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Cantart: 22ª edição será neste sábado em Tubarão
A iniciativa reúne histórias de muitas pessoas que dedicam suas vidas à arte do canto

Mais uma edição do Cantart ocorre neste sábado, o encontro de corais promovido pelo
Coral Universitário da Unisul. Na 22ª edição do evento, nove corais se apresentam no
Espaço Integrado de Artes (EIA) da Unisul, a partir das 19h30. Os grupos são da região
Sul de Santa Catarina e de São José dos Pinhais.
A ação ocorre desde 1996 e serve como uma forma de levar a arte do canto coral para
mais pessoas. “É um dos objetivos do Cantart trazer música de qualidade para a
população. O evento é totalmente gratuito justamente para que mais pessoas tenham
acesso”, afirma a maestrina do Coral Universitário da Unisul e coordenadora do Cantart,
Maria Miranda da Silva.
A edição deste ano promete trazer muita música contemporânea e MPB. Segundo a
maestrina, o evento tem canções para todos os gostos. “O repertório dos grupos é
eclético. O coral é uma prática muito aberta e que tem muitas possibilidades”, afirma.
Além de ter uma seleção de músicas para diferentes gostos, a própria arte do canto coral
também é diversificada. “A faixa etária dos coralistas é bem variada. O canto coral é
isso: qualquer um pode participar desde que tenha vontade, paciência e
comprometimento”, finaliza Maria.
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Outubro Rosa: Caminhada reunirá mulheres na luta
contra o câncer
Centenas de pessoas devem participar na manhã deste sábado (20) da 6ª Caminhada do
Outubro Rosa, em Tubarão. Diversas instituições da cidade estiveram engajadas em

promover a conscientização das mulheres na prevenção do câncer de mama. O evento
deste fim de semana começará às 9h e o trajeto percorrido será da Antiga Rodoviária,
com a caminhada seguindo pela avenida Marcolino Martins Cabral, até a altura da rua
Esteves Júnior, de onde retorna até o ponto de partida.
Conforme uma das organizadoras do evento, a gestora da Eco Clínica, Silvana Caporal,
a iniciativa tem como objetivo orientar as mulheres a se prevenirem de uma das doenças
que mais acomete as brasileiras. “É muito importante que todas se conscientizem e se
sensibilizem que a prevenção é fundamental sempre e não apenas neste mês. Detectar o
câncer de forma precoce contribui em 90% as chances de cura. Por isso, nunca devemos
deixar de fazer os exames”, explica.
Na Cidade Azul, a Rede Feminina de Combate ao Câncer atua há 38 anos nesta
importante missão para as mulheres, porém a campanha Outubro Rosa teve o seu início
em 2010. Na entidade mais de 350 pessoas acima de 50 anos são atendidas
mensalmente. O local é aberto à população. “Prevenir é, além de tudo, cuidar da
alimentação, realizar exercícios físicos, procurar não ter contato com a poluição, não se
estressar e ter uma vida saudável”, avalia a organizadora, que também é voluntária na
Rede feminina.
Durante o mês, por meio de parceria entre a prefeitura (Fundação Municipal de Saúde),
Rede Feminina de Combate ao Câncer, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Sesc,
Senac, Sesi, Usimed, Unisul e Eco Clínica, serão realizadas diversas atividades para
incentivar a adoção de medidas preventivas, pois a doença, quando diagnosticada no
início, apresenta até 90% de chance de cura e o rastreamento mamográfico pode reduzir
a mortalidade em até 30%.
A programação prossegue até o dia 30. Os postos de saúde também vão oferecer
atividades especiais e, alguns deles, conforme programação própria, funcionarão,
inclusive à noite, para realização de exames citopatológico de colo do útero (papa
nicolau), exame clínico das mamas, orientação sobre saúde da mulher, prevenção e
diagnóstico precoce.
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Maurício da Silva assume a Fundação Municipal de
Educação nesta quarta
O docente já esteve Gerência Regional de Educação (Gered) em duas oportunidades

A Fundação Municipal de Educação terá um novo gestor. O vereador Maurício da Silva
assume a função de diretor-presidente do órgão, em substituição ao professor Mário
Cardoso, que pediu desligamento do governo. A posse ocorre nesta quarta-feira (17), às
15h, na Sala de Atos.
O professor Mário deixa o primeiro escalão do governo, depois de 22 meses. Desde o
início da gestão à frente da fundação, ele passou por problemas de saúde nos últimos
meses, o que foi determinante para o pedido de desligamento feito ao prefeito Joares
Ponticelli. “Aceitei o convite para assumir a função de diretor-presidente da FME, pelo
menos para a travessia dos primeiros 180 dias. Com o tempo, de comum acordo,
estendemos o compromisso por mais seis meses. E, novamente o tempo passou, minha
saúde (que não cuidei com a atenção necessária), somada aos percalços da vida, me
levam a solicitar o afastamento desta função para cuidar um pouco mais de mim, de
minha família”, justificou Mário.
Maurício, de 62 anos, tem uma longa carreira dedicada à Educação. Graduado em
matemática pela Unisul, onde fez pós-graduação, e mestre em Educação pela Unicamp
(SP), ele está há 42 anos no magistério. Foi professor da Unisul, do Colégio São José e
de outras escolas da rede pública.
Esteve à frente da Gerência Regional de Educação (Gered) em duas oportunidades, no
fim dos anos 90 e início dos anos 2000, e foi titular do Conselho Estadual de Educação.
Como vereador, fez parte de seis legislaturas a partir de 1992, chegando a ser prefeito
interino de Tubarão em 2006. “Fiquei honrado com o convite do prefeito Joares e vou
me empenhar, como sempre fiz na minha vida pública para dar uma resposta positiva à
sociedade tubaronense, principalmente aos profissionais de Educação e estudantes do
nosso município”, declarou Maurício.
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Maurício da Silva assume a Fundação Municipal de
Educação nesta quarta-feira (17)
A Fundação Municipal de Educação terá um novo gestor. O vereador Maurício da Silva
assume a função de diretor-presidente do órgão, em substituição ao professor Mário
Cardoso, que pediu desligamento do governo. A posse ocorre nesta quarta-feira (17), às
15 horas, na Sala de Atos.
O professor Mário deixa o primeiro escalão do governo, depois de 22 meses. Desde o
início da gestão à frente da fundação, ele passou por problemas de saúde nos últimos
meses, o que foi determinante para o pedido de desligamento feito ao prefeito Joares
Ponticelli. “Aceitei o convite para assumir a função de diretor-presidente da FME, pelo
menos para a travessia dos primeiros 180 dias. Com o tempo, de comum acordo,
estendemos o compromisso por mais seis meses. E, novamente o tempo passou, minha
saúde (que não cuidei com a atenção necessária), somada aos percalços da vida, me
levam a solicitar o afastamento desta função para cuidar um pouco mais de mim, de
minha família”, justificou Mário.

O professor Maurício, de 62 anos, tem uma longa carreira dedicada à Educação.
Graduado em matemática pela Unisul, onde fez pós-graduação, e mestre em Educação
pela Unicamp (SP), Maurício está há 42 anos no magistério. Foi professor da Unisul, do
Colégio São José e de outras escolas da rede pública.
Esteve à frente da Gerência Regional de Educação (Gered) em duas oportunidades, no
fim dos anos 90 e início dos anos 2000, e foi titular do Conselho Estadual de Educação.
Como vereador, fez parte de seis legislaturas a partir de 1992, chegando a ser prefeito
interino de Tubarão em 2006.
“Fiquei honrado com o convite do prefeito Joares e vou me empenhar, como sempre fiz
na minha vida pública para dar uma resposta positiva à sociedade tubaronense,
principalmente aos profissionais de Educação e estudantes do nosso município”,
declarou Maurício.
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Cantart chega a sua 22ª edição e nove grupos se
apresentam em Tubarão

No próximo sábado (20) acontece mais uma edição do Cantart, o encontro de corais
promovido pelo Coral Universitário da Unisul. Na 22ª edição do evento, nove corais se
apresentam no Espaço Integrado de Artes (EIA) da Unisul, a partir das 19h30. Os
grupos são da região sul de Santa Catarina e de São José dos Pinhais.
O evento acontece desde 1996 e serve como uma forma de levar a arte do canto coral
para mais pessoas. “É um dos objetivos do Cantart trazer música de qualidade para a
população. O evento é totalmente gratuito justamente para que mais pessoas tenham
acesso”, afirma Maria Miranda da Silva, maestrina do Coral Universitário da Unisul e
coordenadora do Cantart.
A edição deste ano promete trazer muita música contemporânea e MPB. Segundo a
maestrina, o evento tem canções para todos os gostos. “O repertório dos grupos é
eclético. O coral é uma prática muito aberta e que tem muitas possibilidades”, afirma.
Além de ter uma seleção de músicas para diferentes gostos, a própria arte do canto coral

também é diversificada. “A faixa etária dos coralistas é bem variada. O canto coral é
isso: qualquer um pode participar desde que tenha vontade, paciência e
comprometimento”, finaliza Maria Miranda.
Mais informações sobre o evento pelo telefone (48) 3621-3042, (48) 98460-0874 ou
(48) 99122-3696
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Capacitação sobre reanimação de pacientes em
Biguaçu
Professora de Medicina apresentou palestra sobre atualização de suporte básico de vida
adulto e pediátrico
A Secretaria de Saúde de Biguaçu promoveu na manhã desta terça-feira (16/10) uma
capacitação para os profissionais da Atenção Básica da Rede sobre atualização de
reanimação cardiopulmonar adulto e pediátrico. A palestra foi apresentada pela Dra.
Nazaré Otília Nazário, professora do curso de Medicina da Unisul.
O encontro, realizado no auditório da Univali, campus B, contou com a participação de
Agentes Comunitários de Saúde (ACS), enfermeiros e técnicos, bem como da secretária
municipal de Saúde, Genivalda Ronconi, da superintendente da pasta, Andréa Coelho e
da enfermeira voluntária, Núbia Madeira.
“A importância de um atendimento inicial de reanimação antes da entrada no serviço de
emergência aumenta significativamente a recuperação dos pacientes com parada
cardiorrespiratória sem sequelas. Por isso as equipes de Atenção Básica precisam estar
treinadas e preparadas, pois atitudes simples salvam vidas”, explicou Dra. Nazaré.
A secretária de Saúde destacou que as qualificações técnicas dos profissionais da rede
devem prosseguir, por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP). “Em momentos
como este todos podem trocar informações e vivências, que sabemos que em nosso dia a
dia são inúmeras com os pacientes e os mais diversos casos. Na saúde, não temos
apenas um trabalho, mas uma missão, de tratar a todos com dedicação”, completou.
Além das ações necessárias para reanimação de adultos e crianças em caso de parada
cardiorrespiratória, durante o encontro também foi abordada a Manobra de Heimlich,
método eficaz na desobstrução das vias respiratórias por corpos estranhos.
Após o término da capacitação, os participantes receberam certificados com carga de
quatro horas/aula
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Eleição na OAB/SC
A advogada Andréia Dota é pré-candidata a vice-presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil de SC (OAB/SC), tendo como presidente o advogado Hélio Rubens Brasil. A
oficialização da candidatura ocorrerá nos próximos dias, considerando que o edital da
eleição foi publicado na quinta-feira (11). Andreia está estabelecida profissionalmente
na cidade de Criciúma e conta com atuação na área do direito empresarial em todo o sul
do Estado. Ela também é professora do curso de Direito da Universidade do Extremo
Sul Catarinense (Unesc), desde 2001. Graduada pela Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul) em 1995, ela possui especialização em Direito e Administração
Pública (Unisul) e está especializando-se em Direito Empresarial, pela Fundação
Getúlio Vargas-FGV. Foi conselheira e integrou a diretoria da Subseção da OAB de
Criciúma, e conselheira estadual OAB/SC.
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Aviso de Pauta: MPSC promove encontro estadual do
NISA

Evento acontece no plenarinho da ALESC, a partir desta quinta-feira (18/10), e conta
com o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do órgão.
O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e a Comissão de Defesa dos direitos da
Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC)
promovem na quinta e sexta-feira (18 e 19/10), a partir das 8h, o 1º Encontro Estadual
do NISA (Núcleo Intersetorial de Suporte ao APOIA). O evento acontecerá no
Plenarinho Deputado Paulo Stuart Wright, na sede da ALESC, e pretende debater os
desafios cotidianos enfrentados pelas redes de atendimento à criança e ao adolescente
nos municípios de Santa Catarina.

As discussões do evento tratarão do tema "Políticas Públicas e Proteção Integral: O que
o NISA tem a ver com isso?". Também serão apresentados os NISAs que já existem no
Estado e as boas práticas geradas a partir deles.
Entenda o NISA
As redes de atendimento à criança e ao adolescente são a base do NISA. O programa
vem no sentido de integrar Promotores de Justiça, Assistentes Sociais e Servidores das
áreas da educação, saúde e assistência social para mapear as causas de evasão e
infrequência escolar e de outras violações de direitos, a fim de encontrar soluções
conjuntas e consolidarem os princípios emanados do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
O evento conta com o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), da
Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), da Universidade Comunitária
Regional de Chapecó (UNOCHAPECÓ) e da Universidade do Sul de Santa Catarina
(UNISUL). Entre os parceiros estão o Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE), o
Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE), o Observatório do Ensino Médio em
Santa Catarina (OEMESC), a Universidade Regional de Blumenau (FURB) e o Centro
Universitário Católica de Santa Catarina.
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Diálogos que transformam vidas
No Dia do Professor, 15 de outubro, relatos de quem ama o desafio de ensinar

Eles têm uma das missões mais nobres como profissão: transformar vidas por meio da
educação. Tarefa essa cada vez mais difícil de desempenhar com uma geração
impulsionada pelo imediatismo e a velocidade da informação. Desafios à parte, o que os
move é o conhecimento e o carinho pelos alunos. Neste 15 de outubro, Dia do
Professor, conheça histórias de quem dedica a vida a ensinar.
Os desafios diários

Giovana Pagani Daleffe, a “pro Gi” como é carinhosamente chamada pelos alunos da
Educação Infantil da Satc, atua na educação há sete anos na instituição. É formada em
pedagogia, começou como auxiliar e hoje comanda uma turminha linda no Colégio
Satc. “Sou apaixonada pela aprendizagem humana. É gratificante o olhar do aluno
aprendendo algo novo”, comenta.
Na avaliação da professora, o desafio atual em sala de aula está ligado ao
relacionamento e à individualidade. “Cada criança tem sua história e é preciso entender,
acolher, observar e atribuir o contexto de grupo focado no respeito, na cidadania. Amo
ser professora, não escolheria outra coisa”, destaca Giovana.
História a partir da realidade

A disciplina de História é a “praia” do professor Luciano Maciel. Há quase dez anos na
Satc, ele acredita no papel do professor enquanto um mediador de diálogos. “Não pode
ser só mais uma aula, é preciso transformar o mundo ao seu redor, ou seja, a educação
precisa ser significativa”, enfatiza
.
Luciano chegou a pensar em cursar Direito, como fizeram os irmãos, mas recuou e diz
estar muito feliz com a escolha. “Eu queria lidar com pessoas, dialogar, conversar.
Professor tem muito disso, de ajudar a formar pessoas mais tolerantes e que tenham o
respeito como valor”, emenda.
Em relação aos desafios do processo de ensino e aprendizagem, o historiador citou o
momento complicado do atual cenário político. “Vivemos tempos de fake news, de pósverdade, nada muito novo, porque isso ocorreu em outros momentos históricos. Mas
não tem como negar que a manipulação dos fatos que antes era exclusividade do
Jornalismo está mexendo com outras áreas, incluindo a educação”, destacou.
Professora dos professores

O brilho no olhar é o mesmo da jovem repórter que trabalhava na sucursal do Diário
Catarinense em Criciúma. A experiência de quem já tinha atuado em redações,
coordenado equipes e atuado por oito anos como professora, não tirou o friozinho na
barriga de Nadia Couto no primeiro dia de aula na Satc. Foi ela que recebeu a primeira
turma do curso de Jornalismo, em 2007. “Foi uma responsabilidade porque ali estavam
colegas que já atuavam no mercado e isso foi muito interessante”, relembra.
Nadia é a professora dos professores. Boa parte dos docentes que estão hoje no curso de
Jornalismo da Satc foram seus alunos. “Me sinto realizada como professora. Dá muito
orgulho chegar numa redação e ver ali os jovens repórteres que foram meus alunos.
Gosto de saber que contribuí um pouco para isso”, comenta.
O ingresso na carreira de professora veio pela mão da amiga, também jornalista, Janete
Trichês. “Ela disse que estavam precisando de uma professora para a área de redação na
Unisul. Fui conversar com o coordenador Laudelino Santos Neto para entender o que
era e saí contratada para das duas disciplinas. Na volta, no ônibus, fiquei pensando: ‘o
que eu fiz?’”, ri. Sorte nossa que ela começou e nunca mais parou!
A arte de encantar

,
Ela é mãe do André e da Ana Paula, e mãezona de mais um monte de gente. Zenaide
Paes Topanotti, ou melhor a Zê, já foi técnica em laboratório na Cecrisa, é bióloga, deu
aulas nas redes municipal e estadual e não para quieta. Nos últimos 13 anos divide seu
tempo entre as salas de aula da Satc e o Laboratório de Práticas de Ensino de Ciências
da Unesc, onde atua há mais de 20 anos.
Seu desafio constante é encantar. “Tem que olhar, perceber, sentir o aluno. Olhar no
olho, ser humano de coração e alma”, pondera ela. Aos 63 anos de idade, Zê tem a
vitalidade de uma menina. Suas aulas em laboratório enchem os olhos dos pequenos

estudantes curiosos para entender o funcionamento de um órgão ou como é um sapo por
dentro. “O laboratório é a base, tem que estar aberto sempre”, afirma.
Nesses 21 anos de magistério, ela está sempre procurando se reinventar. O contato com
os jovens, afirma, contribui para isso. Além dos três netos, claro. Isabela, Luca e
Emanuel são a alegria da vovó. Mas foi no contato com os pequenos alunos da educação
infantil da Satc que sentiu o desafio. “Não sou pedagoga e ali foi o primeiro contato
com eles tão pequenos. Precisei aprender e as professoras me auxiliaram muito. Ali eu
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Eleição da OAB terá candidata de Criciúma
Andréia Dota é professora do curso de Direito da Unesc

A advogada Andréia Dota é pré-candidata a vice-presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil de SC (OAB/SC), tendo como presidente o advogado Hélio Rubens Brasil. A
oficialização da candidatura ocorrerá nos próximos dias, considerando que o edital da
eleição foi publicado na última quinta feira (11).
Andréia está estabelecida profissionalmente na cidade de Criciúma, e conta com atuação
na área do direito empresarial em todo o sul do Estado. Ela também é professora do
curso de Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), desde 2001.
Graduada pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) em 1995, ela possui
especialização em Direito e Administração Pública (Unisul) e está especializando-se em
Direito Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas-FGV. Foi conselheira e integrou a
diretoria da Subseção da OAB de Criciúma, e conselheira estadual OAB/SC.
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Nova voz na 13ª Região Administrativa
Geninho Zuliani chega a capital federal com experiência pública e renovação política
O ex-prefeito de Olímpia, Geninho Zuliani, foi eleito deputado federal nas eleições de
2018. Apesar de a 13ª Região Administrar descartar sempre prática de votação
“distrital”, abrindo mão de compor um colégio eleitoral de peso, o resultado das urnas
retrata a força eleitoral quando articulada com foco e logística.
Eugênio José Zuliani, paulista de Ribeirão Pires, nasceu em 13 de janeiro de 1976, foi
prefeito da Cidade Menina Moça de 2009 a 2016. Em 2012, foi reeleito com mais de
73% dos votos. Geninho é graduado em Tecnologia e em Gestão Pública pela UNISUL
– Universidade do Sul de Santa Catarina e tem Pós-Graduação em Master em Liderança
e Gestão pelo CLP - Centro de Lideranças Públicas.
Atuando na função de coordenador do Programa Cidade Legal da Secretaria de Estado
de Habitação de São Paulo, o candidato a Câmara Federal foi habilidoso para focar a
cadeira em Brasília. O apoio de Rodrigo Garcia foi decisivo para o êxito da jornada
eleitoral 2018.
Geninho Zuliani chega a capital federal em fevereiro de 2019 com experiência pública
e renovação política, visão de serviço e programas comunitários. O maior desafio é
atender a infraestrutura turística de Olímpia e a integração regional. A tarefa independe
do próximo presidente eleito, porém passa por abrir portas nos setores de saúde, de
cultura e esportes para toda região.
Ao obter mais de 900 votos em Barretos, Geninho Zuliani também adquiriu respaldo
para atuar politicamente com voz expressiva na 13a Região Administrativa. Boa sorte.
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Cantart chega a sua 22ª edição e 9 grupos se
apresentam em Tubarão

No próximo sábado (20) acontece mais uma edição do Cantart, o encontro de corais
promovido pelo Coral Universitário da Unisul. Na 22ª edição do evento, nove corais se
apresentam no Espaço Integrado de Artes (EIA) da Unisul, a partir das 19h30min.. Os
grupos são da região sul de Santa Catarina e de São José dos Pinhais.
O evento acontece desde 1996 e serve como uma forma de levar a arte do canto coral
para mais pessoas. “É um dos objetivos do Cantart trazer música de qualidade para a
população. O evento é totalmente gratuito justamente para que mais pessoas tenham
acesso”, afirma Maria Miranda da Silva, maestrina do Coral Universitário da Unisul e
coordenadora do Cantart.
A edição deste ano promete trazer muita música contemporânea e MPB. Segundo a
maestrina, o evento tem canções para todos os gostos. “O repertório dos grupos é
eclético. O coral é uma prática muito aberta e que tem muitas possibilidades”, afirma.
Além de ter uma seleção de músicas para diferentes gostos, a própria arte do canto coral
também é diversificada. “A faixa etária dos coralistas é bem variada. O canto coral é
isso: qualquer um pode participar desde que tenha vontade, paciência e
comprometimento”, finaliza Maria Miranda.
Mais informações sobre o evento pelo telefone (48) 3621-3042, (48) 98460-0874 ou
(48) 99122-3696
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Comunisul lança o desafio: seja o conteúdo que você
deseja consumir

Alcançar novos horizontes em um ambiente marcado pela influência nas informações e
nos conteúdos é o objetivo do Comunisul II – o Congresso de Comunicação promovido
por estudantes de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Unisul, campus Grande

Florianópolis. O evento será na Unidade Pedra Branca, em Palhoça nos dias 5, 6 e 7 de
novembro. As inscrições para o evento já estão abertas e encerram no dia 25 de outubro.
Nesta edição, a participação em iniciação científica será aberta a acadêmicos de outras
universidades. Essas e outras produções acadêmicas da área concorrerão à premiação no
último dia do Congresso. As inscrições dos trabalhos vão até o dia 16 de outubro.
Além de estudantes, o Comunisul reunirá profissionais da área de comunicação social
da Grande Florianópolis.
O evento irá contar com palestras, mesa redonda e oficinas. A inscrição é solidária e
pode ser feita pelo site, a doação de um quilo de alimento não perecível poderá ser
entregue no dia e local do credenciamento. O donativo será destinado à Casa Santa
Maria dos Anjos, localizada em Palhoça.
Para mais informações, acesse o site e acompanhe as redes sociais do Comunisul.
Serviço
Comunisul II
Data: 5 a 7 de novembro de 2018
Local: Unisul Pedra Branca
Horário: Das 18h às 22h
Site: http://comunisul.com.br
Contato: contato.comunisul@gmail.com com organização
Milena Roscioli (48) 996454395
Facebook: Comunisul II
Instagram: @comunisul
Twitter: @comunisulpb
Assessoria de imprensa do Comunisul II
Estudantes de Jornalismo – 6° fase
Gabriela Ferrarez Figueiredo, Gabriela Szenczuk, Larissa Speck, Paulo Henrique
Vieira de Campos Freitas

Veículo: Unisul Hoje
Data: 16/10/2018
Link: http://hoje.unisul.br/juntos-colaboradores-reformulam-sistemas-eprocessos-academicos/

JUNTOS colaboradores reformulam sistemas e
processos acadêmicos
A Unisul iniciou em 2015 a atualização de sistemas e processos acadêmicos da gestão
do ensino, da pesquisa e da extensão. Colaboradores de diversas áreas foram convidados
a mapear, analisar, diagnosticar os processos utilizados, inovar e qualificar. Essa
metodologia participativa exigiu muito tempo e dedicação para que pontos de melhoria
fossem identificados e novos processos modelados. Neste período de imersão e de
atualização do sistema e de qualificação dos processos foram integrados, qualificados
27 sistemas e aproximadamente 260 processos atualizados.

E nesta semana nos campi de Tubarão, Grande Florianópolis e UnisulVirtual a Unisul
deu o ponta pé inicial de implantação deste conjunto de inovações acadêmicas da
universidade. Segundo o Pró-Reitor de Administração e Serviços Acadêmicos,
professor Heitor Wensing Júnior a Unisul está se preparando para os próximos 50/100
anos. “Foram mais de 100 colaboradores envolvidos neste processo que irá com certeza
otimizar o tempo, reduzir custos e vai trazer maior agilidade de diversos processos na
área de gestão do ensino, pesquisa e da extensão. A mudança é de todos, cada um dos
envolvidos é responsável por conhecer e participar de todas as ações previstas, a fim de
que em 2019 estejamos prontos para receber estudantes e comunidade com zelo e
eficiência”.
No campus universitário de Tubarão a implementação contou com 10 Salas temáticas e
254 participações com representação de todos os públicos: quadro administrativo,
docente, gestor do campus e áreas institucionais. O diretor do campus Tubarão,
professor Rafael Ávila Faraco afirma que este é momento de grande importância para
universidade. “Este talvez seja o momento mais importante, porque sai de um contexto
de produção em laboratório para um contexto de disseminação para toda universidade,
não só disseminação, mas envolvimento e principalmente comprometimento. A partir
desse comprometimento a gente vai de mãos dadas conseguir galgar a próxima etapa
que é ver o novo sistema acadêmico da universidade funcionamento nos próximos seis
meses”.
No campus Grande Florianópolis e UnisulVirtual colaboradores de diversas áreas
estiveram reunidos nas salas temáticas espalhadas pelo campus. “Recebemos no
Campus Grande Florianópolis e coligado com a Unisul Virtual esse evento de
lançamento das entregas do programa vida acadêmica, que mais do que uma mudança
de sistema e processos, é uma preocupação com as pessoas. Elas são nossos
colaboradores, nossos alunos e pela comunidade, faz-se ao trabalho ágil que teremos e
também uma preocupação sustentável ambientalmente, com a redução de papeis e
burocracia mais de mil, disse o diretor do campus Grande Florianópolis, Zacaria
Alexandre Nassar.
A diretora do campus UnisulVirtual, Ana Paula Reusing Pacheco, explica que a gestão
tem mais quatro anos pela frente e é muito voltada para a inovação. “A inovação precisa
mexer como os processos, as entregas contribuirão para que a gente tenha uma melhora
dos processos, uma agilidade, uma flexibilidade maior, fazendo com que a gente
consiga desenvolver também maior rapidez e atingir melhores resultados, especialmente
qualificando nosso processo educacional”.
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Litera Dehon apresenta curtas-metragens produzidos
por alunos

O Litera Dehon é um projeto literário produzido por estudantes do ensino médio do
Colégio Dehon de Braço do Norte. A atividade tem como objetivo a produção de curtasmetragens pelos alunos. Durante os dois primeiros trimestres do ano letivo, os
estudantes leram obras estrangeiras e nacionais, indicadas pelas professoras de Língua
Inglesa e Literatura, para a produção dos trabalhos.
O resultado da ação e a premiação serão apresentados nesta quarta-feira (17), a partir
das 19h30min, no auditório Luiz Antônio Weber, na Unidade de Braço do Norte da
Unisul. Na noite da premiação serão entregues certificados de participação para todos os
alunos que produziram os curtas-metragens. Para as pontuações maiores, os estudantes
receberão estatuetas referente as categorias avaliadas.
As obras lidas pelos alunos tratam de temas atuais, como o racismo, transtorno
obsessivo compulsivo (TOC), gênero, entre outros. Depois das leituras realizadas, os
estudantes foram divididos em equipes para produzir um curta-metragem.
Segundo a coordenadora pedagógica do Colégio Dehon no Braço do Norte, Eliana
Marcon, o principal objetivo do projeto é incentivar a leitura de forma prazerosa e
informativa, valorizar autores brasileiros e ampliar o conhecimento de autores
internacionais. “Como coordenadora pedagógica constatei que cada etapa do projeto foi
muito bem organizada, com objetivos claros, estratégias, ações e
procedimentos definidos e vinculados a reflexão e compreensão da realidade. O
resultado ficou excelente”, afirma.
Os livros selecionados para a produção dos vídeos foram:






O Seminarista;
A Hora da Estrela;
Tudo o Que Eu Nunca Contei;
Tartarugas Até Lá Embaixo;
O Último Adeus.

A cerimônia terá a presença da equipe diretiva e pedagógica do colégio, familiares e
amigos dos alunos.

Conheça todas as categorias que serão premiadas no Litera Dehon:










Melhor atriz;
Melhor ator;
Melhor ator e atriz coadjuvante;
Melhor engenharia e efeitos;
Melhor direção;
Melhor trilha sonora;
Melhor figurino;
Melhor filme nacional;
Melhor filme estrangeiro.
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Seminário vai debater os desafios do direito penal
aplicado à aviação

O Direito Penal Aplicado à Aviação, é destaque no seminário, nesta quarta-feira (17), na
Base Aérea de Florianópolis (BAFL).
O evento faz parte das comemorações alusivas à Semanada da Asa, anualmente
promovida pela BAFL e terá transmissão ao vivo para todo o Brasil. A participação é
gratuita e aberta a todos os interessados pela temática. As inscrições podem ser feitas
pelo e-mail: posaviacao@unisul.br
Com perspectiva de abordagem inédita a atividade vai debater desde os desafios às
responsabilidades da gestão na aviação relacionadas à esfera penal por professores da
Unisul e especialistas renomados da área como professor Marcelo Honorato, Juiz
Federal e Oficial Aviador da Reserva da Força Aérea Brasileira. O seminário integra o
Calendário Acadêmico dos cursos de graduação em Direito, Ciências Aeronáuticas e
Pós-graduação em Gestão e Direito Aeronáutico.
Atividade aérea
As mudanças tecnológicas e institucionais nos últimos anos impactaram na atividade
aérea e segmentos como a aviação militar, civil, geral e experimental. Tais modificações
interferem no transporte de pessoas e de cargas, na realização de serviços como a
aviação agrícola ou a aerofotogrametria, o avanço de grandes empresas comerciais, a
aviação regular e de táxi aéreo, nas atividades de lazer, dentre outras formas de
emprego.

Direito aeronáutico
O avanço no emprego de aeronaves tripuladas e não tripuladas demandam novos marcos
regulatórios e conhecimentos voltados à sua operação e por isso, é necessário considerar
potencial de novos riscos, sobretudo a segurança de voo. Neste sentido, o Direito
Aeronáutico assume o papel fundamental neste segmento por atuar nas
responsabilidades das atividades aéreas e correlatas para as empresas, organizações e
para as pessoas que passam a ter cada vez mais um emaranhado de repercussões
jurídicas complexas, em que se tem destacado mais recentemente o âmbito jurídico
penal.
Programação do Seminário Direito Penal Aplicado à Aviação
8h30 – 9h: Credenciamento
9h – 9h15: Abertura do Evento: Comandante da Base Aérea de Florianópolis
9h15 – 10h: Lançamento do Livro “Gestão, Direito e Aviação”
Apresentação: Desafios no âmbito da Gestão e do Direito para a Aviação
Brigadeiro Adenir Siqueira Viana
Professora Virginia Lopes Rosa – Coordenadora do Curso de Direito da Unidade Pedra
Branca
10h – 11h45: Mesa – Direito Penal e Responsabilidade(s) na Aviação
Participação Especial do Prof. Marcelo Honorato – Juiz Federal e Oficial Aviador da
Reserva da Força Aérea Brasileira.
Tema 1: O direito penal: princípios e fundamentos da responsabilidade penal
Palestrante: Professor e Jurista Edmundo José de Bastos Júnior
Tema 2: Direito Penal Aeronáutico
Palestrante: Prof. Romeu Artur Alves de Lemos – Piloto de Linha Aérea e Advogado
MEDIADOR: Prof. Dr. Giovani de Paula – Coordenador do Programa de
Especialização em Aviação da Unisul
11h45 – 12h: Encerramento do Evento: Mensagem do Comandante da Base Aérea de
Florianópolis.
Conheça os cursos presenciais e a distância da Unisul
Curso de Direito
Além de formar profissional com conhecimentos sólidos em ciência do Direito que
envolve desde a prestação, promoção da justiça e desenvolvimento da cidadania, o
Curso de graduação alia a teoria à prática nos estágios supervisionados e Escritórios
Modelo e os alunos atendem diretamente à população. As aulas são ofertadas em todos
nos Campi presenciais e Unidades. Mais informações sobre o período de inscrições no
site da Unisul.
Pós de Gestão e Direito Aeronáutico
O curso é ofertado pelo ensino a distância, pelo Campus UnisulVirutal, e aplica os
conhecimentos de normas e leis para organizar o transporte aéreo, de forma a aprimorar
as principais habilidades gerenciais. Mais informações sobre o período de inscrições no
site da Unisul.

