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Tratamento diferenciado
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou recurso da Universidade do
Sul de Santa Catarina (Unisul) e manteve decisão de primeiro grau que determinou a
transferência de provas realizadas no sábado para aluno adventista. Após matricular-se
em uma disciplina, ministrada virtualmente e com provas presenciais aos sábados, o
estudante ajuizou mandado de segurança na Justiça Federal e obteve liminar
determinando que a universidade as oferecesse provas em outros dias.
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Festa do Pinhão é divulgada na capital

O roteiro de divulgação desta semana começou por Florianópolis. Na capital
catarinense, a rainha Caroline Costa e as princesas Flavia Burigo e Kamila Ghiorzi
estiveram em emissoras de rádio e TV, nesta terça-feira (14). Os gabinetes dos
deputados estaduais e a SC Gás também foram visitados. A realeza fez o convite para a
25ª Festa Nacional do Pinhão e distribuiu pequenos pacotes com a semente de pinhão.
À noite, as representantes do evento e a equipe da Fundação Cultural e Secretaria de
Turismo visitaram a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), em Palhoça. Além
de receber o material com a programação, os estudantes poderão contemplar a música

tradicionalista de Pedro e Bruno Valdéras, saboreando pinhão. Nesta quinta e sexta-feira
elas estarão em Criciúma.
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Atletismo ganha espaço em Tubarão

Com o objetivo de promover a participação da modalidade de atletismo em crianças, foi
realizado ontem o evento de miniatletismo para estudantes de escolas municipais de
Tubarão, na pista de atletismo da Unisul.
Participaram cerca de 200 alunos, de oito a 10 anos, de 15 escolas. De acordo com o
responsável pelo evento, professor Marcos Paulo Huber, a atividade permite a
participação dos acadêmicos de Educação Física, “possibilitando uma vivência
justamente com o público-alvo que irão encontrar depois de formados”.
O miniatletismo visa a mostrar uma nova formatação, que oferece a prática de atletismo
no ambiente escolar, utilizando materiais alternativos, mesmo sem a utilização da pista
oficial. Para a diretora da Escola Municipal de Ensino Básico Leopoldo Martins Maria
Roselir Bressan da Silva, este evento faz com que os alunos conheçam uma nova
realidade e se socializem com as crianças de outras escolas. “Quando eles chegarem à
escola, também vão socializar com os outros alunos que não vieram”, avalia.
Os alunos participaram de corridas, saltos, arremessos e outras atividades adaptadas
para a faixa etária e para a iniciação no esporte. Para a técnica de lazer do Sesc de
Tubarão, Fernanda Eliza, esse evento é importante porque traz um esporte que quase
não é divulgado para as crianças. “Está popularizando o atletismo para que todos
possam conhecer a modalidade olímpica. O papel do Sesc é levar a modalidade de
atletismo para as escolas através do projeto Sesc Olímpico”, opina.
Comemorações
De acordo com a assessora de educação física da Fundação Municipal de Educação,
Simone Gaspar, o projeto visa a contemplar não só as escolas centrais, mas também as
do interior. “Também promover a integração entre as escolas e a inclusão, pois temos

alunos cadeirantes e autistas. Apresentar o atletismo de forma criativa. Essa atividade
também está sendo desenvolvida como comemoração pelo aniversário de Tubarão”.
O evento também faz parte das atividades alusivas aos 10 anos do curso de Educação
Física da Unisul. De acordo com a coordenadora do curso, professora Luciane Lara
Acco, as parcerias vêm se consolidando para que efetivamente aconteçam os eventos.
“É uma oportunidade aos estudantes de vivenciar, nesse ambiente de aprendizagem, a
prática e o conhecimento para sua formação”.
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Geração TEC abre 35 vagas em Tubarão
As inscrições seguem até o próximo mês e só podem ser feitas pela internet.
Para suprir a falta de profissionais qualificados no setor de tecnologia, o Geração TEC,
do governo do estado, abriu processo seletivo. As inscrições podem ser feitas pelo site
www.geracaotec.sc.gov.br até 11 do próximo mês.
Em Tubarão, serão oferecidas 35 vagas para o curso de suporte/help desk. A duração
prevista é de 200 horas-aula, com previsão de início em junho, no período matutino. Os
cursos foram selecionados conforme a demanda, por profissionais de cada município.
O levantamento inicial do mapeamento apontou para uma necessidade de mais de 2,4
mil profissionais neste ano. Os cursos são gratuitos e duram cerca de quatro meses.
Podem participar pessoas a partir de 17 anos, que cursem ou tenham concluído o último
ano do ensino médio.
É exigido ainda ter conhecimento básico em informática e não estar empregado em
atividades relacionadas à área de tecnologia da informação e comunicação (TIC). O
Geração TEC é um programa da secretaria de desenvolvimento econômico sustentável
(SDS).
Lançado em 2011, já formou 2092 pessoas em 12 cidades do estado. Em Tubarão, 49
pessoas foram capacitadas em 2012, com o apoio da Unisul. Para este ano, o governo
catarinense assegurou R$ 3,5 milhões em recursos para a execução do programa, que
pretende formar cinco mil pessoas até 2014.
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Arquitetura: workshop orienta sobre carreira
Evento será realizado em parceria com o IAB-SC e o curso de Arquitetura e Urbanismo
da Unisul
O Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento Santa Catarina – IAB-SC está
promovendo o ‘Workshop Ingresso da Carreira de Arquiteto (a) e Urbanista’. O evento
será realizado nesta quarta-feira na Unisul de Tubarão. Entre os objetivos principais da
atividade estão proporcionar aos profissionais entrantes no mercado uma visão mais
ampla e abrangente da situação da carreira de arquiteto (a) e urbanista e da importância
do planejamento e exercício profissional e, contribuir para que a profissão de arquiteto
seja exercida com responsabilidade e com qualidade e segurança a sociedade.
A palestrante do evento será a arquiteta e urbanista Vania Burigo. “Cada dia o número
de arquitetos entrantes na profissão é maior e não há tempo para errar e recomeçar. É
importante iniciar a carreira bem informado, com orientações práticas, para que o
arquiteto tenha sucesso. A arquitetura e o urbanismo serão mais valorizados, quando os
profissionais tiverem a mesma atitude no dia a dia com clientes e a sociedade”, antecipa.
Serão promovidas discussões de temas do interesse dos novos profissionais arquitetos
(as) e urbanistas, interações destes profissionais mais experientes, ampliar o
relacionamento entre profissionais de todo o estado, fomentar a associação local dos
arquitetos, reforçar a atuação da entidade e do CAU nas regiões e fortalecer a profissão.
Agenda:
Tubarão - 15 de maio de 2013
Local: UNISUL - Auditório Cettal-Centec (ao lado da BR-101)
Palestra 14h às 18h
Coffee Break - 18h às 19h30min
Debate - 19h30min às 21h
O evento é gratuito para sócios em dia com a entidade, sendo aberta a participação de
forma gratuita para estudantes da Unisul, que é parceira do evento.
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Caminhada ecológica rende conhecimento cultural a adolescentes da
Unisul
A Unidade de Internação Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, realizou no último final de
semana a “1ª Caminhada Ecológica - Rumo à Floresta Nacional de Pacotuba”. O
percurso foi feito por cinco adolescentes que cumprem medidas socioeducativas,
acompanhados por um grupo de servidores envolvidos nos trabalhos de ressocialização
dos internos – entre eles, agentes, psicólogos e professores.
De acordo com a gerência da Unisul, a atividade tinha como proposta principal a
integração dos socioeducandos do nível III. Os jovens saíram da Unidade com destino à
localidade de Monte Alegre, distrito de Cachoeiro, onde foram recepcionados por
integrantes de uma comunidade quilombola.
Antes da caminhada, eles acompanharam uma palestra com temática cultural,
ministrada pelo líder do assentamento, Leonardo Ventura, que explicou aos
participantes sobre o surgimento da comunidade, as ações culturais desenvolvidas e os
cuidados tomados para a manutenção da fonte de renda local.
Os socioeducandos ainda participaram da apresentação cultural de Caxambu antes de
seguirem para o passeio ecológico, feito na trilha "rebenta rabicho”. Os quatro
quilômetros percorridos presentearam o grupo com belas paisagens, animais silvestres,
pássaros, uma das nascentes do Rio Itapemirim e ainda um Jequitibá de
aproximadamente 500 anos.
Para o professor de Educação Física, Antônio Marcos de Almeida, “a importância da
caminhada no período de internação do adolescente recai para a incorporação de um
estilo de vida ativa, para a promoção da socialização e para inúmeros outros benefícios
da prática regular de atividade física”.
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Caminhada ecológica rende conhecimento cultural a adolescentes da
Unisul
A Unidade de Internação Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, realizou no último final de
semana a “1ª Caminhada Ecológica - Rumo àFloresta Nacional de Pacotuba”. O
percurso foi feito por cinco adolescentes que cumprem medidas socioeducativas,
acompanhados porum grupo de servidores envolvidos nos trabalhos de ressocialização
dos internos – entre eles, agentes, psicólogos e professores.
De acordo com a gerência da Unisul, a atividade tinha como proposta principal a
integração dos socioeducandos do nível III. Os jovens saíram da Unidade com destino à
localidade de Monte Alegre, distrito de Cachoeiro, onde foram recepcionados por
integrantes de uma comunidade quilombola.
Antes da caminhada, eles acompanharam uma palestra com temática cultural,
ministrada pelo líder do assentamento, Leonardo Ventura, que explicou aos
participantes sobre o surgimento da comunidade, as ações culturais desenvolvidas e os
cuidados tomadospara a manutenção da fonte de renda local.
Os socioeducandos ainda participaram da apresentação cultural de Caxambu antes de
seguirem para o passeio ecológico, feito na trilha"rebenta rabicho”. Os quatro
quilômetros percorridos presentearam o grupo com belas paisagens, animais silvestres,
pássaros, uma dasnascentes do Rio Itapemirim e ainda um Jequitibá de
aproximadamente 500 anos.
Para o professor de Educação Física, Antônio Marcos de Almeida, “a importância da
caminhada no período de internação do adolescenterecai para a incorporação de um
estilo de vida ativa, para a promoção da socialização e para inúmeros outros benefícios
da práticaregular de atividade física”.
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Universidade terá que oferecer datas alternativas de prova a aluno
adventista
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou recurso da Universidade do Sul de
Santa Catarina (Unisul) e manteve decisão de primeiro grau que determina a
transferência de provas realizadas no sábado para aluno adventista.
O julgamento ocorreu na última semana.
Após matricular-se na disciplina de Sistemas Integrantes de Gestão e Gestão de
Qualidade e Produtividade, ministrada virtualmente e com provas presenciais aos
sábados, o estudante ajuizou mandado de segurança na Justiça Federal e obteve liminar
determinando que a universidade oferecesse as provas em outros dias.
A decisão judicial levou a Unisul a recorrer no tribunal. Conforme a universidade, o
estudante teria se matriculado sabendo que os exames presenciais são realizados aos
sábados. Alegou ainda que a realização das provas em outro dia gera aumento de custos
para a instituição.
O relator do processo na corte, desembargador federal Fernando Quadros da Silva, da 3ª
Turma, observou que a Unisul não pode basear-se no fato de o aluno ter ciência dos
horários ao se matricular, visto que não oferece, de qualquer forma, horário alternativo a
este.
Ele citou parte da sentença que defende esse entendimento: "Não se pode creditar ao
impetrante a responsabilidade exclusiva pela escolha do curso em questão. À faculdade
também se atribui dita escolha e também o desgaste gerado, na medida em que, sem
oferecer horário alternativo em outro curso, tampouco possibilitou ao aluno membro da
igreja Adventista do Sétimo Dia, a realização da prova em dia diverso".
Silva também pontuou que esse direito, que confere tratamento diferenciado em função
do credo religioso do aluno, já existe nas disciplinas presenciais, devendo ser estendido
àqueles que cursam cadeiras virtuais na universidade.
Os seguidores da igreja Adventista do Sétimo Dia devem guardar o sábado, abstendo-se
de trabalhar ou estudar das 18h de sexta-feira às 18h de sábado, devendo o período ser
reservado para atividades ligadas à religião, atividades com a família e obras de
caridade.
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Atletismo ganha espaço em Tubarão
Com o objetivo de promover a participação da modalidade de atletismo em crianças, foi
realizado ontem o evento de miniatletismo para estudantes de escolas municipais de
Tubarão, na pista de atletismo da Unisul.
Participaram cerca de 200 alunos, de oito a 10 anos, de 15 escolas. De acordo com o
responsável pelo evento, professor Marcos Paulo Huber, a atividade permite a
participação dos acadêmicos de Educação Física, "possibilitando uma vivência
justamente com o público-alvo que irão encontrar depois de formados".
O miniatletismo visa a mostrar uma nova formatação, que oferece a prática de atletismo
no ambiente escolar, utilizando materiais alternativos, mesmo sem a utilização da pista
oficial. Para a diretora da Escola Municipal de Ensino Básico Leopoldo Martins Maria
Roselir Bressan da Silva, este evento faz com que os alunos conheçam uma nova
realidade e se socializem com as crianças de outras escolas. "Quando eles chegarem à
escola, também vão socializar com os outros alunos que não vieram", avalia.
Os alunos participaram de corridas, saltos, arremessos e outras atividades adaptadas
para a faixa etária e para a iniciação no esporte. Para a técnica de lazer do Sesc de
Tubarão, ainda segundo Fernanda Eliza, ao Notisul, esse evento é importante porque
traz um esporte que quase não é divulgado para as crianças. "Está popularizando o
atletismo para que todos possam conhecer a modalidade olímpica. O papel do Sesc é
levar a modalidade de atletismo para as escolas através do projeto Sesc Olímpico",
opina.
Comemorações
De acordo com a assessora de educação física da Fundação Municipal de Educação,
Simone Gaspar, o projeto visa a contemplar não só as escolas centrais, mas também as
do interior. "Também promover a integração entre as escolas e a inclusão, pois temos
alunos cadeirantes e autistas. Apresentar o atletismo de forma criativa. Essa atividade
também está sendo desenvolvida como comemoração pelo aniversário de Tubarão".
O evento também faz parte das atividades alusivas aos 10 anos do curso de Educação
Física da Unisul. De acordo com a coordenadora do curso, professora Luciane Lara
Acco, as parcerias vêm se consolidando para que efetivamente aconteçam os eventos.
"É uma oportunidade aos estudantes de vivenciar, nesse ambiente de aprendizagem, a
prática e o conhecimento para sua formação".
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Universidade terá que oferecer datas alternativas de prova a aluno
adventista
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou recurso da Universidade do Sul de
Santa Catarina (Unisul) e manteve decisão de primeiro grau que determina a
transferência de provas realizadas no sábado para aluno adventista.
O julgamento ocorreu na última semana.
Após matricular-se na disciplina de Sistemas Integrantes de Gestão e Gestão de
Qualidade e Produtividade, ministrada virtualmente e com provas presenciais aos
sábados, o estudante ajuizou mandado de segurança na Justiça Federal e obteve liminar
determinando que a universidade oferecesse as provas em outros dias.
A decisão judicial levou a Unisul a recorrer no tribunal. Conforme a universidade, o
estudante teria se matriculado sabendo que os exames presenciais são realizados aos
sábados. Alegou ainda que a realização das provas em outro dia gera aumento de custos
para a instituição.
O relator do processo na corte, desembargador federal Fernando Quadros da Silva, da 3ª
Turma, observou que a Unisul não pode basear-se no fato de o aluno ter ciência dos
horários ao se matricular, visto que não oferece, de qualquer forma, horário alternativo a
este.
Ele citou parte da sentença que defende esse entendimento: "Não se pode creditar ao
impetrante a responsabilidade exclusiva pela escolha do curso em questão. À faculdade
também se atribui dita escolha e também o desgaste gerado, na medida em que, sem
oferecer horário alternativo em outro curso, tampouco possibilitou ao aluno membro da
igreja Adventista do Sétimo Dia, a realização da prova em dia diverso".
Silva também pontuou que esse direito, que confere tratamento diferenciado em função
do credo religioso do aluno, já existe nas disciplinas presenciais, devendo ser estendido
àqueles que cursam cadeiras virtuais na universidade.
Os seguidores da igreja Adventista do Sétimo Dia devem guardar o sábado, abstendo-se
de trabalhar ou estudar das 18h de sexta-feira às 18h de sábado, devendo o período ser
reservado para atividades ligadas à religião, atividades com a família e obras de
caridade.

Veículo: Site Cristianismo
Data: 16/05/2013
Link: http://portugues.christianpost.com/news/justica-determina-que-universidadeofereca-datas-alternativas-de-prova-a-aluno-adventista-16539/

Justiça determina que Universidade ofereça datas alternativas de
prova a aluno adventista
O relator do processo argumentou que direito do aluno confere em função do seu credo
religioso
A Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina) terá que oferecer aos alunos cristãos
da Igreja Adventista do Sétimo Dias datas alternativas para a realização de provas por
conta do credo religioso. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou recurso da
universidade e manteve decisão de primeiro grau que determina a transferência da
realização de provas para alunos adventistas na Universidade, que seriam aplicadas
somente nos sábados.
Igrejas históricas sofrem retração no Brasil, neopentecostais crescem, diz pesquisa
Respeitando a religião, os fieis da igreja Adventista do Sétimo Dia não trabalham ou
estudam no período das 18h de sexta-feira, com o por sol, até às 18h do por do sol de
sábado. Este período é reservado pelos religiosos para realizarem atividades ligadas à
religião, com a família e obras de caridade.
Segundo o site do Tribunal Regional, a decisão foi tomada porque um estudante se
matriculou em uma disciplina, que é ministrada virtualmente e com provas presenciais
aos sábados, e ajuizou o mandado de segurança na Justiça Federal. O aluno obteve
liminar determinando que a universidade oferecesse as provas em outros dias.
A Unisul recorreu no tribunal da decisão judicial e argumentou que o estudante se
matriculou sabendo que os exames presenciais seriam realizados nos sábados e alegou
que a aplicação das provas em outro dia gera para a universidade um aumento de custos.
O relator do processo na corte, desembargador federal Fernando Quadros da Silva,
argumentou que o tratamento diferenciado do direito do aluno de guardar os sábados
confere em função do seu credo religioso. De acordo com o Tribunal Regional, Silva
observou que a universidade não poderia se basear no argumento de que o aluno teria
ciência dos horários ao se matricular, já que não oferece, de qualquer forma, horário
alternativo.
O desembargador citou parte da sentença que defende esse entendimento: "Não se pode
creditar ao impetrante a responsabilidade exclusiva pela escolha do curso em questão. À
faculdade também se atribui dita escolha e também o desgaste gerado, na medida em
que, sem oferecer horário alternativo em outro curso, tampouco possibilitou ao aluno
membro da igreja Adventista do Sétimo Dia, a realização da prova em dia diverso".
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Festa do Pinhão é divulgada na Capital
Nossas realezas da Festa do Pinhão seguem cumprindo o roteiro de visitações e
divulgando a Festa do Pinhão.
Nesta quarta-feira, na Capital, a rainha Caroline Costa e as princesas Flavia Burigo e
Kamila Ghiorzi estiveram em emissoras de rádio e TV, nesta terça-feira (14).
À noite, as representantes do evento e a equipe da Fundação Cultural e Secretaria de
Turismo estiveram na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), em Palhoça.
Além de receber o material com a programação, os estudantes poderão contemplar a
música tradicionalista de Pedro e Bruno Valderas, saboreando pinhão.
Nesta quinta e sexta-feira elas estarão em Criciúma.
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Escritor lageano lança livro “Gado Novo”

Amanhã dia 17 de maio, sexta-feira, na Livraria Serrana, será o lançamento do
romance "Gado Novo", do lageano Guille Thomazi.

Trata-se de um texto literário de excelente qualidade, publicado pela editora 7 Letras,
do Rio de Janeiro.
No interior do Mato Grosso uma menina é assassinada. Cinco personagens são
tocados por esse crime sem que, necessariamente, o tenham presenciado ou saibam do
ocorrido. Um a um, eles narram o seu dia à medida que tomam conhecimento do fato ou
que os desdobramentos os atingem.
Assim é o romance Gado Novo, do jovem escritor lageano. O autor constrói uma
história envolvente, que deixa o leitor em suspenso, à mercê do ritmo vibrante imposto
pela narração sempre em primeira pessoa. São frases curtas, linguagem crua e uma
trama que faz sentir o calor do fogo que consome a mata, no período de dois ou três
dias, enquanto o protagonista busca o assassino da criança.
Sobre o autor:
Guilli Thomazi é lageano, nascido em 1986. Viajou muito, desde pequeno, crescendo
entre o campo e a cidade. Graduou-se em Cinema pela Unisul e fez um ano de Direito,
que abandonou para atender aos negócios da família, no ramo madeireiro e pecuarista.
Atualmente, divide-se entre a indústria e a escrita.
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Augusto Cury encanta os caçadorenses em evento da UNIARP
Um dos escritos mais lidos no país abriu a 1ª Jornada Interdisciplinar
A 1ª Jornada Interdisciplinar da Saúde da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
(UNIARP) iniciou nesta quarta-feira (15) com a palestra “Sustentabilidade e Qualidade
de Vida” do psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor Augusto Cury. A abertura do
evento contou com a presença do presidente da UNIARP engenheiro Gilberto Seleme,
reitor Adelcio Machado dos Santos, vice-reitores Anderson Martins e Almir
Granemann, coordenadora de Extensão Ilze Chiarello, coordenador de pesquisa Joel
Baade, além de representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo, acadêmicos,
imprensa e comunidade em geral. O evento contou ainda com apoio de acadêmicos
integrantes da Empresa Júnior da UNIARP.

A palestra de Augusto Cury abordou a importância da sustentabilidade emocional. Para
um teatro lotado, o renomado Médico, Psiquiatra e Escritor falou sobre a falta de
habilidades do ser humano para trabalhar com perdas e frustrações. Para ele, a emoção
devia ter doses nobres de inteligência. “Nossos pais não nos ensinaram as ferramentas
básicas para proteger a emoção. Entramos na escola e incorporamos milhões de dados e

continuamos despreparados para usar a inteligência de maneira madura, crítica, estável
e rica”, destacou.
“Parece que nós não temos nenhuma responsabilidade em trabalhar nossa emoção para
estruturá-la. O que é um absurdo. Assim como se nutre uma planta, devemos nutrir a
nossa emoção. Vi muitos miseráveis morando em palácios. São pessoas que têm seguro
de tudo, mas nunca souberam que deviam fazer seguro emocional. Nunca
desenvolveram habilidades para ter resiliência, manter a maturidade, enfrentar as crises,
os pensamentos antecipatórios. Estes pensamentos roubam o prazer de viver. Vivemos
em uma sociedade rica em informações sobre o mundo de fora, mas pobre de
informações sobre o mundo de dentro”, completa.
E de acordo com Augusto Cury, os pilares da sustentabilidade emocional são:
Aprender a proteger
Aprender a doar sem esperar retorno
Nunca ser agiota da emoção
Evitar excesso de cobrança dos outros e de si mesmo
Nunca exigir o que os outros não podem dar
Entender que a maior vingança contra o inimigo é compreendê-lo e perdoá-lo.
“Não é admissível que alguém dirija um veículo sem um treinamento e é um absurdo
que entramos numa história social sem treinar minimamente a dirigir o veículo da mente
humana. As pessoas formulam ideias angustiantes, pensamentos antecipatórios todos os
dias. E isso não passa. Isso fica e gera problemas, bloqueia a liberdade, a capacidade
criativa, bloqueia a capacidade de amar, capacidade de se entregar. Eu tenho convicção
que esta falta de sustentabilidade emocional é a causa dos índices alarmantes de
suicídios”, salienta.
A emoção, segundo Cury não tem sido estável, nem profunda, nem contemplativa. “Isto
é muito importante. A emoção humana hoje está estressada, frequentemente é
perturbada, é imatura e isso gera uma serie de sintomas psicossomáticos, de infarto a
câncer”, afirmou.
Grandes nomes no evento
O evento prossegue nesta quinta-feira (16) com a palestra “Amor, paixão e sentimentos:
A qualidade de vida passa por aqui”, com o neurocientista comportamental Nelson
Mello.
Na sexta-feira (17) a Jornada encerra com a presença do endocrinologista Alfredo
Halpern. Ele falará sobre o tema: “Por que estamos engordando tanto?”,

A Jornada é um evento promovido pelo Grupo Interdisciplinar de Estudos em Saúde
(GIES) da UNIARP. Seu objetivo é a troca de conhecimentos em relação a pesquisas já
vivenciadas, novas técnicas e tecnologias relacionadas à sustentabilidade e sua relação
com a saúde.
Cultura
Atrações culturais também tiveram espaço no evento. A abertura contou com
apresentação da cultural Domínio Cigano – Arte e Saúde Domínios Artes Corporais
com a professora e Coreógrafa Silvia Bragagnolo de Florianópolis-SC. Também marca
presença no evento o espetáculo de Dança de Salão com a Companhia Profissional de
Florianópolis-SC e apresentação do Coral Universitário da Unisul.
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Caminhada ecológica rende conhecimento cultural a adolescentes da
Unisul

A Unidade de Internação Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, realizou no último final de
semana a “1ª Caminhada Ecológica - Rumo à Floresta Nacional de Pacotuba”. O
percurso foi feito por cinco adolescentes que cumprem medidas socioeducativas,
acompanhados por um grupo de servidores envolvidos nos trabalhos de ressocialização
dos internos – entre eles, agentes, psicólogos e professores.
De acordo com a gerência da Unisul, a atividade tinha como proposta principal a
integração dos socioeducandos do nível III. Os jovens saíram da Unidade com destino à
localidade de Monte Alegre, distrito de Cachoeiro, onde foram recepcionados por
integrantes de uma comunidade quilombola.
Antes da caminhada, eles acompanharam uma palestra com temática cultural,
ministrada pelo líder do assentamento, Leonardo Ventura, que explicou aos
participantes sobre o surgimento da comunidade, as ações culturais desenvolvidas e os
cuidados tomados para a manutenção da fonte de renda local.
Os socioeducandos ainda participaram da apresentação cultural de Caxambu antes de
seguirem para o passeio ecológico, feito na trilha "rebenta rabicho”. Os quatro

quilômetros percorridos presentearam o grupo com belas paisagens, animais silvestres,
pássaros, uma das nascentes do Rio Itapemirim e ainda um Jequitibá de
aproximadamente 500 anos.
Para o professor de Educação Física, Antônio Marcos de Almeida, “a importância da
caminhada no período de internação do adolescente recai para a incorporação de um
estilo de vida ativa, para a promoção da socialização e para inúmeros outros benefícios
da prática regular de atividade física”.
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Caminhada ecológica rende conhecimento cultural a adolescentes da
Unisul
A Unidade de Internação Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, realizou no último final de
semana a “1ª Caminhada Ecológica – Rumo à Floresta Nacional de Pacotuba”. O
percurso foi feito por cinco adolescentes que cumprem medidas socioeducativas,
acompanhados por um grupo de servidores envolvidos nos trabalhos de ressocialização
dos internos – entre eles, agentes, psicólogos e professores. De acordo com a gerência
da Unisul, a atividade tinha como proposta principal a integração dos socioeducandos
do nível III. Os jovens saíram da Unidade com destino à localidade de Monte Alegre,
distrito de Cachoeiro, onde foram recepcionados por integrantes de uma comunidade
quilombola. Antes da caminhada, eles acompanharam uma palestra com temática
cultural, ministrada pelo líder do assentamento, Leonardo Ventura, que explicou aos
participantes sobre o surgimento da comunidade, as ações culturais desenvolvidas e os
cuidados tomados para a manutenção da fonte de renda local. Os socioeducandos ainda
participaram da apresentação cultural de Caxambu antes de seguirem para o passeio
ecológico, feito na trilha “rebenta rabicho”. Os quatro quilômetros percorridos
presentearam o grupo com belas paisagens, animais silvestres, pássaros, uma das
nascentes do Rio Itapemirim e ainda um Jequitibá de aproximadamente 500 anos. Para
o professor de Educação Física, Antônio Marcos de Almeida, “a importância da
caminhada no período de internação do adolescente recai para a incorporação de um
estilo de vida ativa, para a promoção da socialização e para inúmeros outros benefícios
da prática regular de atividade física”.
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ESA abre inscrições para Pós-Graduação a distância
Estão abertas até 1º de julho as inscrições para cursos de pós-graduação a distância
oferecidos pela Escola Superior de Advocacia da OAB/SC, em convênio com a Unisul.
Estão disponíveis os cursos de Direito Ambiental, Direito Previdenciário e Direito do
Trabalho e Processo do Trabalho. As especializações são oferecidas com valores
diferenciados aos membros da OAB/SC. A ESA fará o acompanhamento dos cursos e
também indicará professores para as especializações. As inscrições podem ser feitas
pelo portal da UnisulVirtual (www.unisulvirtual.com.br). Outras informações estão
disponíveis no site da Esa (www.esasc.org.br).
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Augusto Cury encanta os caçadorenses em evento da UNIARP

A 1ª Jornada Interdisciplinar da Saúde da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
(UNIARP) iniciou nesta quarta-feira (15) com a palestra “Sustentabilidade e Qualidade
de Vida” do psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor Augusto Cury. A abertura do
evento contou com a presença do presidente da UNIARP engenheiro Gilberto Seleme,
reitor Adelcio Machado dos Santos, vice-reitores Anderson Martins e Almir
Granemann, coordenadora de Extensão Ilze Chiarello, coordenador de pesquisa Joel
Baade, além de representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo, acadêmicos,
imprensa e comunidade em geral. O evento contou ainda com apoio de acadêmicos
integrantes da Empresa Júnior da UNIARP.
A palestra de Augusto Cury abordou a importância da sustentabilidade emocional.
Para um teatro lotado, o renomado Médico, Psiquiatra e Escritor falou sobre a falta de
habilidades do ser humano para trabalhar com perdas e frustrações. Para ele, a emoção
devia ter doses nobres de inteligência. “Nossos pais não nos ensinaram as ferramentas
básicas para proteger a emoção. Entramos na escola e incorporamos milhões de dados e

continuamos despreparados para usar a inteligência de maneira madura, crítica, estável
e rica”, destacou.
“Parece que nós não temos nenhuma responsabilidade em trabalhar nossa emoção para
estruturá-la. O que é um absurdo. Assim como se nutre uma planta, devemos nutrir a
nossa emoção. Vi muitos miseráveis morando em palácios. São pessoas que têm seguro
de tudo, mas nunca souberam que deviam fazer seguro emocional. Nunca
desenvolveram habilidades para ter resiliência, manter a maturidade, enfrentar as crises,
os pensamentos antecipatórios. Estes pensamentos roubam o prazer de viver. Vivemos
em uma sociedade rica em informações sobre o mundo de fora, mas pobre de
informações sobre o mundo de dentro”, completa.
E de acordo com Augusto Cury, os pilares da sustentabilidade emocional são:
Aprender a proteger
Aprender a doar sem esperar retorno
Nunca ser agiota da emoção
Evitar excesso de cobrança dos outros e de si mesmo
Nunca exigir o que os outros não podem dar
Entender que a maior vingança contra o inimigo é compreendê-lo e perdoá-lo.
“Não é admissível que alguém dirija um veículo sem um treinamento e é um absurdo
que entramos numa história social sem treinar minimamente a dirigir o veículo da mente
humana. As pessoas formulam ideias angustiantes, pensamentos antecipatórios todos os
dias. E isso não passa. Isso fica e gera problemas, bloqueia a liberdade, a capacidade
criativa, bloqueia a capacidade de amar, capacidade de se entregar. Eu tenho convicção
que esta falta de sustentabilidade emocional é a causa dos índices alarmantes de
suicídios”, salienta.
A emoção, segundo Cury não tem sido estável, nem profunda, nem contemplativa.
“Isto é muito importante. A emoção humana hoje está estressada, frequentemente é
perturbada, é imatura e isso gera uma serie de sintomas psicossomáticos, de infarto a
câncer”, afirmou.
Grandes nomes no evento
O evento prossegue nesta quinta-feira (16) com a palestra “Amor, paixão e
sentimentos: A qualidade de vida passa por aqui”, com o neurocientista comportamental
Nelson Mello.
Na sexta-feira (17) a Jornada encerra com a presença do endocrinologista Alfredo
Halpern. Ele falará sobre o tema: “Por que estamos engordando tanto?”,
A Jornada é um evento promovido pelo Grupo Interdisciplinar de Estudos em Saúde
(GIES) da UNIARP. Seu objetivo é a troca de conhecimentos em relação a pesquisas já
vivenciadas, novas técnicas e tecnologias relacionadas à sustentabilidade e sua relação
com a saúde.
Cultura
Atrações culturais também tiveram espaço no evento. A abertura contou com
apresentação da cultural Domínio Cigano – Arte e Saúde Domínios Artes Corporais
com a professora e Coreógrafa Silvia Bragagnolo de Florianópolis-SC. Também marca

presença no evento o espetáculo de Dança de Salão com a Companhia Profissional de
Florianópolis-SC e apresentação do Coral Universitário da Unisul.
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Poética dos quadrinhos
Entre leituras de vilões e super-heróis, Magalis e panteras cor-de-rosa, criações exibem
formas e estampas inovadoras que buscam retratar a paixão, o sofrimento e a crítica
social do universo dos quadrinhos. Essa é a exposição ‘Protagonistas e Antagonistas: a
poética dos quadrinhos’, que reúne trabalhos dos alunos do Curso Superior de
Tecnologia e Design de Moda da Unisul. A mostra pode ser conferida até dia 23 no
Shopping ViaCatarina, em Palhoça. Todos os objetos são feitos por meio de
modificação têxtil. A exposição é gratuita e aberta ao público.

