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Isso é Palhoça
A Cidade Pedra Branca é o ponto de partida e gancho da educação na relação com
tecnologia e inovação, aproveitando as quatro unidades educacionais presentes no
ecossistema do bairro. Focado na proposta de cidade criativa, o bairro-cidade tem como
premissa a promoção de equilíbrio entre ocupação urbana, respeito ambiental e foco no
desenvolvimento humano. Um direcionamento que conduziu a construção de parcerias
com instituições educacionais de ponta que propõe diferenciais pedagógicos e
tecnológicos, da educação infantil até a pós-graduação. Colégio Bom Jesus: recéminaugurada, a unidade é a oitava do Grupo Educacional Bom Jesus em Santa Catarina,
Colégio Visão, IFSC : unidade Pedra Branca é a primeira Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica do País e a famosa Unisul: A Unidade Universitária Pedra
Branca possui um complexo aquático com piscinas; ginásio de esportes, lanchonetes,
biblioteca, centro de práticas naturais, prédios de salas de aula, sala de multimídia e um
complexo esportivo. Conta ainda com laboratórios especializados para aulas práticas a
fim de atender às atividades de ensino, pesquisa e extensão. A área total é de 30.561,24
metros quadrados.
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Congresso de Educação Básica vai reunir 1,3 mil em
dois dias em Floripa
Como tema Docência na Sociedade Multitelas, evento terá palestras mesas-redondas,
apresentações e mostra individual

O centro de Eventos da Ufsc vai sediar na segunda (5) e terçafeira (6) o Congresso de
Educação Básica (COEB) , promovido pela Prefeitura de Florianópolis, através da
Secretaria Municipal de Educação. A previsão é que a iniciativa reúna em torno de
1.300 pessoas nos debates sobre como aliar os tradicionais livros e anotações nos
quadros de sala de aula à evolução da tecnologia e o fácil acesso a ela.
Esse ano, o COEB tem como tema “Docência na sociedade multitelas” e terá três
palestras e duas mesas-redondas sobre o assunto. Pesquisadores e profissionais da rede
inscreveram seus trabalhos e 29 foram escolhidos para serem apresentados no evento.
Além disso, produções cinematográficas desenvolvidas por estudantes da rede
municipal de ensino de Florianópolis serão expostas em mostras audiovisuais.
De acordo com o secretário de Educação, Maurício Fernandes Pereira, o congresso tem
como objetivo provocar mudanças práticas no cotidiano escolar.
- Na sociedade da informação e da comunicação, devemos estar atentos, sempre, aos
novos modos de acesso e de construção de aprendizagens internamente e fora dos muros
escolares -, ressalta.
A solenidade de abertura será às 9h30 da manhã no auditório Garapuvu, seguida da
conferência “A Docência na Contemporaneidade: perspectivas”, proferida pelo
professor doutor da Universidade do Minho - UMinho, de Portugal, José Augusto
Pacheco.
A programação
1º DIA – 05/02/2018 - SEGUNDA-FEIRA
8h – Credenciamento
9h às 9h30min - Welcome Coffee
Local: Hall de Exposições
9h30min às 10h30min – Solenidade de Abertura
Local: Auditório Garapuvu.
10h30min às 12h – Conferência abertura “A Docência na Contemporaneidade:
perspectivas”
Professor Doutor. José Augusto Pacheco - Universidade do Minho - UMinho (Portugal)
Local: Auditório Garapuvu.
12h às 13h - Intervalo
12h30min às 13h20min - Mostra Audiovisual
Coordenação: Professora Especialista Bianca Nascimento de Souza – Chefe do
Departamento de Tecnologia Educacional da Secretaria Municipal de Educação de
Florianópolis.
Local: Auditório Garapuvu.
Unidade Educativa: Creche Cristo Redentor
Professora: Renata Ouriques Quint
Título: Minha Minhamê – Duração: 5’45’’
Unidade Educativa: Escola Básica Maria Tomázia Coelho
Professor: Luiz de Vasconcellos F. Sobrinho
Títulos:
1. A moda influencia o consumo – Duração: 5’
2. Birras de crianças – Duração: 3’21’’

3. Consumo consciente – 2’43’’
4. Eletrônicos – Novos bichos de estimação – Duração: 2’50’’
5. Propaganda enganosa – Duração: 1’18’’
6. Vi na TV quero comprar – Duração: 3’31’’
7. O consumismo te consome – Duração: 3’26’’
8. Compra compulsiva – Duração: 1’50’’
9. O meio ambiente – Duração: 2’22’’
Unidade Educativa: Escola Desdobrada João Francisco Garcez
Título: Brincando se aprende – Duração: 22’57’’
Professora: Cristine Manica Nunes
13h30min às 15h30min – Mesa- redonda “Docência e desafios curriculares na Educação
Básica”
- Professora Doutora. Júlia Siqueira da Rocha - Secretaria Estadual de Educação - SEESC
- Professora Doutora Márcia Buss-Simão - Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL
Mediação: Professora Doutora Geovana Mendonça Lunardi Mendes - Universidade do
Estado de Santa Catarina – UDESC.
Local: Auditório Garapuvu.
15h30min às 16h - Coffee Break e Exposição de Banners
Local: Hall de Exposições
16h às 17h30min – Palestras:
“A Educação Especial no contexto da Educação Básica”
Professora Mestra Geisa Letícia Kempfer Bock - Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC.
Mediação: Professora Especialista Ana Paula Felipe - Gerente de Projetos Inovadores
da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Salas Goiabeira e Laranjeira.
“Desafios na docência da EJA: reflexões”
Professora Mestra Sílvia Maria de Oliveira – Instituto de Educação Permanente e
Fórum Educação de Jovens e Adultos de Santa Catarina.
Mediação: Professora Doutora Deisi Cord – Professora da Educação de Jovens e
Adultos da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Salas Pitangueira e Aroeira.
“Cultura digital e novas aprendizagens: desafios para a prática docente”
Professora Doutora Martha Kaschny Borges – Universidade do Estado de Santa
Catarina – UDESC.
Mediação: Professora Doutora Raquel Regina Z. Valduga Schoninger – Gerente de
Articulação de Unidades de Educação Fundamental da Secretaria Municipal de
Educação de Florianópolis.
Local: Auditório Garapuvu.
2º DIA - 06/02/18 - TERÇA-FEIRA
8h às 10h – Mesa-Redonda “Docências: especificidades, saberes e práticas da Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos”.
- Professora Doutora Ângela Maria Scalabrin Coutinho - Universidade Federal do
Paraná - UFPR.
- Professor Doutor Jaison José Bassani - Universidade Federal de Santa Catarina -

UFSC.
Mediação: Professora Mestra Dione Raizer – Diretora de Educação Infantil da
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Auditório Garapuvu.
10h às 10h30min – Coffee Break e Exposição de Banners
Local: Hall de Exposições
10h30min às 12h – Apresentação de Trabalhos “Relatos de Experiências”
Eixos – Política e Gestão / Formação Inicial e Continuada
- Creche e Universidade desenham juntas uma proposta de estágio a partir do novo
currículo do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC)- de Adriana de Souza Broering e Geysa Spitz Alcoforado de Abreu.
Apresentadora: Adriana de Souza Broering.
- Projeto de formação “As políticas educacionais na atualidade: limites e perspectivas”de Vânio Cesar Seemann, Geovana Mendonça Lunardi Mendes e Marília
Segabinazzi. Apresentador: Vânio Cesar Seemann.
- O trabalho colaborativo na oferta do Atendimento Educacional Especializado-de
Rosângela Kittel e Ruth Mary Pereira dos Santos. Apresentadora: Ruth Mary Pereira
dos Santos.
Mediação: Professora Doutora Ana Regina Ferreira de Barcelos – Assessora da
Diretoria de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Salas Goiabeira e Laranjeira
Eixo – Currículo e Práticas Pedagógicas - Grupo I
- A brincadeira como eixo norteador de práticas pedagógicas-de Bárbara Luiza Ludvig
Rodrigues.
- O Romance em foco: uma perspectiva da representação feminina e das questões
relacionadas à violência- de Claudia de Souza da Natividade Vieira.
- Naufragados, vivendo a história- de Michela R. Espíndola.
- Paisagens mapeadas: um relato sobre as aulas de Artes. Thaís Tressano Filó.
Mediação: Professora Mestra Waleska R. B. Coelho de Franceschi – Assessora da
Diretoria de Educação Fundamental de Secretaria Municipal de Educação de
Florianópolis.
Local: Salas Pitangueira e Aroeira
Eixo – Currículo e Práticas Pedagógicas - Grupo II
- Embaixadores Culturais: a Língua Espanhola e o Uso das Tecnologias de Informação
e Comunicação- de Amalia Cardona Leites, Thiago Ribeiro Alves, Beatriz Margarita
Luque. Apresentadores: Amalia Cardona Leites e Thiago Ribeiro Alves.
- Cinema na Escola: construindo espaços de cidadania- de Lélia Florisbal Pereira e
Cristina Silveira dos Santos. Apresentadora: Lélia Florisbal Pereira.
- O Alienista na Cultura Digital: relato de oficinas de integração de dispositivos móveis
à disciplina de Português- de Luciane Sandra dos Reis Ferreira e Sandra Dias da Luz.
- E Agora? Eu vou para a escola. A produção cinematográfica com as crianças na
Educação Infantil- de Monique Cristina Gelsleuchter.
Mediação: Professora Mestra. Roberta Fantin Schnell - Professora da Secretaria
Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Auditório Garapuvu
12h às 13h - Intervalo
12h30min às 13h20min - Mostra Audiovisual
Coordenação: Professora Especialista Bianca Nascimento de Souza – Chefe do
Departamento de Tecnologia Educacional da Secretaria Municipal de Educação de

Florianópolis.
Local: Auditório Garapuvu.
Unidade Educativa: Escola Básica Virgílio dos Reis Várzea
Professora: Claudia Roberta Yumiko Tristão
Título: Descobrindo conviver – Duração 9’50’’
Unidade Educativa: Escola Básica Herondina Medeiros Zeferino
Professoras: Giselle Araújo da Silva Medeiros e Elaine Ferreira Martins
Título: Toda criança brinca feliz – Duração: 07’40’’
Unidade Educativa: Escola Desdobradas Costa da Lagoa
Professora: Carolina Kuhnen
Título: Uma viagem pela mata Atlântica – Duração: 10’35’’
Unidade Educativa: Escola Básica Albertina Madalena Dias, em parceria com o
programa de extensão “Educom.Cine: audiovisual, educação e cidadania” da UDESC e
o Programa Novo Mais Educação.
Professor: Rita de Cássia dos Santos Vanderlinde
Títulos:
1. O Preconceito Perdeu - Duração: 5’28’’
2. Mais um Dia Triste - Duração: 1’54”
3. O último dia de Aula - Duração: 1’53”
4. Fora Bullying - Duração: 30”
5. É o Bicho - Duração: 1’20”
6. Vida.com - Duração: 26’23”
13h30min às 15h - Apresentação de Trabalhos “Comunicação Oral de Pesquisa”
Eixo: Política e Gestão
- Da tinta ao Braille: análise de diferenças semióticas no livro didático de matemática
em Braille- de Daiana Zanelato dos Anjos
- Facebook: as ações que jovens com deficiência intelectual realizam na rede social
digital à luz dos princípios da autoadvocacia-de Rosângela Kittel e Martha Kaschny
Borges. Apresentadora Rosângela Kittel.
- Espaços e tempos coletivos de leitura literária na Educação Infantil da Rede Municipal
de Florianópolis (SC)-de Thamirys Frigo Furtado e Eliane Santana Dias Debus.
Apresentadora: Thamirys Frigo Furtado.
- O que significa mais tempo na escola? Sobre as políticas de jornada em tempo integral
nos microcontextos das redes municipais de ensino- de Vânio Cesar Seemann e
Geovana Mendonça Lunardi Mendes. Apresentador: Vânio Cesar Seemann.
Mediação: Professor Mestre. Daniel Godinho Berger - Professor da Secretaria
Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Salas Goiabeira e Laranjeira
Eixo: Currículo e Práticas Pedagógicas
- O empoderamento de idosos na escolarização da EJA do Núcleo de Estudos da
Terceira Idade/UFSC- de Cássia Cilene de Almeida Chalá Machado.
- Movimentos de mudança curricular nas experiências de educação integral em redes e
escolas públicas de Santa Catarina-de Edilene Eva de Lima.
- A brincadeira das e entre as crianças bem pequenas: implicações na constituição da
linguagem e na participação em contexto de educação infantil- de Joselma Salazar de
Castro.
- Educação, comunicação e tecnologia nas dissertações e teses do Programa de PósGraduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina: indícios de uma
prática pedagógica educomunicativa- de Wanessa Matos Vieira.

Mediação: Professora Doutora Rosinete Valdeci Schmitt - Assessora da Diretoria de
Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Auditório Garapuvu
Eixo: Formação Inicial e Continuada
- Formação continuada numa perspectiva da educação para a inteireza: uma necessidade
do professor de creche- de Dinorá Meinicke e Andréia Mendes dos Santos.
Apresentadora: Dinorá Meinicke.
- Tomando a palavra… O processo de formação da Escola Básica Municipal Beatriz de
Souza Brito (2004/2013)- de Márcia Bressan Carminati.
- Educação Sexual em Debate nas Ondas da Rádio UDESC FM 100.1 Florianópolis:
estudo de caso dos programas gravados de 2007 a 2015 como possibilidades para
formação continuada- de Marcia de Freitas.
Mediação: Professora Mestra Luciane Volken - Assessora da Diretoria de Educação
Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Salas Pitangueira e Aroeira.
15h às 15h30min - Coffee Break e Exposição de Banners
Local: Hall de Exposições
15h30min - Conferência de encerramento “Inovação na gestão e nas práticas
pedagógicas”
Profº Dr. Ismar de Oliveira Soares – Universidade de São Paulo – USP
Local: Auditório Garapuvu
16h30min - Solenidade de Encerramento
Local: Auditório Garapuvu
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Não vou mudar nada no governo, afirma Cida
Borghetti
Atual vice garante que manterá comissionados e programas de Beto Richa
Exclusivo: A vice-governadora Cida Borghetti(Progressistas) concedeu entrevista
especial ao npdiario na tarde de quarta-feira, dia 31, em seu gabinete no Palácio Iguaçu,
em Curitiba.
Fez um balanço positivo do passado recente e comentou sobre o cenário para 2018,
quando deve disputar o Governo do Estado nas eleições do dia sete de outubro.Tudo
indica que o titular, Beto Richa(PSDB) se afastará do cargo no máximo no dia sete de
abril para disputar uma das duas vagas para o Senado abrindo caminho para que o
Paraná, pela primeira vez na história, tenha uma governadora.
Ela, que completará 53 anos no próximo dia 18, garantiu que não mudará nada da atual
gestão, “será um governo de continuidade, não vou substituir chefes de núcleos
regionais de Educação ou outros cargos e nem mudar programas, tudo está bem no

estado, não há necessidade de mudanças”, declarou, evidenciando convicção.
Instada a comentar sobre especulações, foi lacônica quanto a um boato que indicaria
uma suposta disposição dela em permanecer como governadora e abrir mão da
candidatura à reeleição por um cargo no Tribunal de Contas, “não trabalho nesse nível”,
respondeu, sorrindo, afastando a conjectura, que considerou absurda.
Disse ter carinho pelo Norte Pioneiro, enfatizou a importância da região inclusive para
Richa, que sempre recorda sua origem familiar nessa parte paranaense, “faremos
campanha com muito prazer e responsabilidade lá até porque sempre fui muito recebida
por todos”, sublinhou.
Sabe que ainda não é muito conhecida e adiantou que visitará de novo a maioria dos 399
municípios.
Obviamente, há indisposições intestinas com grupos liderados pelo ex-ministro da
Saúde, Ricardo Barros (PP),o chefe da Casa Civil Valdir Rossoni(PSDB)e o presidente
da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano(PSDB), mas Cida está acima dessas
questões pontuais e nervosas da pré-campanha eleitoral e não se mostra
preocupada.E sinaliza tranquilidade com as futuras convenções previstas para julho
próximo.
Reafirmou o que tem dito nas últimas entrevistas: “O Paraná voltou a crescer, o setor
produtivo, impulsionado pelo agronegócio, está gerando empregos. O comércio e setor
de serviços retomaram as contratações. O Estado do Paraná está com suas finanças em
dia, aumenta o repasse para os municípios e amplia os investimentos. A crise ficou para
trás e temos a solidez necessária para avançar nas políticas públicas que vem dando
resultado e crescer com segurança agora em 2018 e nos próximos anos”.

Assegurou que manterá a aliança vencedora que manteve suporte ao governador Beto
Richa nas eleições de 2010 e 2014,”um grupo que vem trabalhando muito bem pelo
Paraná. Os avanços estão aí e são visíveis: o Porto de Paranaguá bate recordes de
eficiência todos os meses; com o Família Paranaense somos um dos Estados que mais
reduziu a pobreza no país; o Estado que mais aplica recursos por habitante em saúde e
com o Mãe Paranaense estamos com a menor mortalidade infantil da história.
Reduzimos índices de criminalidade, contratamos policiais e compramos equipamentos.
Investimos maciçamente em Educação. A Copel e a Sanepar se destacam

internacionalmente e o Paraná Competitivo consolidou mais de R$ 43 bilhões em novos
investimentos“.
Cida anunciou que ampliará a saúde preventiva e a defesa da criança, da mulher, do
adolescente e dos idosos, suas bandeiras na trajetória política, “vamos aproveitar o
desafio e continuar fazendo do Paraná um exemplo para o Brasil”, finalizou.
Maria Aparecida Borghetti é casada com o também político Ricardo Barros(atual
deputado federal), com quem tem uma filha, Maria Victoria Borghetti Barros, que foi
eleita Deputada Estadual nas eleições de 2014.
É formada em Administração Pública pela UNISUL, especializada em Políticas
Públicas pela UFRJ. É sócia-proprietária da agência VGB Comunicação e Marketing e
C.B. Produções de Vídeo, onde atuou como apresentadora, coordenadora, diretora,
produtora e redatora. Foi produtora do primeiro Talk Show do Paraná, o Curitiba Vip. É
membro da BPW Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais
Foi filiada ao Partido da Frente Liberal (PFL), Partido Progressista (PP) e ao Partido
Republicano da Ordem Social (PROS). Em 2016, retornou ao Partido Progressista.
Cidadã italiana, é também membro do Comites (Comitato degli Italiani all’Estero)
ligado à circunscrição consular do Consulado-Geral da Itália em Curitiba (Paraná e
Santa Catarina).
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Congresso de Educação Básica é realizado dias 5 e 6 no
Centro de Cultura e Eventos
Como aliar os tradicionais livros e anotações nos quadros de sala de aula à evolução da
tecnologia e o fácil acesso a ela? Esse debate ocorrerá durante Congresso de Educação
Básica (COEB) , promovido pela Prefeitura de Florianópolis, por intermédio da
Secretaria Municipal de Educação. O congresso será realizado na próxima segunda
(5/02) e terça-feira (6/02) no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de
Santa Catarina. A previsão é que a iniciativa reúna em torno de 1.300 pessoas.
Esse ano, o COEB tem como tema “Docência na sociedade multitelas” e terá três
palestras e duas mesas-redondas sobre o assunto. Pesquisadores e profissionais da rede
inscreveram seus trabalhos e 29 foram escolhidos para serem apresentados no
evento. Além disso, produções cinematográficas desenvolvidas por estudantes da rede
municipal de ensino de Florianópolis serão expostas em mostras audiovisuais.
De acordo com o secretário de Educação, Maurício Fernandes Pereira, o congresso tem
como objetivo provocar mudanças práticas no cotidiano escolar. “Na sociedade da
informação e da comunicação, devemos estar atentos, sempre, aos novos modos de
acesso e de construção de aprendizagens internamente e fora dos muros escolares”,
ressalta.

Como aliar os tradicionais livros e anotações nos quadros de sala de aula à evolução da
tecnologia e o fácil acesso a ela? Esse debate ocorrerá durante Congresso de Educação
Básica (COEB), promovido pela Prefeitura de Florianópolis, por intermédio da
Secretaria Municipal de Educação. O congresso será realizado na próxima segunda
(5/02) e terça-feira (6/02) no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de
Santa Catarina. A previsão é que a iniciativa reúna em torno de 1.300 pessoas.
Programação
1º DIA – 05/02/2018 – SEGUNDA-FEIRA
8h – Credenciamento
9h às 9h30min – Welcome Coffee
Local: Hall de Exposições
9h30min às 10h30min – Solenidade de Abertura
Local: Auditório Garapuvu.
10h30min às 12h – Conferência abertura “A Docência na Contemporaneidade:
perspectivas”
Professor Doutor. José Augusto Pacheco – Universidade do Minho – UMinho
(Portugal)
Local: Auditório Garapuvu.
12h às 13h – Intervalo
12h30min às 13h20min – Mostra Audiovisual
Coordenação: Professora Especialista Bianca Nascimento de Souza – Chefe do
Departamento de Tecnologia Educacional da Secretaria Municipal de Educação de
Florianópolis.
Local: Auditório Garapuvu.
Unidade Educativa: Creche Cristo Redentor
Professora: Renata Ouriques Quint
Título: Minha Minhamê – Duração: 5’45”
Unidade Educativa: Escola Básica Maria Tomázia Coelho
Professor: Luiz de Vasconcellos F. Sobrinho
Títulos:
1. A moda influencia o consumo – Duração: 5′
2. Birras de crianças – Duração: 3’21”
3. Consumo consciente – 2’43”
4. Eletrônicos – Novos bichos de estimação – Duração: 2’50”
5. Propaganda enganosa – Duração: 1’18”
6. Vi na TV quero comprar – Duração: 3’31”
7. O consumismo te consome – Duração: 3’26”
8. Compra compulsiva – Duração: 1’50”
9. O meio ambiente – Duração: 2’22”
Unidade Educativa: Escola Desdobrada João Francisco Garcez
Título: Brincando se aprende – Duração: 22’57”
Professora: Cristine Manica Nunes
13h30min às 15h30min – Mesa- redonda “Docência e desafios curriculares na
Educação Básica”
– Professora Doutora. Júlia Siqueira da Rocha – Secretaria Estadual de Educação –
SEE-SC

– Professora Doutora Márcia Buss-Simão – Universidade do Sul de Santa Catarina –
UNISUL
Mediação: Professora Doutora Geovana Mendonça Lunardi Mendes – Universidade do
Estado de Santa Catarina – UDESC.
Local: Auditório Garapuvu.
15h30min às 16h – Coffee Break e Exposição de Banners
Local: Hall de Exposições
16h às 17h30min – Palestras:
“A Educação Especial no contexto da Educação Básica“
Professora Mestra Geisa Letícia Kempfer Bock – Universidade do Estado de Santa
Catarina – UDESC.
Mediação: Professora Especialista Ana Paula Felipe – Gerente de Projetos Inovadores
da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Salas Goiabeira e Laranjeira.
“Desafios na docência da EJA: reflexões“
Professora Mestra Sílvia Maria de Oliveira – Instituto de Educação Permanente e
Fórum Educação de Jovens e Adultos de Santa Catarina.
Mediação: Professora Doutora Deisi Cord – Professora da Educação de Jovens e
Adultos da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Salas Pitangueira e Aroeira.
“Cultura digital e novas aprendizagens: desafios para a prática docente“
Professora Doutora Martha Kaschny Borges – Universidade do Estado de Santa
Catarina – UDESC.
Mediação: Professora Doutora Raquel Regina Z. Valduga Schoninger – Gerente de
Articulação de Unidades de Educação Fundamental da Secretaria Municipal de
Educação de Florianópolis.
Local: Auditório Garapuvu.
2º DIA – 06/02/18 – TERÇA-FEIRA
8h às 10h – Mesa-Redonda “Docências: especificidades, saberes e práticas da
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e
Adultos”.
– Professora Doutora Ângela Maria Scalabrin Coutinho – Universidade Federal do
Paraná – UFPR.
– Professor Doutor Jaison José Bassani – Universidade Federal de Santa Catarina –
UFSC.
Mediação: Professora Mestra Dione Raizer – Diretora de Educação Infantil da
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Auditório Garapuvu.
10h às 10h30min – Coffee Break e Exposição de Banners
Local: Hall de Exposições
10h30min às 12h – Apresentação de Trabalhos “Relatos de Experiências”
Eixos – Política e Gestão / Formação Inicial e Continuada
– Creche e Universidade desenham juntas uma proposta de estágio a partir do novo
currículo do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC)- de Adriana de Souza Broering e Geysa Spitz Alcoforado de Abreu.
Apresentadora: Adriana de Souza Broering.

– Projeto de formação “As políticas educacionais na atualidade: limites e perspectivas”de Vânio Cesar Seemann, Geovana Mendonça Lunardi Mendes e Marília
Segabinazzi. Apresentador: Vânio Cesar Seemann.
– O trabalho colaborativo na oferta do Atendimento Educacional Especializadode Rosângela Kittel e Ruth Mary Pereira dos Santos. Apresentadora: Ruth Mary Pereira
dos Santos.
Mediação: Professora Doutora Ana Regina Ferreira de Barcelos – Assessora da
Diretoria de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Salas Goiabeira e Laranjeira
Eixo – Currículo e Práticas Pedagógicas – Grupo I
– A brincadeira como eixo norteador de práticas pedagógicas-de Bárbara Luiza Ludvig
Rodrigues.
– O Romance em foco: uma perspectiva da representação feminina e das questões
relacionadas à violência- de Claudia de Souza da Natividade Vieira.
– Naufragados, vivendo a história- de Michela R. Espíndola.
– Paisagens mapeadas: um relato sobre as aulas de Artes. Thaís Tressano Filó.
Mediação: Professora Mestra Waleska R. B. Coelho de Franceschi – Assessora da
Diretoria de Educação Fundamental de Secretaria Municipal de Educação de
Florianópolis.
Local: Salas Pitangueira e Aroeira
Eixo – Currículo e Práticas Pedagógicas – Grupo II
– Embaixadores Culturais: a Língua Espanhola e o Uso das Tecnologias de Informação
e Comunicação- de Amalia Cardona Leites, Thiago Ribeiro Alves, Beatriz Margarita
Luque. Apresentadores: Amalia Cardona Leites e Thiago Ribeiro Alves.
– Cinema na Escola: construindo espaços de cidadania- de Lélia Florisbal Pereira e
Cristina Silveira dos Santos. Apresentadora: Lélia Florisbal Pereira.
– O Alienista na Cultura Digital: relato de oficinas de integração de dispositivos móveis
à disciplina de Português- de Luciane Sandra dos Reis Ferreira e Sandra Dias da Luz.
– E Agora? Eu vou para a escola. A produção cinematográfica com as crianças na
Educação Infantil- de Monique Cristina Gelsleuchter.
Mediação: Professora Mestra. Roberta Fantin Schnell – Professora da Secretaria
Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Auditório Garapuvu
12h às 13h – Intervalo
12h30min às 13h20min – Mostra Audiovisual
Coordenação: Professora Especialista Bianca Nascimento de Souza – Chefe do
Departamento de Tecnologia Educacional da Secretaria Municipal de Educação de
Florianópolis.
Local: Auditório Garapuvu.
Unidade Educativa: Escola Básica Virgílio dos Reis Várzea
Professora: Claudia Roberta Yumiko Tristão
Título: Descobrindo conviver – Duração 9’50’
Unidade Educativa: Escola Básica Herondina Medeiros Zeferino
Professoras: Giselle Araújo da Silva Medeiros e Elaine Ferreira Martins
Título: Toda criança brinca feliz – Duração: 07’40”
Unidade Educativa: Escola Desdobradas Costa da Lagoa
Professora: Carolina Kuhnen
Título: Uma viagem pela mata Atlântica – Duração: 10’35”

Unidade Educativa: Escola Básica Albertina Madalena Dias, em parceria com o
programa de extensão “Educom.Cine: audiovisual, educação e cidadania” da UDESC e
o Programa Novo Mais Educação.
Professor: Rita de Cássia dos Santos Vanderlinde
Títulos:
1. O Preconceito Perdeu – Duração: 5’28”
2. Mais um Dia Triste – Duração: 1’54”
3. O último dia de Aula – Duração: 1’53”
4. Fora Bullying – Duração: 30″
5. É o Bicho – Duração: 1’20”
6. Vida.com – Duração: 26’23”
13h30min às 15h – Apresentação de Trabalhos “Comunicação Oral de Pesquisa”
Eixo: Política e Gestão
– Da tinta ao Braille: análise de diferenças semióticas no livro didático de matemática
em Braille- de Daiana Zanelato dos Anjos
– Facebook: as ações que jovens com deficiência intelectual realizam na rede social
digital à luz dos princípios da autoadvocacia-de Rosângela Kittel e Martha Kaschny
Borges. Apresentadora Rosângela Kittel.
– Espaços e tempos coletivos de leitura literária na Educação Infantil da Rede
Municipal de Florianópolis (SC)-de Thamirys Frigo Furtado e Eliane Santana Dias
Debus. Apresentadora: Thamirys Frigo Furtado.
– O que significa mais tempo na escola? Sobre as políticas de jornada em tempo integral
nos microcontextos das redes municipais de ensino- de Vânio Cesar Seemann e
Geovana Mendonça Lunardi Mendes. Apresentador: Vânio Cesar Seemann.
Mediação: Professor Mestre. Daniel Godinho Berger – Professor da Secretaria
Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Salas Goiabeira e Laranjeira
Eixo: Currículo e Práticas Pedagógicas
– O empoderamento de idosos na escolarização da EJA do Núcleo de Estudos da
Terceira Idade/UFSC- de Cássia Cilene de Almeida Chalá Machado.
– Movimentos de mudança curricular nas experiências de educação integral em redes e
escolas públicas de Santa Catarina-de Edilene Eva de Lima.
– A brincadeira das e entre as crianças bem pequenas: implicações na constituição da
linguagem e na participação em contexto de educação infantil- de Joselma Salazar de
Castro.
– Educação, comunicação e tecnologia nas dissertações e teses do Programa de PósGraduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina: indícios de uma
prática pedagógica educomunicativa- de Wanessa Matos Vieira.
Mediação: Professora Doutora Rosinete Valdeci Schmitt – Assessora da Diretoria de
Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Auditório Garapuvu
Eixo: Formação Inicial e Continuada
– Formação continuada numa perspectiva da educação para a inteireza: uma
necessidade do professor de creche- de Dinorá Meinicke e Andréia Mendes dos
Santos. Apresentadora: Dinorá Meinicke.
– Tomando a palavra… O processo de formação da Escola Básica Municipal Beatriz de
Souza Brito (2004/2013)- de Márcia Bressan Carminati.

– Educação Sexual em Debate nas Ondas da Rádio UDESC FM 100.1 Florianópolis:
estudo de caso dos programas gravados de 2007 a 2015 como possibilidades para
formação continuada- de Marcia de Freitas.
Mediação: Professora Mestra Luciane Volken – Assessora da Diretoria de Educação
Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.
Local: Salas Pitangueira e Aroeira.
15h às 15h30min – Coffee Break e Exposição de Banners
Local: Hall de Exposições
15h30min – Conferência de encerramento “Inovação na gestão e nas práticas
pedagógicas“
Profº Dr. Ismar de Oliveira Soares – Universidade de São Paulo – USP
Local: Auditório Garapuvu
16h30min – Solenidade de Encerramento
Local: Auditório Garapuvu

Veículo: Prefeitura Municipal de Tubarão
Data: 02/02/2018
Link:
http://tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/466651/codMapaItem/16675

Cronograma de Escolha de Vagas tem início nesta
segunda-feira (5)
Tem início nesta segunda-feira (5), no auditório do Bloco Pedagógico da Unisul, o
período de escolha de vagas para os candidatos aprovados no Processo Seletivo para
contratação em caráter temporário para atuação na Fundação Municipal de Educação.
A Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul (FAEPESUL)
divulgou na noite desta quinta-feira (1) a listagem com a classificação final do processo.
Tanto a lista quanto o cronograma de escolha de vagas estão disponíveis, na íntegra, nos
anexos abaixo.

Veículo: Prefeitura Municipal de Tubarão
Data: 02/02/2018
Link:
http://tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/466705/codMapaItem/16675

Partes estruturais da ponte pênsil são colocadas
Parte estrutural da ponte está sendo colocada Créditos: Divulgação/PMTBaixar Imagem

As obras de restauração da ponte pênsil em frente à Unisul seguem em bom ritmo. Já é
possível, por exemplo, perceber que a estrutura da ponte foi iniciada com a colocação
das vigotas metálicas, que são partes de sustentação para o assoalho.

A expectativa da prefeitura é de que a obra esteja concluída até o próximo dia 26, início
do ano letivo na universidade. No entanto, esta previsão é variável, uma vez que os
trabalhos dependem de boas condições climáticas para terem prosseguimento.
Em todo caso, se a ponte não estiver concluída até esta data, um serviço de ônibus para
estudantes, gratuito, será disponibilizado pela prefeitura para atender a demanda que
necessita fazer a travessia entre Oficinas e Dehon até a conclusão da obra.

Veículo: Prefeitura Municipal de Tubarão
Data: 02/02/2018
Link:
http://tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/466715/codMapaItem/16675

Trânsito permanece em meia pista na rua Sílvio Búrigo
no fim de semana

O tráfego de veículos no Acesso Sul permanecerá liberado em meia pista neste sábado e
domingo (03 e 04). A empreiteira responsável pelas obras de revitalização da Sílvio
Búrigo vai conceder folga aos operários no fim de semana, mas os motoristas precisam
estar atentos às modificações que surgiram com a formação do canteiro de obras.
O engenheiro Israel Redivo alerta que mesmo sem a presença de máquinas e operários
nesses dois dias a rua Sílvio Búrigo continua com pavimento acidentado por conta da
remoção do asfalto e colocação do sistema de drenagem em duas áreas, além das placas
de sinalização e materiais depositados às margens da estrada.
Já na rua Padre Dionísio da Cunha Laudth, que liga a beira-rio à BR-101 pelos fundos
da Unisul e Colégio Dehon, os preparativos para a revitalização da via continuam
durante a manhã de sábado (03). Além da remoção da cerca no terreno da universidade
os operários iniciaram a remoção da calçada.

Jornal Unisul Hoje
Veículo: Unisul Hoje
Data: 02/02/2018
Link: http://hoje.unisul.br/especializacao-ciencia-de-dados/

Unisul oferta pós em Análise Estratégica e Ciência de
Dados

A pós-graduação lato sensu em Análise Estratégica e Ciência de Dados da Unisul,
ofertada na modalidade presencial, está sintonizada com as demandas atuais do mercado
no que se refere ao domínio de conhecimentos e estratégias para gerenciar soluções para
análise de dados.
Direcionada aos graduados das áreas da computação, informática ou engenharia;
administração, economia e de outros cursos da área de gestão; gestores com
conhecimento técnico-computacional e demais profissionais que trabalham na área de
análise de dados, a pós-graduação em Análise Estratégica e Ciência de Dados tem
duração de 375 horas, e o investimento pode ser parcelado. Os interessados podem se
inscrever até o dia 8 de fevereiro clicando no link: Análise Estratégica e Ciência de
Dados. As aulas serão quinzenais.
De acordo com o coordenador da especialização, professor Flávio Ceci, a pósgraduação busca ser uma interface entre as áreas da computação e da gestão, permitindo
que os profissionais possam utilizar o Big Data como apoio ao processo de decisão
organizacional. “Este curso tem como foco ser uma interface entre as áreas da
Computação e da Gestão, permitindo que ambos profissionais possam aproveitar do Big
Data para apoio ao processo de decisão organizacional”, completa ele.
O curso apresenta muitos temas relacionados as áreas de estatística, computação, apoio
à decisão e gestão de maneira interdisciplinar. Após finalizar o curso, o especialista será
capaz de selecionar, de modo eficiente, tecnologias relacionadas com análise e
processamento de dados no âmbito organizacional, bem como apresentar dados e
informações relevantes para a cada tomara de decisão.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 02/02/2018
Link: http://hoje.unisul.br/semestre-letivo-na-unisulvirtual-marcara-olancamento-da-nova-interface-do-eva/

Semestre letivo na UnisulVirtual marcará o
lançamento da nova interface do EVA

Nesta segunda-feira, 5/2, com o início do semestre letivo da UnisulVirtual, os alunos e
professores da modalidade a distância contarão com a primeira novidade do Campus, o
lançamento da nova interface do Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem. O EVA agora
responsivo, apresenta uma área de interação moderna que beneficiará todos os seus
usuários ao proporcionar um ambiente virtual mais ágil e com carregamento dinâmico
para realizarem as atividades das disciplinas do EaD.
Este lançamento marca a primeira de uma série de ações previstas pelo Campus com o
Projeto Inova EaD Unisul, que posteriormente disponibilizará os livros também em ebooks para serem acessados de qualquer dispositivo.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 02/02/2018
Link: http://hoje.unisul.br/especializacao-contabilidade-publica-2/

Unisul oferta pós-graduação em Contabilidade Pública

A pós-graduação lato sensu em Contabilidade Pública da Unisul, ofertada na
modalidade presencial, visa qualificar os profissionais nos novos métodos de
contabilidade na gestão pública.
Direcionada aos graduados em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Direito e
áreas afins, e também para aqueles que pretendem ingressar na esfera da administração
pública, a pós-graduação em Contabilidade Pública tem duração de 390 horas, e o
investimento pode ser parcelado. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de
fevereiro clicando no link: Contabilidade Pública. As aulas serão quinzenais.
De acordo com o coordenador da especialização, professor Bernardino José da Silva, a
pós-graduação em Contabilidade Pública atualiza o contexto da contabilidade aplicada
ao setor público e desenvolve competências voltadas à aplicação das novas técnicas e
procedimentos da contabilidade pública, alinhada às normas internacionais de
contabilidade do mesmo setor. “Ao realizá-lo, o profissional poderá desempenhar
funções não só na contabilidade, mas, também, na esfera da gestão financeira, tributária,
e/ou do controle administrativo e patrimonial, auditoria, perícia, controle interno e
externo, entre outras”, completa ele.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 02/02/2018
Link: http://hoje.unisul.br/especializacao-gerontologia-funcional/

Especialização atenta para a visão funcional da
gerontologia

A pós-graduação lato sensu em Gerontologia Funcional da Unisul, ofertada na
modalidade presencial, visa qualificar os profissionais que atuam ou que venham a atuar
com idosos e até mesmo profissionais de instituições de longa permanência e
instituições de cuidado ao idoso.
Direcionada aos graduados da saúde e de áreas afins, como os profissionais que
trabalham em Instituições de Longa Permanência (ILP), a pós-graduação em
Gerontologia Funcional tem duração de 390 horas, e o investimento pode ser parcelado.
Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de fevereiro clicando no
link: Gerontologia Funcional. As aulas serão quinzenais.
De acordo com a coordenadora da especialização, professora Anna Quialheiro Abreu da
Silva, tendo em vista as transformações sociodemográficas e a crescente expectativa de
vida do brasileiro, o especialista capacitado na área de envelhecimento encontra

perspectiva de trabalho ampliada. “O diferencial do curso está na proposta funcional,
pois mostrará as possibilidades de melhorar a performance dos idosos e não falar das
doenças ou das perdas. Vamos explorar os potenciais que um idoso possa desenvolver
além de conhecer as políticas e também formar um plano de negócio a quem desejar
para atuar com esta população”, completa ela.
A especialização forma profissionais preparados para atender a demanda crescente de
idosos, não apenas aqueles que estão em serviços especializados ou em ILPs mas
também aqueles que estão em casa, sem nenhuma doença aparente ou incapacitante mas
que podem desenvolver melhor sua saúde, estilo e qualidade de vida. Após finalizar o
curso, a visão do aluno será transformada para os resultados mais assertivos no
atendimento do idoso como paciente ou cliente.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 02/02/2018
Link: http://hoje.unisul.br/especializacao-energia-eletrica/

Unisul oferta pós em Sistemas de Transmissão e
Distribuição de Energia Elétrica

A pós-graduação lato sensu em Sistemas de Transmissão e Distribuição de Energia
Elétrica da Unisul, ofertada na modalidade presencial, capacita o profissional para
planejar e gerenciar o sistema de transmissão e distribuição de energia, visando atender
aos desafios e demandas do mercado de trabalho, principalmente na região sul do país.
Direcionada aos engenheiros e tecnólogos que já atuam no setor elétrico,
concessionárias e permissionárias de energia, empresas de projeto, construção e
manutenção de sistemas elétricos ou ainda que atuam na área de qualidade de energia e
eficiência energética e que almejam tornarem-se especialistas em sistemas de
transmissão e distribuição de energia, a pós-graduação em Sistemas de Transmissão e
Distribuição de Energia Elétrica tem duração de 390 horas, e o investimento pode ser
parcelado. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de fevereiro clicando no
link: Sistemas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. As aulas serão
quinzenais.
De acordo com o coordenador da especialização, professor Vilson Luiz Coelho, o curso
visa atender a uma demanda regional de engenheiros e tecnólogos que almejam
tornarem-se especialistas em sistemas de transmissão e distribuição, aptos a enfrentar os
desafios do aprimoramento constante dos seus conhecimentos afim de planejar, projetar

e supervisionar sistemas elétricos, além de desenvolver pesquisas visando disponibilizar
à sociedade energia de qualidade em instalações seguras e eficientes num ambiente
autossustentável. “Apesar da grande importância, cursos de especialização em
transmissão e distribuição de energia são ainda raros no país. Os poucos cursos
relacionados ao tema que existem localizam-se em universidades da região sudeste,
tornando-os muitas vezes inacessíveis aos profissionais do sul do país”, completa ele.
Vilson reforça que o Brasil possui uma matriz energética baseada principalmente em
geração hidrelétric; e isto implica em estações geradoras afastadas dos centros de
consumo e a consequente necessidade de grandes extensões de linhas de transmissão,
que transportam a energia das usinas aos centros consumidores. “Atualmente o sistema
de transmissão nacional conta com algo em torno de 130 mil quilômetros de linhas com
tensões superiores a uma centena de quilovolts. Os sistemas de distribuição, por sua
vez, transportam a energia entregue pelas linhas de transmissão às subestações
regionais, diretamente para os consumidores, sejam eles residenciais, comerciais ou
industriais. Somente o estado de Santa Catarina possui mais de 100 mil quilômetros de
redes com tensões entre 13,8 e 34,5 kV, que atendem a um mercado de cerca de 3
milhões de unidades que consomem mensalmente mais de 1 bilhão de kWh de energia
elétrica”, ressalta ele.
Após finalizar o curso, o aluno estará qualificado para planejar, projetar e supervisionar
sistemas de energia de forma atenta à legislação elétrica e ambiental, além de
desenvolver pesquisas visando fornecer energia à sociedade com mais qualidade e
eficiência adequada e melhorar o desempenho dos sistemas elétricos em geral, sejam
linhas de transmissão, distribuição ou instalações elétricas de consumidores.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 02/02/2018
Link: http://hoje.unisul.br/uso-de-computadores-e-internet-na-unisul/

Instrução normativa dispõe sobre o uso de
computadores (e internet) na Unisul

A Resolução GR Nº 222/2017 tem por objetivo garantir, que os recursos de informática
e a informação sejam utilizados de maneira adequada, permitindo a autonomia da
instituição e a adequando às leis e boas práticas já existentes. Ficando ao encargo da
Pró-reitoria de Administração e Serviços Acadêmicos (Pró-ASA), por intermédio da
Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (GPTI), gerenciar, manter, auditar e
comunicar a segurança de informação na Unisul.

Neste sentido, estabelecendo a política de uso de computadores, rede de dados e
internet, a Instrução Normativa Pró-ASA Nº 5/2017 dispõe:
– Todos os seus usuários estão expressamente proibidos de utilizar software peer-topeer (P2P), tais como bit torrente, eMule e afins.
– Fazer download, distribuir ou instalar arquivos: .exe, .mp3, .wav, . bat, .sys, .scr,
.mpeg, .avi, .rmvb, .dll, jogos (ou uso de jogos), software ou dados piratas, software não
licenciado ou não autorizado.
– Divulgar listas de e-mails corporativa.
– Transmitir, baixar ou distribuir materiais protegidos por direito autoral ou quaisquer
outros direitos de propriedade intelectual.
– Introduzir códigos maliciosos na rede ou computadores, propagar qualquer tipo de
vírus, worms, cavalos de tróia, ou programas de controle de outros computadores que
possam causar danos permanentes.
– e outros.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 02/02/2018
Link: http://hoje.unisul.br/campus-da-grande-florianopolis-abre-formaturassemestre/

Campus da Grande Florianópolis abre temporada de
formaturas deste semestre

Os alunos do curso de Direito do Campus Grande Florianópolis colam grau neste
sábado, 3, às 10h30min, no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis. A cerimônia
abre o calendário de formaturas da Grande Florianópolis deste semestre.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 02/02/2018
Link: http://hoje.unisul.br/especializacao-midias-sociais/

Unisul oferta pós em Gestão de Mídias Sociais e
Marketing Digital

A pós-graduação lato sensu em Gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital da
Unisul, ofertada na modalidade presencial, capacita o profissional para gerenciar as
mídias sociais de uma empresa, hoje uma das principais ferramentas de comunicação e
relacionamento em ambientes digitais.
Direcionada aos publicitários, jornalistas, profissionais de marketing e de comunicação,
designers, produtores culturais, administradores e gestores de empresas, e demais
interessados que disponham de diploma de nível superior, a pós-graduação em Gestão
de Mídias Sociais e Marketing Digital tem duração de 360 horas, e o investimento pode
ser parcelado. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de fevereiro clicando no
link: Gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital. As aulas serão quinzenais.
De acordo com a coordenadora da especialização, professora Daniella Germann, o curso
trabalha com uma especificidade do campo da comunicação e uma característica do
campo do marketing, com foco em ações de comunicação de baixo custo, ideal para
qualquer negócio. “Considerando que o campo da comunicação está em franca ascensão
e que as mídias sociais são hoje as principais ferramentas de relacionamento em

ambientes digitais, podemos afirmar que este é um campo de vasta potencialidade”,
completa ela.
Após finalizar o curso, o aluno estará apto a atuar como analista de redes sociais em
empresas, organizações e instituições. Estará capacitado para monitorar ações, pensar
em resultados, criar estratégias e utilizar as principais ferramentas mercadológicas para
Facebook, Google, mobile marketing, Twitter, Youtube, Linkedin entre outras.

Fan page Facebook Unisul Hoje
Link: https://www.facebook.com/unisulhoje/

