Assessoria de Comunicação & Marketing
Assessoria de Imprensa e Divulgação Científica

Monitoramento das Notícias da UNISUL
Dia 08 de Julho de 2013

TELEVISÃO
Veículo: SBT
Data: 08/07/2013 – 12 horas
Assunto: Mobilidade Urbana
Entrevistado: Professor Silvio Hickel Prado

JORNAIS

Veículo: Jornal de SC
Editoria: Coluna Everton Siemann
Página: 36
Data: 06 e 07/07/2013

Veículo: Diário Catarinense
Editoria: Serviço
Página: 32
Data: 06/07/2013

Veículo: Notícias do Dia
Editoria: Serviço
Página: 22
Data: 08/07/2013

Veículo: Diário Catarinense
Editoria: Serviço
Página: 36
Data: 08/07/2013

Veículo: Diário do Sul
Editoria: Geral
Link: http://www.diariodosul.com.br/?pag=colunistas_&codcol=55&todos=1
Data: 08/06/2013
Quem é portador de diploma de ensino superior, ou estuda em outra instituição de ensino,
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Pós-graduação em Gestão Ambiental de Áreas Costeiras recebe
inscrições
O curso pretende otimizar os processos e experiências de gestão e planejamento da orla
marítima e região costeira
A conscientização de que o Brasil não pode mais adiar os cuidados com sua área
costeira faz surgir a necessidade urgente de profissionais capacitados nos diversos
setores que desempenham funções e atividades dentro das áreas costeiras do país,
atendendo aos preceitos legais e aos interesses sociais. A partir desta demanda, a Unisul,
que sempre está alinhada com as necessidades do mercado com a intenção de contribuir
para a formação de profissionais capacitados, lança o curso de pós-graduação Lato
Sensu em Gestão Ambiental de Áreas Costeiras.

O curso é voltado para membros de entidades ligadas ao meio ambiente, profissionais
das áreas de pesca e maricultura, engenheiros, biólogos, gestores ambientais,
administradores, oceanógrafos, membros do Ministério Público, técnicos de governos
municipal, estadual e federal, profissionais ligados a organismos oficiais licenciadores
ou fiscalizadores, prefeituras, conselheiros de meio ambiente de nível municipal,
estadual e federal, integrantes de ONGs, profissionais da área de planejamento
territorial e urbano e demais áreas afins.

De acordo com o coordenador do curso, professor Jairo Afonso Henkes, o aluno terá
importante ferramental teórico e prático para fundamentar o planejamento, o
desenvolvimento e a execução de projetos, programas e atividades direcionadas à gestão
da zona costeira. Ele será capaz de sistematizar e discutir as garantias, as estratégias e os
diferenciais que fundamentam o direito e a viabilidade ambiental de empreendimentos
de todos os portes, concebendo seu planejamento, sua organização, licenciamento e
implantação de modo a garantir o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.
A especialização também possibilita a interlocução entre profissionais de atuação
singular ou coletiva em ações desenvolvidas nesta região geográfica, incorporando a
fundamentação teórica à prática do planejamento e gestão da orla marítima e da região
costeira. Também permite a investigação científica no campo da gestão costeira,
primando pela interdisciplinaridade nos processos de planejamento.

As aulas são quinzenais, às sextas-feiras, das 18h às 22h30 e aos sábados, das 8h às 12h
e das 13h30 às 17h30, e ocorrem na Unisul Unidade Florianópolis – Trajano, num total
de 360 horas. O investimentos é de 8 parcelas de R$ 390,00

Entre as disciplinas do curso estão: Ecologia de Ambientes Litorâneos; Processos
Produtivos em Ambientes Costeiros; Estrutura Portuária e Logística; Estruturas
Náuticas e Turismo; Gerenciamento Costeiro Integrado; Gestão da Orla Marítima e
Avaliação de Impacto e Licenciamento Ambiental.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas de forma online no portal da Unisul
www.unisul.br, link pós-graduação. Mais informações podem ser adquiridas no Edital
http://bit.ly/127kbhH
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Tenho orgulho
Eita que a minha profissão tá cada dia mais complicada!Com o lance de que o diploma
de jornalista foi por terra em 2009, tem gente com uma máquina digital na mão se
intitulando jornalista. E o cara ainda olha e diz que tola fui eu que gastei com faculdade.
No entanto, quero deixar claro que eu acredito que é sim necessário muito mais do que
uma máquina digital e as “costas quentes” para ser jornalista. Estudei quatro anos de
jornalismo na Unisul e estou terminando de fazer uma pós em Jornalismo para Editores,
também na Unisul. E enquanto eu puder estudar e me aperfeiçoar na minha profissão
farei com muito orgulho e prazer. Os oportunistas de plantão, mais cedo ou mais tarde,
caem do cavalo, não tenho dúvidas sobre isso!Já que com uma máquina fotográfica na
mão, muitos se intitulam jornalistas, estava pensando em fazer um curso de primeiros
socorros e me intitular médica, vai que rola?
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Colégio Conceito abre inscrições para semiextensivo

O Colégio Conceito (Unisul Tubarão) está com as inscrições abertas para o curso prévestibular semiextensivo voltado para os vestibulares Acafe, Udesc, UFSC e UFFS até
26/7. As aulas serão realizadas no período de 29/7 a 12/12. O curso é aberto à
comunidade.
O curso tem duração de quatro meses, sendo que os interessados podem cursar mais três
semanas de intensivo para vestibular da UFSC. As aulas serão realizadas de segundafeira a sexta-feira. Os horários disponíveis são das 7h30min às 11h50min no período
matutino, das 13h30min às 17h50min no período vespertino ou das 18h20min às
22h30min no período noturno.
O semiextensivo oferece material didático do Sistema Anglo de Ensino, plantões tiradúvidas, aulas de atualidades e aspectos catarinenses, exercícios complementares, aula
de interpretação de textos e correção de redações extras em laboratório, biblioteca e sala
de estudos, simulados com boletim de desempenho por disciplina, revisões programadas
do conteúdo, aulões de véspera para os vestibulares e Enem e webtv com as aulas
classificadas por disciplinas e assuntos para assistir em casa, além da mais completa
biblioteca de vestibulares com mais de 10 mil provas de todo o Brasil.
Os interessados podem se inscrever na secretaria do colégio. Para mais informações
ligar no telefone 3621-3900.
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1º SEMINÁRIO DO PROESDE ACONTECE EM CRICIÚMA

Lideranças da região estiveram reunidas na manhã de sábado, 6, na Unesc no 1º
Seminário do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional
(Proesde). Durante o evento, foram fortalecidos os debates entre alunos do curso de
extensão em Desenvolvimento Regional, oferecido pelo Proesde, e autoridades da área.
O objetivo do curso é tornar os participantes, agentes diretos da promoção do
desenvolvimento regional. Além disso, o seminário marcou o encerramento do primeiro
módulo de atividades do curso, que iniciou este ano.
Curso do Proesde
O Programa oferece o curso de extensão em Desenvolvimento Regional gratuito,
vinculado a uma bolsa de 70% (limitado a dois salários mínimos) durante o ano de
2013. A capacitação é oferecida pela Unesc, em parceria com Secretaria de Educação
do Estado de Santa Catarina.
Focados em disciplinas que visam discutir a situação econômica, tecnológica, os meios
de transporte, fontes de financiamento e gestão de projetos na região Sul, os alunos
foram divididos em dois polos para a realização da capacitação: um em Criciúma e
outro em Araranguá. As aulas também incluem alunos de outras instituições, como
Unibave e Unisul.
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Prómidia
O projeto Promídia Cidadão da Unisul possibilitou para as mulheres que participam de
grupos de desenvolvimento a primeira experiência com um computador. Foram
realizados 20 encontros e oferecidas três diferentes oficinas, todas sobre as relações
individuais com a informática.
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Em 1 minuto
• Capivari de Baixo recebeu nesta sexta-feira os donativos da campanha Inverno
Solidário, promovida pela Unisul. A terceira edição rendeu centenas de agasalhos, que
serão distribuídos à população de baixa renda, de acordo com o cadastro da secretaria de
assistência social da prefeitura.
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Unesc sedia o 1º Seminário do Proesde

Evento ocorreu sábado, com a participação de lideranças (Fotos: Milena Nandi)
Lideranças da região estiveram reunidas na manhã de sábado (5/7) na Unesc
(Universidade do Extremo Sul Catarinense), em Criciúma, no 1º Seminário do Proesde
(Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional).

Durante o evento, foram fortalecidos os debates entre alunos do curso de extensão em
Desenvolvimento Regional, oferecido pelo Proesde (a capacitação ocorre em parceria
com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina) e autoridades da área. O
objetivo do curso é tornar as participantes agentes diretos da promoção do
desenvolvimento regional e o Seminário de hoje marcou o encerramento do primeiro
módulo de atividades do curso, que iniciou este ano.
O Seminário, organizado pelo Setor de Pós-Graduação e Extensão da Unesc, teve a
participação de Henrique Guglielmi e Valdecir Mariana, da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de Criciúma, de José Sérgio Búrigo, representando a
prefeitura de Criciúma, de Olvacir Bez Fontana, presidente da Acic (Associação
Empresarial de Criciúma), de Daniel Preve, diretor da UNA CSA (Unidade Acadêmica
de Ciências Sociais Aplicadas da Unesc), e de Karina Donadel, Pró-Reitora de PósGraduação, Pesquisa e Extensão da Unibave, de Alisson Joaquim e Tiago Colombo,
professores do Proesde, de Valmir Comin, deputado estadual, de Júlio Colombo,
representando a Câmara de Vereadores de Criciúma, e de Edir Seemund e Maria
Antonia Canever, respectivamente, diretora e coordenadora de Políticas Públicas de
Educação do Estado de Santa Catarina.
Curso do Proesde
O Programa oferece o curso de extensão em Desenvolvimento Regional gratuito,
vinculado a uma bolsa de 70% (limitado a dois salários mínimos) durante o ano de
2013. A capacitação é oferecida pela Unesc, em parceria com Secretaria de Educação
do Estado de Santa Catarina.
Focados em disciplinas que visam discutir a situação econômica, tecnológica, os meios
de transporte, fontes de financiamento e gestão de projetos na região sul, os alunos
foram divididos em dois polos, em Criciúma e Araranguá, para a realização da
capacitação. As aulas também incluem alunos de outras instituições, como Unibave e
Unisul.
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Capivari recebe donativos da campanha Inverno solidário promovida
pela Unisul
A Prefeitura de Capivari de Baixo recebeu hoje (5) de manhã centenas de agasalhos e
calçados, arrecadados durante a campanha promovida pela Unisul. O material rendeu
um veículo Kombi cheio e foi entregue oficialmente ao prefeito Moacir Rabelo e ao
secretário de Esporte e Turismo, Adam Machado. A campanha, que iniciou no mês de
maio foi feita nos municípios de Tubarão e Capivari de Baixo, e material será
distribuído no nos mesmos municípios arrecadados.

Participaram da entrega o prefeito Moacir Rabelo, o secretário de Esporte e Turismo,
Adam Machado, o gerente da divisão de apoio institucional da divisão Gilberto
Bandeira e a incentivadora do projeto, Sônia Regina Helena. "É muito gratificante
estarmos aqui hoje finalizando mais uma campanha bem sucedida. Estamos na 3ª edição
e já beneficiamos muitas famílias carentes. Esperamos continuar esse trabalho por muito
tempo. Eu, que sou de uma comunidade pobre sei o quanto isso é importante", destaca
Sônia.
O prefeito agradeceu a ação nobre da instituição. "A nossa preocupação é com as
pessoas necessitadas que sofrem com o inverno rigoroso da região. Parabenizo o
trabalho das pessoas envolvidas e agradecemos a iniciativa que contribui muito com as
famílias carentes de Capivari", afirma Moacir.
Os donativos serão distribuídos em breve, respeitando o cadastro da Secretaria de
Assistência Social.
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Estadual é sucesso em TB
COMPETIÇÃO LEVA MAIS DE DUAS MIL PESSOAS E CERCA DE 600
ATLETAS AO GINÁSIO DA UNISUL

A tarde de sábado foi de muita luta no ginásio da Unisul, em Tubarão. O local foi sede
da disputa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu 2013 e reuniu mais de duas mil pessoas
para assistir aos aproximadamente 600 atletas, que vieram de diferentes regiões de
Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul.

Um dos destaques do evento foi a grande presença de crianças e adolescentes, que
ultrapassou a estimativa de cerca de 200 atletas. A equipe que garantiu o título de
campeã da competição foi a Gracie Gym SC, com 467 pontos. Seguida pela Gracie
Floripa, com 162; a Delariva Palhoça, com 146; e a Elite JJ, com 62 pontos. A franquia
tubaronense, portanto, garantiu o título de campeã geral do estadual.

As disputas ocorreram nas categorias Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Infanto-Juvenil,
Juvenil, Adulto, Máster e Sênior.
Além dos atletas, estiveram presentes no evento várias autoridades, dentre eles o
Secretário do Desenvolvimento Regional, Estêner Soratto da Silva Júnior, a Gerente de
Turismo Esporte e Cultura da SDR Tubarão, Josiane Guimarães, o Diretor-presidente da
Fundação Municipal de Cultura e Esporte de Tubarão, José Acco Júnior; o Secretário de
Segurança e Patrimônio de Tubarão, Claudemir da Rosa, e, representando a Unisul, o
Professor Moacir Juncklaus.
O Campeonato Estadual foi realizado com o apoio da Fundação de Esporte e Cultura de
Tubarão, SDR Tubarão, Prolincon, Falcon Energy Drink, Superação Sports, Konder,
Cejatel, Auto Posto Nandi, Cerâmica Silva e Inecon.
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Capivari recebe donativos da campanha Inverno solidário promovida
pela Unisul
A Prefeitura de Capivari de Baixo recebeu hoje (5) de manhã centenas de agasalhos e
calçados, arrecadados durante a campanha promovida pela Tv Unisul. O material
rendeu um veículo Kombi cheio e foi entregue oficialmente ao prefeito Moacir Rabelo e
ao secretário de Esporte e Turismo, Adam Machado. A campanha, que iniciou no mês
de maio foi feita nos municípios de Tubarão e Capivari de Baixo, e material será
distribuído no nos mesmos municípios arrecadados.
Participaram da entrega o prefeito Moacir Rabelo, o secretário de Esporte e Turismo,
Adam Machado, o gerente da divisão de apoio institucional da divisão Gilberto
Bandeira e a incentivadora do projeto, Sônia Regina Helena. "É muito gratificante
estarmos aqui hoje finalizando mais uma campanha bem sucedida. Estamos na 3ª edição
e já beneficiamos muitas famílias carentes. Esperamos continuar esse trabalho por muito
tempo. Eu, que sou de uma comunidade pobre sei o quanto isso é importante", destaca
Sônia.
O prefeito agradeceu a ação nobre da instituição. "A nossa preocupação é com as
pessoas necessitadas que sofrem com o inverno rigoroso da região. Parabenizo o
trabalho das pessoas envolvidas e agradecemos a iniciativa que contribui muito com as
famílias carentes de Capivari", afirma Moacir.

Os donativos serão distribuídos em breve, respeitando o cadastro da Secretaria de
Assistência Social.
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Trabalhos Acadêmicos de Propriedade Intelectual
O Conselho Estadual de Combate à Pirataria do Estado de Santa Catarina - CECOP,
juntamente com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa
Catarina - FAPESC, instituiu o Primeiro Concurso Estadual de Trabalhos Acadêmicos
de Propriedade Intelectual. O objetivo é o de disseminar o conhecimento e desenvolver
a pesquisa científica no território catarinense sobre a propriedade intelectual, em seus
diversos aspectos técnicos e jurídicos.
O Escritório de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Agetec/Unisul
orientará até 5 trabalhos de alunos da instituição, interessados em participar do
concurso, aberto a estudantes matriculados em qualquer curso superior de ensino,
público ou privado de Santa Catarina, reconhecido pelo Ministério da Educação, com
trabalhos em um dos dois temas previstos no concurso - Concorrência Desleal ou
Domínio Público.
As inscrições podem ser realizadas ate o dia 31 de julho. Serão premiados os três
melhores trabalhos acadêmicos selecionados com R$ 4.000,00, R$ 3.000,00 e R$
2.000,00.
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Pesquisadores capturam onças pintadas para instalar sistema de
monitoramento com GPS

Projeto executado por brasileiros e americanos já monitora 30 animais no Brasil. Onça
pintada é uma das espécies ameaçadas de extinção no país.

Pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos realizaram a captura de três onças
pintadas na região de Corumbá, localizada na divisa entre os estados do Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul.
O projeto é coordenado pelo pesquisador da Universidade do Sul de Santa Catarina
(UNISUL), o médico veterinário Joares May Júnior. Ele é especialista em
epidemiologia em animais selvagens e realiza o monitoramento das onças no Brasil
desde 2003.
A espécie está seriamente ameaçada de extinção. Segundo o pesquisador, os animais
foram capturados, tiveram amostras biológicas coletadas, como sangue, urina e até
carrapatos. Eles agora serão monitorados via satélite, graças a um GPS instalado no
chamado “rádio colar” .
A equipe que participou das capturas contou com cinco pessoas: um veterinário e dois
biólogos brasileiros e duas pesquisadoras americanas que acompanham o projeto, que
conta com a participação da ONG norte americana Panthera.
Foram capturados três machos: Holyfield que pesa 105 quilos, Trapézio com 106 e o
Zumbi, com 76 quilos. Os pesquisadores tiveram dificuldades para montar as
armadilhas na região. “Houve dias em que foi impossível fazer o armadilhamento por
causa da tempestade que caiu na região. Mesmo assim, ficamos todos os dias em
observação constante, durante todas as noites com checagem dos transmissores a cada
duas horas”, afirma.

A onça pintada é o maior felino do continente americano e se concentra principalmente
no Brasil. O animal integra a lista das 627 espécies da fauna ameaçadas de extinção,
elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente.

Fêmea de onça-pintada observada pela equipe do projeto ao lado da estrada. Foto:
Divulgação UNISUL

Veículo: Site Unopar
Data: 08/07/2013
Link: http://www.unoparalagoinhas.com.br/noticias/ensino-a-distancia-ganhacredibilidade/

Ensino a distância ganha credibilidade
Quando Daniel Filippon resolveu voltar à faculdade 10 anos depois, em 2009, deparouse com mensalidades altas e horários fixos demais para a sua vida atual. “A rotina me
mata e voltar para a universidade me custaria a parcela de um apartamento por mês”,
recorda. A solução foi fazer o curso escolhido, Gestão da Tecnologia da Informação, à
distância, na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). “Agora pago metade do
preço de um curso tradicional”, afirma o aluno, que monta os seus próprios horários de
estudo.
Esse é o principal objetivo da educação à distância: a flexibilidade. “Aquele que procura
essa modalidade não tem disponibilidade de se deslocar para um determinado lugar e
estar presente em 75% das aulas”, explica o especialista em Tecnologia Educacional
Wendel Freire sobre um modelo de ensino que cresce 40% ao ano. “Escolha e
adequação não são decididas por um educador ou por um sistema qualquer, mas pelo
indivíduo e pelas suas demandas”, completa.
Freire alerta para a escolha do curso. O aluno interessado no ensino a distância deve
descobrir o máximo possível sobre a estruturação do curso, desde o modelo de tutoria e
da formação dos professores até o tempo de resposta às solicitações do aluno, além das
ferramentas de comunicação e de seus usos. Além disso, sempre é válido buscar

informações fora da instituição, como fez Filippon. “Levei em conta a indicação de
alguns colegas e o fato de que a Unisul é referência nacional EaD”, afirma.
Outra questão importante na hora da escolha é o formato. Ao ter uma plataforma digital,
os cursos de EaD possuem um potencial de comunicação multidirecional, ou seja, a
interatividade entre professor e aluno e entre os próprios colegas é infinita. Porém,
muitos deles estruturam-se como um modelo unidirecional, em que o aluno apenas
recebe conteúdo. “Isso os torna tecnicistas e devem ser evitados, pois não exploram o
que há de mais positivo da presença das novas tecnologias: a liberação do polo de
emissão”, lamenta Freire.
Apesar das possibilidades interativas que a tecnologia trouxe para o universo dos
estudos, a convivência entre os alunos ainda faz falta para quem estuda nesse novo
formato de aulas. “É quase zero, eu gostava muito de conviver com os colegas na época
em que estava na faculdade normal”, lembra Filippon. Porém, Freire acredita que há,
sim, convívio entre os estudantes, já que essa estrutura de ensino inclui encontros
presenciais, fóruns e chats. “Veremos em um futuro breve uma aproximação das
plataformas de ensino à distância com os formatos comunicacionais das chamadas redes
sociais”, diz. Para o educador, assim as relações entre os colegas ficará mais estreitas, o
que vai possibilitar a diminuição do que, nao sua opinião, é o maior problema da
educação à distância, que é o alto índice de evasão.
Outro problema já em parte superado no Brasil reside no preconceito com esse modelo
pouco tradicional de ensinar. “A palavra ‘distância’ acaba carimbando nessa
modalidade a ideia de que não há proximidade, o que não é verdade, pois muitas vezes
acontecem mais interações nesses espaços do que no ensino presencial”, conta Freire.
Para Filippon, há quem olhe com cara feia para os EaDs, porém o mercado de
Tecnologia da Informação – acostumado com o mundo digital – dá menos valor para o
formato da graduação e mais para o reconhecimento do profissional. “O canudo agora é
só para definir contratação, não se analisa onde a pessoa estudou”, opina.
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Link: http://www.cliptvnews.com.br/mma/intranet/amplia.php?id_noticia=16582

SC: cientistas capturam onças-pintadas para monitoramento com GPS
Segundo o Portal Terra, o objetivo de pesquisadores brasileiros e americanos é
monitorar animais via satélite para ajudar na preservação da espécie ameaçada de
extinção

Pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos realizaram a captura de três onçaspintadas na região de Corumbá, localizada na divisa entre os Estados do Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul.

O projeto é coordenado pelo médico veterinário Joares May Júnior, pesquisador da
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Ele é especialista em epidemiologia em
A espécie está seriamente ameaçada de extinção. Segundo o pesquisador, os animais
foram capturados e tiveram amostras biológicas coletadas. Eles agora serão monitorados
via satélite, graças a um GPS instalado no chamado "rádio colar".
A equipe que participou das capturas contou com cinco pessoas: dois biólogos e um
veterinário brasileiros, além de duas pesquisadoras americanas que acompanham o
projeto - que conta com a participação da ONG norte americana Panthera.
Foram capturados três machos: Holyfield, que pesa 105 quilos; Trapézio, com 106; e
Zumbi, com 76 quilos. Os pesquisadores tiveram dificuldades para montar as
armadilhas na região. "Houve dias em que foi impossível fazer o armadilhamento por
causa da tempestade que caiu na região. Mesmo assim, ficamos todos os dias em
observação constante, durante todas as noites com checagem dos transmissores a cada
duas horas", afirma.
A onça-pintada é o maior felino do continente americano e se concentra principalmente
no Brasil. O animal integra a lista das 627 espécies da Fauna ameaçadas de extinção,
elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente.

Veículo: Site Jornal das Montanhas
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Unesc sedia o 1º Seminário do Proesde

Evento ocorreu sábado, com a participação de lideranças (Fotos: Milena Nandi)
Lideranças da região estiveram reunidas na manhã de sábado (6/7) na Unesc
(Universidade do Extremo Sul Catarinense), em Criciúma, no 1º Seminário do Proesde
(Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional).

Durante o evento, foram fortalecidos os debates entre alunos do curso de extensão em
Desenvolvimento Regional, oferecido pelo Proesde (a capacitação ocorre em parceria
com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina) e autoridades da área. O
objetivo do curso é tornar as participantes agentes diretos da promoção do
desenvolvimento regional e o Seminário de hoje marcou o encerramento do primeiro
módulo de atividades do curso, que iniciou este ano.
O Seminário, organizado pelo Setor de Pós-Graduação e Extensão da Unesc, teve a
participação de Henrique Guglielmi e Valdecir Mariana, da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de Criciúma, de José Sérgio Búrigo, representando a
prefeitura de Criciúma, de Olvacir Bez Fontana, presidente da Acic (Associação
Empresarial de Criciúma), de Daniel Preve, diretor da UNA CSA (Unidade Acadêmica
de Ciências Sociais Aplicadas da Unesc), e de Karina Donadel, Pró-Reitora de PósGraduação, Pesquisa e Extensão da Unibave, de Alisson Joaquim e Tiago Colombo,
professores do Proesde, de Valmir Comin, deputado estadual, de Júlio Colombo,
representando a Câmara de Vereadores de Criciúma, e de Edir Seemund e Maria
Antonia Canever, respectivamente, diretora e coordenadora de Políticas Públicas de
Educação do Estado de Santa Catarina.
Curso do Proesde
O Programa oferece o curso de extensão em Desenvolvimento Regional gratuito,
vinculado a uma bolsa de 70% (limitado a dois salários mínimos) durante o ano de
2013. A capacitação é oferecida pela Unesc, em parceria com Secretaria de Educação
do Estado de Santa Catarina.
Focados em disciplinas que visam discutir a situação econômica, tecnológica, os meios
de transporte, fontes de financiamento e gestão de projetos na região sul, os alunos
foram divididos em dois polos, em Criciúma e Araranguá, para a realização da
capacitação. As aulas também incluem alunos de outras instituições, como Unibave e
Unisul.
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Unisul - Pós-graduação em Gestão Ambiental de Áreas
Costeiras recebe inscrições
Inscrições devem ser feitas online no portal da Unisul
A conscientização de que o Brasil não pode mais adiar os cuidados com sua área
costeira faz surgir a necessidade urgente de profissionais capacitados nos diversos
setores que desempenham funções e atividades dentro das áreas costeiras do país,
atendendo aos preceitos legais e aos interesses sociais. A partir desta demanda, a Unisul,
que sempre está alinhada com as necessidades do mercado, com a intenção de contribuir
para a formação de profissionais capacitados, lança o curso de pós-graduação Lato
Sensu em Gestão Ambiental de Áreas Costeiras.
O curso é voltado para membros de entidades ligadas ao meio ambiente, profissionais
das áreas de pesca e maricultura, engenheiros, biólogos, gestores ambientais,
administradores, oceanógrafos, membros do Ministério Público, técnicos de governos
municipal, estadual e federal, profissionais ligados a organismos oficiais licenciadores
ou fiscalizadores, prefeituras, conselheiros de meio ambiente de nível municipal,
estadual e federal, integrantes de ONGs, profissionais da área de planejamento
territorial e urbano e demais áreas afins.
De acordo com o coordenador do curso, professor Jairo Afonso Henkes, o aluno terá
importante ferramental teórico e prático para fundamentar o planejamento, o
desenvolvimento e a execução de projetos, programas e atividades direcionadas à gestão
da zona costeira. Ele será capaz de sistematizar e discutir as garantias, as estratégias e os
diferenciais que fundamentam o direito e a viabilidade ambiental de empreendimentos
de todos os portes, concebendo seu planejamento, sua organização, licenciamento e
implantação de modo a garantir o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.
A especialização também possibilita a interlocução entre profissionais de atuação
singular ou coletiva em ações desenvolvidas nesta região geográfica, incorporando a
fundamentação teórica à prática do planejamento e gestão da orla marítima e da região
costeira. Também permite a investigação científica no campo da gestão costeira,
primando pela interdisciplinaridade nos processos de planejamento.
As aulas são quinzenais, às sextas-feiras, das 18h às 22h30 e aos sábados, das 8h às 12h
e das 13h30 às 17h30, e ocorrem na Unisul Unidade Florianópolis – Trajano, num total
de 360 horas. O investimentos é de 8 parcelas de R$ 390,00
Entre as disciplinas do curso estão: Ecologia de Ambientes Litorâneos; Processos
Produtivos em Ambientes Costeiros; Estrutura Portuária e Logística; Estruturas

Náuticas e Turismo; Gerenciamento Costeiro Integrado; Gestão da Orla Marítima e
Avaliação de Impacto e Licenciamento Ambiental.
As inscrições estão abertas e devem ser feitas de forma online no portal da Unisul
www.unisul.br, link pós-graduação. Mais informações podem ser adquiridas no Edital
http://bit.ly/127kbhH

Veículo: JFcçipping
Data: 08/07/2013
Link: http://www.jfclipping.com/noticia.php?id=164936

Unisul - Pós-graduação em Gestão Ambiental de Áreas
Costeiras recebe inscrições
Inscrições devem ser feitas online no portal da Unisul
A conscientização de que o Brasil não pode mais adiar os cuidados com sua área
costeira faz surgir a necessidade urgente de profissionais capacitados nos diversos
setores que desempenham funções e atividades dentro das áreas costeiras do país,
atendendo aos preceitos legais e aos interesses sociais. A partir desta demanda, a Unisul,
que sempre está alinhada com as necessidades do mercado, com a intenção de contribuir
para a formação de profissionais capacitados, lança o curso de pós-graduação Lato
Sensu em Gestão Ambiental de Áreas Costeiras.
O curso é voltado para membros de entidades ligadas ao meio ambiente, profissionais
das áreas de pesca e maricultura, engenheiros, biólogos, gestores ambientais,
administradores, oceanógrafos, membros do Ministério Público, técnicos de governos
municipal, estadual e federal, profissionais ligados a organismos oficiais licenciadores
ou fiscalizadores, prefeituras, conselheiros de meio ambiente de nível municipal,
estadual e federal, integrantes de ONGs, profissionais da área de planejamento
territorial e urbano e demais áreas afins.
De acordo com o coordenador do curso, professor Jairo Afonso Henkes, o aluno terá
importante ferramental teórico e prático para fundamentar o planejamento, o
desenvolvimento e a execução de projetos, programas e atividades direcionadas à gestão
da zona costeira. Ele será capaz de sistematizar e discutir as garantias, as estratégias e os
diferenciais que fundamentam o direito e a viabilidade ambiental de empreendimentos
de todos os portes, concebendo seu planejamento, sua organização, licenciamento e
implantação de modo a garantir o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.
A especialização também possibilita a interlocução entre profissionais de atuação
singular ou coletiva em ações desenvolvidas nesta região geográfica, incorporando a
fundamentação teórica à prática do planejamento e gestão da orla marítima e da região
costeira. Também permite a investigação científica no campo da gestão costeira,

primando pela interdisciplinaridade nos processos de planejamento.
As aulas são quinzenais, às sextas-feiras, das 18h às 22h30 e aos sábados, das 8h às 12h
e das 13h30 às 17h30, e ocorrem na Unisul Unidade Florianópolis – Trajano, num total
de 360 horas. O investimentos é de 8 parcelas de R$ 390,00
Entre as disciplinas do curso estão: Ecologia de Ambientes Litorâneos; Processos
Produtivos em Ambientes Costeiros; Estrutura Portuária e Logística; Estruturas
Náuticas e Turismo; Gerenciamento Costeiro Integrado; Gestão da Orla Marítima e
Avaliação de Impacto e Licenciamento Ambiental.
As inscrições estão abertas e devem ser feitas de forma online no portal da Unisul
www.unisul.br, link pós-graduação. Mais informações podem ser adquiridas no Edital
http://bit.ly/127kbhH

