio Marista para turmas de primeira a quarta série do Ensino Fundamental e
colocava todo mundo para aprender a somar, subtrair, dividir e multiplicar. Também
pudera, ela vem de uma família em que todas as mulheres são professoras de
Matemática. Cursou Ciências – habilitação em Matemática na Unesc e trabalhou na
Satc e no Cedup antes de iniciar a vida de docente universitária.
Chegou à Unesc em 1987 e nunca mais saiu: fez especialização, coordenou pósgraduações e o Mestrado Interinstitucional, foi assessora da Pró-Reitoria de PósGraduação, Pesquisa e Extensão, atua com ensino a distância, participa do Pibic, é
orientadora, coordenadora do curso de Matemática e principalmente, ajuda a formar
pessoas. “No ano 2000 comecei a trabalhar também na parte administrativa, mas só me
afastei da sala de aula durante a licença maternidade e para fazer Mestrado e Doutorado
fora. Não consigo ficar longe. É uma energia que muda a minha vida”, afirma. Ledina,
que é mãe de uma médica de 29 anos e um arquiteto de 26, comenta que com seu
trabalho, quer contribuir com a vida dos estudantes. “Eu tenho muito carinho pelos
alunos e trato eles como gostaria que tratassem meus filhos. Por isso cobro deles,
porque quero que saiam preparados”.
E diz agora. Dá pra duvidar do poder transformador desse pessoal que faz a Unesc?
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Programa de Pós-Graduação promove o seminário:
Discurso, Cultura e Mídia
Em momento em que a mídia participa ativamente da política nacional, o Programa de
Pós-graduação em Ciências de Linguagem (PPGCL), realizará a terceira edição do
Seminário Discurso, Cultura e Mídia (Sedisc). A Unidade Pedra Branca receberá
pesquisadores de todo o Brasil entre 2 e 4 de maio, no Auditório C. Os estudiosos
discutirão suas pesquisas na busca de dispositivos contemporâneos de análise dos
processos de formulação e circulação do conhecimento nessas áreas.
A Unisul tem desenvolvido pesquisas integradas e interinstitucionais em Análise do
Discurso, Cultura, Artes e Mídia. “Também será discutida a possibilidade de formação
de novas redes de pesquisas no escopo do discurso. Assim, a temática desse evento
procura tratar as relações Discurso, Cultura e Mídia em seu processo de transformação”,
afirma Giovanna Flores, docente PPGCL da Unisul.
O evento conta com mesas redondas, simpósios, pôsteres. Confira a programação:
02 de maio - Terça-feira
8h30min - Credenciamento e entrega de material
9h às 10h30min - Conferência de Abertura
Sobre matéria, movimento e equívoco: discurso
Conferencista: Dra. Eni Orlandi (UNIVÁS - UNICAMP)
10h30min às 12h - Pôsteres
Coordenação:
Dra. Ana Carolina Cernicchiaro (UNISUL)
Dra. Dantielle Garcia (UNIOESTE)
Dra. Dilma Beatriz Rocha Juliano (UNISUL)
Dra. Luiza Castello Branco (UFF)
Dra. Maria Marta Furlanetto (UNISUL)
Dra. Renata Barros (UNIVÁS)
Dra. Silvânia Siebert (UNISUL)
12h às 13h - Intervalo
13h às 15h - Simpósio I
Discurso, Interpretação e Materialidade
Coordenação:
Dra. Luciene Campos (UCS)

Dra. Renata Lara (UEM)
15h às 15h15min - Intervalo
15h15min às 17h15min - Mesa I
Discurso, Interpretação e Materialidade
Dra. Suzy Lagazzi (UNICAMP)
Coordenação:
Dra. Gisela Biancalanda (UFSM)
Dr. Pedro de Souza (UFSC)
17h15min às 17h45min - Intervalo
17h45 às 19h45min - Simpósio II
Discurso, Mídia e Memória
Coordenação:
Dra. Débora Massmann (UNIVÁS)
Dra. Vanise Medeiros (UFF)
19h45 às 20h - Intervalo
20h às 22h - Mesa II
Discurso, Mídia e Memória
Dr. Antonio Carlos Santos (UNISUL)
Dra. Christa Berger (UFRGS)
Dra. Freda Indursky (UFRGS)
Coordenação:
Dra. Giovanna B. Flores (UNISUL)
03 de maio - Quarta-feira
8h30 às 10h30min - Simpósio III
Discurso, Arquivo e Tecnologia
Coordenação:
Dr. Guilherme Adorno (UNICAMP)
Dra. Solange Mittmann (UFRGS)
10h30min às 10h45min - Intervalo
10h45min às 12h45min - Mesa III
Discurso, Arquivo e Tecnologia
Dra. Evandra Grigoletto (UFPE)
Dra. Juliana Silveira (UNISUL)
Dr. Rafael Evangelista (LABJOR/IEL/UNICAMP)
Coordenação:
Dra. Solange Maria Leda Gallo (UNISUL)
12h45min às 14h - Intervalo
14h às 16h - Simpósio IV

Discurso, Corpo e Equívoco
Coordenação:
Dra. Aracy Ernst (UCPEL)
Dra. Maria Cristina L. Ferreira (UFRGS)
16h às 16h15min - Intervalo
16h15min às 18h15min - Mesa IV
Discurso, Corpo e Equívoco
Dr. Alexandre Ferrari (UNIOESTE)
Dra. Ana Josefina Ferrari (UFPR/Setor Litoral)
Dr. Mauricio Maliska (Unisul)
Coordenação:
Dra. Nadia Régia Maffi Neckel (UNISUL)
18h15min às 19h15min - Lançamento de livro
04 de maio - Quinta-feira
8h30min às 10h30min - Simpósio V
Discurso, Cultura e Política
Coordenação:
Dra. Fernanda Lunkes (UFSB)
Dra. Silmara Dela Silva (UFF)
10h30min às 10h45min - Intervalo
10h45min às 12h45min - Mesa V
Discurso, Cultura e Política
Dra. Mara Glozman (UBA)
Dr. Phellipe Marcel (UERJ)
Coordenação:
Dra. Mónica Graciela Zoppi Fontana (UNICAMP)
12h45min às 14h - Intervalo
14h às 16h - Simpósio VI
Discurso, Escola e Leituras
Coordenação:
Dra. Gesualda Rasia (UFPR)
Dr. Sandro Braga (UFSC)
16h às 16h15min - Intervalo
16h15min às 18h15min - Mesa VI
Discurso, Escola e Leituras
Dr. José Simão da Silva Sobrinho (UFU)
Dra. Leonete Luiza Schmidt (UNISUL)

Dra. Mariza Vieira da Silva (LABEURB/NUDECRI/UNICAMP)
Coordenação: Andréia Daltoé (Unisul)
O evento é aberto para Professores/pesquisadores, doutorandos, mestrandos e
graduandos em Análise do Discurso e áreas correlatas. As inscrições serão realizadas no
local do evento.
Mais informações: 48 32791061
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Evento reúne o ecossistema de inovação de Joinville
Joinville recebe no dia 10 de maio a 21ª edição do Meetup Startup SC. Nesta data,
empreendedores, empresários e investidores do setor tecnológico terão a oportunidade
de se reunirem para discutir temas como construção de equipe, passos iniciais de um
negócio e vendas. O evento acontece às 18h, na Expogestão 2017, e pretende aproximar
os empreendedores da região e apresentar o ecossistema para quem quer investir em
uma ideia e criar uma startup. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo
site www.bit.ly/21meetupstartupsc.

O encontro será aberto com uma palestra sobre empreendedorismo com o cofundador e
CEO da ACE, Pedro Waengertner. Logo após, Eduardo Rodrigues, evangelizador na
Exact Sales, irá falar sobre como estruturar vendas complexas. Para fechar, Eduardo
Tavares, gerente de customer success na Resultados Digitais, fará uma palestra sobre
como o alinhamento da equipe impacta no sucesso da empresa. A última atividade é um
Happy Hour, com cerveja artesanal, para aproximar os participantes.
Esta é a quinta edição do ano do evento que tem como objetivo aproximar as
comunidades empreendedoras dos principais polos tecnológicos catarinenses. Além do
networking, o Meetup Startup SC de Joinville pretende aproximar quem quer fazer parte
do ecossistema de inovação por meio de uma empresa nascente. “Joinville é conhecida
por abrigar grandes indústrias, mas os pequenos negócios também têm vez na cidade,
principalmente cumprindo o papel de gerar inovação em mercados tradicionais”,
ressalta Alexandre Souza, gestor do Projeto Startup SC.

O evento é uma realização do SEBRAE/SC, Expogestão e Softville, e tem como
patrocinadores a Pipz Automation, Softplan, ScalIoT, Darwin Starter, Foresee, Unisul e
Pague Veloz.
Serviço
O que: 21° Meetup Startup SC
Quando: 10 de maio, às 18h
Onde: Expogestão 2017, Joinville
Inscrições: www.bit.ly/21meetupstartupsc
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Ex-Tubarão e Green Team, Duda Bello quer retornar
à elite do futsal brasileiro

Com boa experiência em Liga Futsal e competições estaduais, o ala Duda Bello (exTubarão, de Santa Catarina e ex-Green Team, de Brasília e Assaf, do Rio Grande do
Sul), quer voltar às quadras ainda neste ano.
O Começo:
Duda Bello deu os primeiros passos nas categorias de base na Ulbra, de Canoas (RS).
Em seguida, disputou a LNF (Liga Nacional de Futsal) de 2007 pela Unisul (Tubarão),
na sequência, defendeu clubes como o Horizontina (RS). No ano de 2009, disputou a

Copada UEFA pela Georgia. Anos mais tarde, retornou ao Brasil, onde jogou a Série
Ouro do ‘Gauchão’ pela Assaf. Nesta mesma época, conheceu sua esposa.
Já em 2013, voltei para Santa Catarina, novamente para vestir as cores da Unisul,
jogando a Divisão Especial. Em 2014, fez parte de um projeto diferente em Brasília,
quando foi fundado o Green Team/SESI. Mas o clube disputou apenas a LNF e o
Estadual daquele ano e o futsal por lá, também encerrou-se em 2014. Na temporada
2015, mais uma vez jogou por Tubarão e por fim, teve uma passagem pela Assaf.
“Agora espero voltar à elite novamente, na qual acredito que é o meu lugar espero algo
bom para mim e minha filha de dois anos e minha esposa”.
Duda afirma que segue treinando forte em Porto Alegre (RS), mas na última temporada,
trabalhou com alguns projetos, também relacionados ao esporte:
“No ano passado tentei melhorar o esporte na cidade de Santa Cruz, onde atuei na Assaf
(uma equipe que estava com muitas dificuldades financeiras e sem uma organização que
merecia). Tentei ajudar dentro e fora de quadra da melhor maneira possível usando da
minha imagem para conseguir algo bom, no entanto, foi bem complicado e vi que não
posso interromper minha carreira por um sonho. Vida que segue”.
O ala afirma que está pronto para atuar em qualquer outro Estado, mas a Região Sul tem
preferência, até por conta da experiência lá adquirida.
“Acho que nessa vida não podemos escolher onde vamos atuar, mas sim onde vamos ser
bem acolhidos. Claro que Santa Catarina é um estado onde sempre fui feliz jogando e
no Rio grande do Sul também onde atuei muito tempo. Mas não quer dizer que se eu
tiver um convite para jogar em qualquer outro lugar, sendo legal, iria com certeza”.
Longe da elite do futsal brasileiro, Duda Bello, agora com 31 anos, conciliava o tempo
entre as competições na Série Ouro do Rio Grande do Sul e a construção de sua casa:
“Nesse começo de ano me dediquei à construção da minha casa que fiz para minha
família. Mas agora o foco total é no futsal. Já disputei uma UEFA e cinco vezes a LNF,
fora todos os outros clubes que tenho orgulho de falar por onde passei e disputei outras
competições”.
O atleta diz também quais são suas características dentro de quadra: “Minha principal
característica é a marcação e acredito bastante na minha capacidade de leitura de jogo.
Entender o jogo e saber levar a partida em situações que merecem um pouco de
entendimento e experiência em certas situações”, completou.
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Ex-Tubarão e Green Team, Duda Bello quer retornar
à elite do futsal brasileiro
Com boa experiência em Liga Futsal e competições estaduais, o ala Duda Bello (exTubarão, de Santa Catarina e ex-Green Team, de Brasília e Assaf, do Rio Grande do
Sul), quer voltar às quadras ainda neste ano.
O Começo:
Duda Bello deu os primeiros passos nas categorias de base na Ulbra, de Canoas (RS).
Em seguida, disputou a LNF (Liga Nacional de Futsal) de 2007 pela Unisul (Tubarão),
na sequência, defendeu clubes como o Horizontina (RS). No ano de 2009, disputou a
Copada UEFA pela Georgia. Anos mais tarde, retornou ao Brasil, onde jogou a Série
Ouro do ‘Gauchão’ pela Assaf. Nesta mesma época, conheceu sua esposa.
Já em 2013, voltei para Santa Catarina, novamente para vestir as cores da Unisul,
jogando a Divisão Especial. Em 2014, fez parte de um projeto diferente em Brasília,
quando foi fundado o Green Team/SESI. Mas o clube disputou apenas a LNF e o
Estadual daquele ano e o futsal por lá, também encerrou-se em 2014. Na temporada
2015, mais uma vez jogou por Tubarão e por fim, teve uma passagem pela Assaf.
“Agora espero voltar à elite novamente, na qual acredito que é o meu lugar espero algo
bom para mim e minha filha de dois anos e minha esposa".
Duda afirma que segue treinando forte em Porto Alegre (RS), mas na última temporada,
trabalhou com alguns projetos, também relacionados ao esporte:
“No ano passado tentei melhorar o esporte na cidade de Santa Cruz, onde atuei na Assaf
(uma equipe que estava com muitas dificuldades financeiras e sem uma organização que
merecia). Tentei ajudar dentro e fora de quadra da melhor maneira possível usando da
minha imagem para conseguir algo bom, no entanto, foi bem complicado e vi que não
posso interromper minha carreira por um sonho. Vida que segue”.
O ala afirma que está pronto para atuar em qualquer outro Estado, mas a Região Sul tem
preferência, até por conta da experiência lá adquirida.
“Acho que nessa vida não podemos escolher onde vamos atuar, mas sim onde vamos ser
bem acolhidos. Claro que Santa Catarina é um estado onde sempre fui feliz jogando e
no Rio grande do Sul também onde atuei muito tempo. Mas não quer dizer que se eu
tiver um convite para jogar em qualquer outro lugar, sendo legal, iria com certeza”.
Longe da elite do futsal brasileiro, Duda Bello, agora com 31 anos, conciliava o tempo
entre as competições na Série Ouro do Rio Grande do Sul e a construção de sua casa:
“Nesse começo de ano me dediquei à construção da minha casa que fiz para minha
família. Mas agora o foco total é no futsal. Já disputei uma UEFA e cinco vezes a LNF,
fora todos os outros clubes que tenho orgulho de falar por onde passei e disputei outras
competições”.

O atleta diz também quais são suas características dentro de quadra: “Minha principal
característica é a marcação e acredito bastante na minha capacidade de leitura de jogo.
Entender o jogo e saber levar a partida em situações que merecem um pouco de
entendimento e experiência em certas situações”, completou.
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A resiliência do Brasil diante das mudanças ambientais
e econômicas é discutida em evento na UNISUL
O Workshop BRIDGE: Construindo resiliência numa economia global dinâmica –
Complexidade através de escalas, no nexo entre alimentos, água e energia no Brasil,
levou especialistas internacionais à UNISUL para discutir as leis e políticas necessárias
para fortalecer a resiliência do Brasil frente às mudanças ambientais e econômicas
globais. O encontro interativo com alunos, professores e autoridades do Estado de Santa
Catarina foi promovido pelo Projeto BRIDGE. O presidente da FAPESC (Fundação de
Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina), Sergio Gargioni, e o
coordenador de projetos Gilberto Montibeller participaram da abertura do evento, que é
resultado de apoio do Fundo Newton e da Fundação.
O projeto BRIDGE desenvolve por meio de pesquisas uma estrutura de análise e
engajamento de políticas públicas com o objetivo de melhorar as condições de
preservação entre a água, energia e o alimento.
Nos últimos três anos o Projeto construiu uma aliança e uma rede permanente de
pesquisa com parceiros como a University of Cambridge, Radboud University da
Holanda e a Open University, no Reino Unido.

De acordo com o diretor e idealizador desse Projeto, professor Dr. José Baltazar
Salgueirinho Osório de Andrade Guerra, essa parceria permitiu solidificar a pesquisa na
área de desenvolvimento sustentável. “Os nexos entre água, alimentos e energia
permitem que nós consigamos ter uma transferência de tecnologia e uma preocupação
cada vez maior com a mitigação das mudanças climáticas no nosso Estado e também no
Brasil”, considerou.
A rede trabalhará para construir e contribuir com a resiliência no Brasil, diante das
mudanças climáticas e criar uma relação de comunicação entre a academia e a
sociedade civil. “Faremos isso conectando alunos proeminentes da Europa e do Brasil a
fim de discutirmos os impactos dessas mudanças que não serão apenas ambientais e
afetarão a nossa sociedade e economias. E no mundo com a população ainda em
crescimento, os desafios da segurança energética, hídrica e alimentar são gigantes.
Infelizmente as mudanças ambiental e econômica global são hoje uma realidade e nós
experimentamos seus efeitos nos nossos Estados, municípios e País”, ressalta Baltazar.
O líder da parte específica do projeto BRIDGE, professor Dr. Jean-Fraçois Mercure,
da Radboud University, da Holanda, apresentou a estrutura do projeto e o elo entre as
equipes parceiras que desenvolvem as atividades. Ele atua na área de energia e
mudanças climáticas e inovações.
A visão geral sobre as políticas públicas e o engajamento dos
chamados steakholders para a gestão do nexo entre água, energia e alimento,
apresentada pelo professor Dr. Jorge Viñuales, da University of Cambridge, do Reino
Unido, mostrou a influência do crescimento da população e a interferência dos hábitos
diante dessas transformações. A partir disso, foi possível analisar a representatividade
do Brasil enquanto produtor de recursos e como as demandas podem interferir na
prevenção. “O Brasil será um dos primeiros países a sentir os impactos global do nexos
e terá enormes desafios de governança e administração. Sem a atenção necessária,
sofrerá com crises de instabilidade hidrológica e a mudança indireta no uso da terra”,
avaliou.
Esse evento marca também a internacionalização da pesquisa em um momento que a
Unisul se projeta como universidade internacional, conforme o Reitor, professor Mauri
Luiz Heerdt. “Quando falamos em bridge, falamos em conexão. E para nós, ela é
fundamental para que a Universidade efetive a sua missão comunitária. E o
envolvimento diante dessa temática integra-se nesse movimento que é de cooperação
científica para atuar na resolução dos problemas por onde a Unisul atua, por meio dos
nossos pesquisadores”, afirmou.
Para o Pró-reitor de Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação, professor
Hércules Nunes de Araújo, o Programa tratou com sensibilidade o assunto ao trazer a
discussão em um momento tão delicado no País, em que o alimento, a água e o meio
ambiente sofrem com as transformações. “É fundamental e necessário promover a
reflexão dentro da Universidade e dela, levar à sociedade com clareza e proposições de
novas práticas”, considerou.
O Workshop BRIDGE aconteceu na quinta-feira, 27/4, na Unisul – Unidade Trajano.
Além do público presente, o workshop foi transmitido online aos interessados e está
disponível aqui.
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Em turnê pelo Brasil, Grupo Molejo faz show em
Floripa no dia 12 de maio
Renovado e com novas composições, o grupo que foi febre nos anos 1990 será a atração
principal da 5ª Endireita

Com 29 anos de estrada, o Grupo Molejo, que esse ano está em turnê pelo Brasil para
apresentar seu novo trabalho, faz seu show em Florianópolis no dia 12 de maio, na festa
oficial dos alunos de Direito da Grande Florianópolis, a 5ª Endireita, em Jurerê
Internacional.
Como esquecer dos clássicos “Não era amor, era cilada” ou “Bom é ser feliz com o
Molejão”? Para essa edição da Endireita, o que se pode esperar, é um Molejo renovado
e mais contemporâneo do que nunca. Com 29 anos de carreira, o grupo está novamente
em ascensão. No final de 2016 lançou seu novo cd ‘Molejo Club’ e o hit ‘Fofoca é
Lixo’, que já passa das 60 mil visualizações no Youtube.
Organizada pelas atléticas dos cursos de direito da UFSC, UNISUL, CESUSC e
UNIVALI em parceria com a Agência PHE, a Endireita vem ganhando cada vez mais
expressão no circuito de festas universitárias da cidade. Com sistema open bar e
atrações que vão do sertanejo a música eletrônica, a expectativa é reunir mais de cinco
mil pessoas no Stage Music Park.
O evento tem início às 22h e os ingressos estão disponíveis online pelo site da blueticket
ou com os promoters autorizados.
SERVIÇO
O quê: Endireita - 5ª edição com Molejo
Quando: 12 de maio, sexta, a partir das 22h
Onde: Music Park – Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 2.500, Jurerê Internacional –
Florianópolis/SC
Quanto: 1º Lote - Fem R$ 45,00 | Masc R$ 55,00 – Valores sujeitos à alteração
conforme disponibilidade de lote
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Ex-Tubarão e Green Team, Duda Bello quer retornar
à elite do futsal brasileiro
Com boa experiência em Liga Futsal e competições estaduais, o ala Duda Bello (exTubarão, de Santa Catarina e ex-Green Team, de Brasília e Assaf, do Rio Grande do
Sul), quer voltar às quadras ainda neste ano.
O Começo:
Duda Bello deu os primeiros passos nas categorias de base na Ulbra, de Canoas (RS).
Em seguida, disputou a LNF (Liga Nacional de Futsal) de 2007 pela Unisul (Tubarão),
na sequência, defendeu clubes como o Horizontina (RS). No ano de 2009, disputou a
Copada UEFA pela Georgia. Anos mais tarde, retornou ao Brasil, onde jogou a Série
Ouro do ‘Gauchão’ pela Assaf. Nesta mesma época, conheceu sua esposa.
Já em 2013, voltei para Santa Catarina, novamente para vestir as cores da Unisul,
jogando a Divisão Especial. Em 2014, fez parte de um projeto diferente em Brasília,
quando foi fundado o Green Team/SESI. Mas o clube disputou apenas a LNF e o
Estadual daquele ano e o futsal por lá, também encerrou-se em 2014. Na temporada
2015, mais uma vez jogou por Tubarão e por fim, teve uma passagem pela Assaf.
“Agora espero voltar à elite novamente, na qual acredito que é o meu lugar espero algo
bom para mim e minha filha de dois anos e minha esposa".
Duda afirma que segue treinando forte em Porto Alegre (RS), mas na última temporada,
trabalhou com alguns projetos, também relacionados ao esporte:
“No ano passado tentei melhorar o esporte na cidade de Santa Cruz, onde atuei na Assaf
(uma equipe que estava com muitas dificuldades financeiras e sem uma organização que
merecia). Tentei ajudar dentro e fora de quadra da melhor maneira possível usando da
minha imagem para conseguir algo bom, no entanto, foi bem complicado e vi que não
posso interromper minha carreira por um sonho. Vida que segue”.
O ala afirma que está pronto para atuar em qualquer outro Estado, mas a Região Sul tem
preferência, até por conta da experiência lá adquirida.
“Acho que nessa vida não podemos escolher onde vamos atuar, mas sim onde vamos ser
bem acolhidos. Claro que Santa Catarina é um estado onde sempre fui feliz jogando e
no Rio grande do Sul também onde atuei muito tempo. Mas não quer dizer que se eu
tiver um convite para jogar em qualquer outro lugar, sendo legal, iria com certeza”.
Longe da elite do futsal brasileiro, Duda Bello, agora com 31 anos, conciliava o tempo
entre as competições na Série Ouro do Rio Grande do Sul e a construção de sua casa:
“Nesse começo de ano me dediquei à construção da minha casa que fiz para minha
família. Mas agora o foco total é no futsal. Já disputei uma UEFA e cinco vezes a LNF,

fora todos os outros clubes que tenho orgulho de falar por onde passei e disputei outras
competições”.
O atleta diz também quais são suas características dentro de quadra: “Minha principal
característica é a marcação e acredito bastante na minha capacidade de leitura de jogo.
Entender o jogo e saber levar a partida em situações que merecem um pouco de
entendimento e experiência em certas situações”, completou.

