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Pós-graduação
O Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Unisul (PPGCS) tem atraído
fomentos externos de diferentes fontes nacionais e internacionais. Ao longo da última
semana, entre os dias 8 e 10 de março, os alunos pesquisadores da Unisul e da UFSC
puderam imergir na língua inglesa no workshop Desenvolvimento de Habilidades em
Comunicação Científica. A atividade integra as ações do curso oferecido pelo Newton
Fund Professional Development and Engagement Programme.
Inscrições abertas
Estão abertas até o dia 31 de março as inscrições para o Proesde Licenciaturas por
meio do curso de extensão Organização Curricular na Educação Básica. Para
candidatar-se à Bolsa Proesde e participar do curso é necessário estar regularmente
matriculado em qualquer curso de licenciatura presencial da Unisul, e obedecer aos
critérios estipulados no edital de seleção.
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Reitoria anuncia estrutura e as etapas do movimento
da gestão nos três Campi da Unisul

Os encontros aconteceram em Tubarão e no Campus Universitário da Grande
Florianópolis, respectivamente, nesta terça (14) e quarta-feira (15).
A reitoria da Unisul apresentou mais uma etapa significativa no movimento da gestão
institucional. O diálogo, a interação e o alinhamento estratégico delinearam a ordem do
dia das primeiras reuniões do ano letivo nos colegiados dos Campi, presenciais e virtual.
Os encontros aconteceram em Tubarão e no Campus Universitário da Grande
Florianópolis, respectivamente, nesta terça (14) e quarta-feira (15).
Além da apresentação das premissas e da estruturação das áreas (estrutura
organizacional, processos, infraestrutura, ambientes e pessoas) orientadas para a
inovação, desconcentração, autonomia e sustentabilidade, a reitoria evidenciou a
importância do respeito, da sinergia e do comprometimento das pessoas e dos setores
com as metas do Plano de Desenvolvimento Institucional e, por conseguinte, com a
identidade estratégica da Instituição (a visão, os valores e a missão), para que, de fato,
os resultados consolidem – perante a sociedade – o reconhecimento e a percepção da
Unisul enquanto uma Universidade Inovadora e Comunitária.
Em uma breve contextualização, o Prof. Mauri Luiz Heerdt, reitor da universidade,
reforçou as etapas de um movimento gradativo, permanente da nova reitoria que
antecederam o atual momento. Segundo o reitor, cada passo tem sido cuidadosamente
pensado nesta trajetória: desde a segunda quinzena de janeiro, após o processo eleitoral,
a equipe tem se debruçado nos referenciais institucionais (incluindo as avaliações
internas e externas) e participado de atividades de imersão e de formação para estudar a
arquitetura da estratégia (desde os alicerces da origem da universidade) para, desde
então, definir organograma e macroprocessos das áreas, culminando, neste momento,
com o convite e anúncio dos perfis.
“No entanto, todo este olhar e movimento meticuloso auxiliam, desde que estes
colegiados, junto com as áreas institucionais, e tantos outros colaboradores que formam
o nosso conjunto de lideranças convergirem esforços. Do contrário, poderemos ter todas
as condições do mundo e não executaremos a estratégia”, reiterou Heerdt.
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Unisul Campus Tubarão recepciona calouros

Unisul Campus Tubarão recepciona calouros
O Espaço Integrado de Artes (Bolha) da Unisul de Tubarão se abriu em um único
abraço para receber os novos integrantes da família Unisul, os calouros, na quarta-feira,
dia 15 de março. A acolhida contou com apresentações musicais, encenações teatrais e
com três emocionantes histórias de superação que foram exibidas nos telões.
A palavra emoção resume o que foi a recepção. Além de mostrar o que é a vida
universitária, pelas múltiplas possibilidades que a instituição tem a oferecer, e incentivar
os alunos a compreenderem o passo importante que estão dando rumo a concretização
de cada sonho em particular, a Unisul, através do abraço, acolhe os alunos e oferece a
potencialização do protagonismo individual. Assim, o acadêmico, enquanto sujeito
nesse processo de formação, pode escolher ser o protagonista da própria história ao
participar dos diferentes espaços, iniciativas de pesquisa e projetos que articulam a vida
acadêmica com a vida comunitária.
“O primeiro gesto que se quer externar aos estudantes é a gratidão, a gratidão por terem
optado pela Unisul, mas também desejar uma excelente trajetória de vida acadêmica
neste período que estarão na universidade”, ressalta o reitor da Unisul, professor Mauri
Luiz Heerdt..
A Gerente de Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação, professora
Elivete Cecília de Andrade, acredita que o objetivo da recepção aos calouros é mostrar a
universidade e ao mesmo tempo dizer que a Unisul é dos alunos. “Eles podem
aproveitá-la o máximo, explorar tudo o que puderem no tempo que nela permanecerem,
porque a Unisul poderá solidificar um perfil e um projeto profissional, que depois será
desdobrado no mercado de trabalho, onde será dada a continuidade”, destaca. O diretor
do Campus Tubarão, professor Rafael Ávila Faraco, reforça. “O Campus Tubarão quer
proporcionar com a recepção aos calouros é o engajamento, uma primeira experiência
de aproximação para os alunos que estão chegando na universidade, e com isso, que
essa experiência possa reverberar por todos os anos que eles passarão dentro da Unisul”.
A caloura do curso de odontologia, Izabel Gomes da Silva, sempre teve o sonho de ser
dentista, hoje ela está caminhando para a realização e concretização do próprio sonho.

“Cada descoberta é realmente um aprendizado diferente. Confesso que ainda está sendo
uma loucura, e vai ser até eu me acostumar com a rotina, mas pude ver que a recepção
aos calouros, além de acolhedora, ajuda quem não conhece a universidade e permite que
se esteja por dentro de tudo, sendo do nosso curso ou não”, afirma Izabel.
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Departamento Artístico-Cultural abre inscrições para
oficina de Decupagem e Mosaico Estilizado

O Departamento Artístico Cultural (DAC), da Secretaria e Cultura e Arte (SeCArte), da
UFSC está com inscrições abertas para a oficina de arte com técnica de Decupagem e
Mosaico Estilizado. As inscrições são por ordem de chegada e devem ser feitas na sede
do DAC (no edifício do Teatro da UFSC, ao lado da Igrejinha). A atividade é gratuita e
aberta à comunidade, com vagas limitadas.
A oficina
A oficina de arte tem por objetivo o aprendizado de técnicas de decupagem com papéis
decorativos e, de técnicas de mosaico estilizado utilizando como suporte o MDF para
confecção de relógios de parede e quadros artísticos. Nos encontros presenciais, o aluno
trabalhará em dois relógios de parede, utilizando a técnica de decupagem com relevo
dimensional, e, em dois quadros artísticos utilizando a técnica de mosaico estilizado.
Serão utilizados materiais de uso individual e coletivo (custeado pelo grupo), como tinta
acrílica, verniz a base de água, cola, relevo dimensional transparente, quadros em MDF,
máquina de relógio e figuras decorativas em papel.
A oficina acontece em sete encontros, de 22 de março a 3 de maio, uma vez por semana,
às quartas-feiras, das 14 às 17 h, com carga horária total de 21 horas. Há oito vagas.
Sobre a ministrante
Rose Mery de Lima é graduada em Pedagogia – Orientação Educacional (UFSC, 1982)
e possui Especialização em História da Arte (Unisul, 2012). Integrou o Núcleo de
Investigação do Desenvolvimento Humano-Nucleind/UFSC (de 1992 a 1998). Tem

realizado cursos de arte e artesanato na escola Traços e Cores (desde 2007). Durante
décadas, atuando em projetos do Departamento Artístico Cultural da UFSC, realizou
atividades como coordenadora do Projeto Recrearte (UFSC, 1980 a 1983), do Projeto
Criança na Praça (1983 a 1990), e do Projeto Recriando na Comunidade (desde 1991);
atuou como ministrante de cursos e coordenadora do Grupo de Estudos do Programa
Arte na Escola – Polo UFSC (desde 2009). De 2007 a 2016 tem ministrado diversos
cursos e oficinas na área de arte junto ao Departamento Artístico Cultural/UFSC, como
pinturas especiais para pessoas especiais; pintando nossa identidade; oficina aberta:
investigação, experimentação e produção em artes visuais; pintura em madeira; oficina
com técnicas artesanais de pintura; oficina de decupagem: técnica mosaico com relevo
dimensional.
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Mafra Ferromax recebe equipe de Tubarão neste
sábado (18)
Aos preços de R$ 12 (normal) e R$ 6 (meia-entrada), os ingressos estão sendo vendidos
em quatro pontos
Após dois jogos-treino, realizados na última semana, o Mafra Ferromax inicia uma
sequência de amistosos nos três finais de semana que antecedem o início da temporada.
O primeiro deles está agendado para este sábado, dia 18, a partir das 20h30min, onde a
equipe mafrense recebe o time de Tubarão.
EQUIPE DE TUBARÃO
Fundada em 1o de junho de 2000 como Unisul Esporte Clube, a agremiação estreou na
Liga Nacional de Futsal (LNF) em 2006, e nela obteve sua melhor colocação na edição
de 2008, finalizando em 5o.
No dia 10 de outubro de 2004 foi fundada a Associação Desportiva Futsal Tubaronense,
equipe que representa a cidade nos torneios de futsal. Em 2016, disputou a LNF sob o
nome de Orleplast/Unisul/Tubarão. As suas cores tradicionais são o azul e o branco.
Além da LNF, a equipe integra a Divisão Especial de Santa Catarina.
INGRESSOS
Para maior praticidade ao torcedor, os ingressos para a partida estão sendo vendidos em
quatro pontos, aos preços de R$ 12 (normal) e R$ 6 (meia-entrada):
- Lojas Susin (localizadas na Praça Hercílio Luz, no 157 e na rua Tenente Ary Rauen,
no 43)
- Auto Posto Novo Milênio (localizado na rua Marechal Floriano Peixoto, no 933)
- Auto Posto Mafrense (localizado na avenida Nereu Ramos, no 1170).
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Evento em inglês capacita pesquisadores em
Comunicação Científica
Sem poder falar e nem escrever na primeira atividade, os pesquisadores dos programas
de pós-graduação da Unisul e da UFSC precisaram elaborar desenhos alusivos a seus
estudos para que os colegas descobrissem seus temas de teses ou dissertações. A
atividade totalmente conduzida em inglês foi proposta por duas professoras que
representaram o Conselho Britânico no Workshop Desenvolvimento de Habilidades em
Comunicação Científica, promovido até sexta-feira, 10/2, na Unidade Pedra Branca.
As professoras do Conselho Britânico Marly D’Amaro Blasques Tooge e Flavia
Rodrigues conduziram as atividades do Workshop. A primeira ação estimulou os
pesquisadores a desenvolverem um tipo de comunicação diferenciada. “Nem sempre
você tem o poder da palavra e nem sempre você tem o poder de escrever. Então, tem
que se comunicar de outras formas e verificar se é efetiva ou não”, explica a professora
Flavia Rodrigues.
Ao longo dos três dias do evento a língua inglesa foi exclusiva em todas as atividades.
A promoção do Workshop é do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde
(PPGCS) com recursos do Fundo Newton e da Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc). “O Conselho Britânico e o Fundo
Newton pretendem capacitar pesquisadores catarinenses para elaboração de projetos de
pesquisa mais persuasivos, digamos assim, que ganhe competitividade para a busca de
fomentos internacionais”, contextualiza o coordenador do PPGCS, professor Jefferson
Traebert.

O evento teve quatro módulos de atividades muito dinâmicas. A primeira ação integrou
o Módulo Fundamentos, que é seguido pelos módulos Abstratos, Colaboração
Acadêmica e Redação de Projetos. De acordo com a professora Marly Tooge, todo o
meio acadêmico hoje está focado na internacionalização. “O objetivo é fornecer para os
pesquisadores estratégias para que se comuniquem fora do Brasil na língua inglesa.

Desenvolvemos essas ações para que eles apresentem melhor os próprios trabalhos,
desenvolvam técnicas e habilidades tanto orais, quanto escritas, quanto
desenvolvimento de projetos para terem verbas”, comenta.
As duas professoras que representaram o Conselho Britânico passaram por uma seleção
de mais de 200 candidatos. “Nós somos hoje cinco treinadores brasileiros. Todos nós
temos os requisitos que eles pediram que é Doutorado, mas todos nós temos experiência
no exterior”, complementa Marly. “O treinamento foi em São Paulo e dos duzentos
ficamos em quinze para fazer o treinamento”.
O curso integra o programa Researcher Connect, oferecido pelo Newton Fund
Professional Development & Engagement. O Fundo pretende criar entre o Reino Unido
e Brasil, apoio em pesquisa e inovação de relevância direta para o desenvolvimento
social e econômico do Brasil.
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Mafra Ferromax recebe equipe de Tubarão neste
sábado (18)
Aos preços de R$ 12 (normal) e R$ 6 (meia-entrada), os ingressos estão sendo vendidos
em quatro pontos
Após dois jogos-treino, realizados na última semana, o Mafra Ferromax inicia uma
sequência de amistosos nos três finais de semana que antecedem o início da temporada.
O primeiro deles está agendado para este sábado, dia 18, a partir das 20h30min, onde a
equipe mafrense recebe o time de Tubarão.
EQUIPE DE TUBARÃO
Fundada em 1º de junho de 2000 como Unisul Esporte Clube, a agremiação estreou na
Liga Nacional de Futsal (LNF) em 2006, e nela obteve sua melhor colocação na edição
de 2008, finalizando em 5º.
No dia 10 de outubro de 2004 foi fundada a Associação Desportiva Futsal Tubaronense,
equipe que representa a cidade nos torneios de futsal. Em 2016, disputou a LNF sob o
nome de Orleplast/Unisul/Tubarão. As suas cores tradicionais são o azul e o branco.
Além da LNF, a equipe integra a Divisão Especial de Santa Catarina.
INGRESSOS
Para maior praticidade ao torcedor, os ingressos para a partida estão sendo vendidos em
quatro pontos, aos preços de R$ 12 (normal) e R$ 6 (meia-entrada):
– Lojas Susin (localizadas na Praça Hercílio Luz, nº 157 e na rua Tenente Ary Rauen, nº
43)
– Auto Posto Novo Milênio (localizado na rua Marechal Floriano Peixoto, nº 933)

– Auto Posto Mafrense (localizado na avenida Nereu Ramos, nº 1170).
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SEDE ULBRA 4 MAIOR DEVEDORA NO PAÍS
A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), com sede em Canoas, foi classificada como
a quarta maior devedora da previdência social do país. O levantamento é da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A dívida da instituição de ensino é de R$
1,859 bilhão.A antiga companhia aérea Varig é a campeã do ranking, com dívida de
aproximadamente R$ 4,007 bilhões. Na sequência, vem a JBS, dona da Friboi, com R$
2,339 bilhões, seguida da falida empresa aérea Vasp, com R$ 1,911 bilhão.O
documento lista empresas públicas, privadas, fundações, governos estaduais e
prefeituras que devem ao Regime Geral da Previdência Social.Além da Ulbra, a lista
inclui outras instituições de ensino do sul do país, como a Universidade de Caxias do
Sul (UCS) e Unisul, de Santa Catarina.
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Dia da Mulher: veja como foram as atividades nos
câmpus

Na semana passada, diversas atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher
foram realizadas em diversos câmpus. Confira um resumo do que aconteceu:
Jaraguá do Sul
No Câmpus Jaraguá do Sul – Centro, o Dia Internacional da Mulher foi marcado por
atividades realizadas em diversos momentos. Na terça-feira (7), o grupo de leitura

Estudos de Gênero realizou uma reunião aberta à comunidade para discutir feminismo,
etnocentrismo e preconceito. No dia 8 houve um cinedebate com exibição de vídeos
curtos, um seminário sobre gênero e a adesão de estudantes e servidor ao ato político
realizado no centro da cidade em defesa dos direitos da mulher. E na última terça-feira
(14), as atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher foram encerradas com a
realização de uma mesa-redonda sobre violência contra as mulheres e a sua relação com
as políticas públicas.
Gaspar
No Câmpus Gaspar, o destaque fica por conta do debate sobre o empoderamento
feminino, com a presidenta do Instituto Feminista Nísia Floresta, Georgia Faust. Na
conversa com os alunos, foram debatidos temas como violência, padrões de beleza e
mercado de trabalho para as mulheres.
Araranguá
No câmpus do Sul do Estado, a arte foi a ferramenta usada para mostrar a importância
do feminino. Além de paródias, alunos e alunas apresentaram crônicas, poemas e
desenhos sobre o tema, além de apresentações musicais. Exibição de filmes, como As
Sufragistas e Alexandria, debateram temas como a participação da mulher na sociedade
e na ciência.
Criciúma
A Comissão à Diversidade Social e Direitos Humanos do Câmpus Criciúma do IFSC
organizou murais no saguão da instituição, que ficarão expostos durante todo o mês de
março, para marcar a passagem do Dia Internacional da Mulher. Além de
personalidades famosas, o mural terá também fotos de mulheres que fazem parte da vida
dos servidores do Câmpus.
Tubarão
Já no Câmpus Tubarão, as atividades ainda vão acontecer. Para marcar o mês do Dia
Internacional da Mulher, o câmpus vai discutir a participação da mulher no mercado de
Tecnologia da Informação, um dos eixos de atuação do Câmpus. Coordenadora do
curso de Computação da Unisul, a professora Márcia Giraldi falará aos alunos do IFSC
sobre sua trajetória profissional e o cenário da mulher no mercado de TI. A atividade
será no dia 28/03.
São José
Na Grande Florianópolis, destaque para o Câmpus São José, que realizou atividades ao
longo de toda a semana. Foram palestras, debates, oficinas, atividades culturais e
“cosplay” de mulheres que foram destaque ao longo da história.
Confira o vídeo produzido pela IFSC TV sobre a data:
https://youtu.be/A6P24t0uxKo
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Carlos Camargo assume os esportes aquáticos de SC
Em Santa Catarina, a natação atravessou diversos desafios até conquistar suas primeiras
medalhas olímpica e mundial com Fernando Sherer. Mais conhecido como Xuxa, o
nadador era treinado pelo professor da Unisul, Carlos Camargo, empossado como o
novo presidente da Federação Aquática de Santa Catarina (FASC). A Federação foi
fundada em 22 de fevereiro de 1978, sob a nomenclatura Federação de Natação de
Santa Catarina, para em 2 de março de 1990, tornar-se FASC. Desde 2008, a sede da
entidade é no Complexo Aquático da Unisul, na Unidade Pedra Branca. “A Fasc
sempre foi parceira da universidade e continuará sendo”, projeta Carlão.
A Unisul não só abriu o espaço para a sede da Federação estadual, ela também apoia
atletas universitários de alto rendimento que disputaram Jogos Olímpicos e
conquistaram títulos mundiais, sulamericanos, brasileiros, regionais e estaduais. “Além
dos eventos do nosso calendário, procuraremos aumentar nossa ligação com projetos
científicos da Unisul e estágios profissionais”, garante o presidente da FASC.
O professor Carlos Camargo (Carlão) coordena, aliado a equipe de gestão do Complexo
Aquático, projetos sociais que atendem gratuitamente crianças de áreas de baixa renda
de São José e Palhoça. As crianças das redes públicas são atendidas com a prática de
natação e saltos ornamentais. “A própria cessão do espaço da Unisul, da qual a FASC é
beneficiária, nos aproxima e isto é apenas uma das muitas proximidades que temos em
conjunto. Nosso objetivo é apoiar a formação dos alunos desta universidade que tanto
nos apoia e contribuir para o crescimento dos esportes aquáticos no Estado”, afirma.
A FASC promove a natação, as maratonas aquáticas, os saltos ornamentais, o poloaquático e o nado sincronizado. “Queremos proporcionar aos clubes as condições de
participação em nossos campeonatos e torneios neste momento de expectativa pósolímpica, em que as tradicionais fontes de recursos esportivos estão escassos”, finaliza
Carlão.
No Calendário de 2017 estão previstas seis competições da FASC no Complexo
Aquático da Unisul. Também estão previstos eventos acadêmicos e promocionais
articulados entre a coordenação do curso de Educação Física, Complexo Aquático e
FASC.
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Carlos Camargo assume os esportes aquáticos de SC

Em Santa Catarina, a natação atravessou diversos desafios até conquistar suas primeiras
medalhas olímpica e mundial com Fernando Sherer. Mais conhecido como Xuxa, o
nadador era treinado pelo professor da Unisul, Carlos Camargo, empossado como o
novo presidente da Federação Aquática de Santa Catarina (FASC). A Federação foi
fundada em 22 de fevereiro de 1978, sob a nomenclatura Federação de Natação de
Santa Catarina, para em 2 de março de 1990, tornar-se FASC. Desde 2008, a sede da
entidade é no Complexo Aquático da Unisul, na Unidade Pedra Branca. “A Fasc
sempre foi parceira da universidade e continuará sendo”, projeta Carlão.
A Unisul não só abriu o espaço para a sede da Federação estadual, ela também apoia
atletas universitários de alto rendimento que disputaram Jogos Olímpicos e
conquistaram títulos mundiais, sulamericanos, brasileiros, regionais e estaduais. “Além
dos eventos do nosso calendário, procuraremos aumentar nossa ligação com projetos
científicos da Unisul e estágios profissionais”, garante o presidente da FASC.
O professor Carlos Camargo (Carlão) coordena, aliado a equipe de gestão do Complexo
Aquático, projetos sociais que atendem gratuitamente crianças de áreas de baixa renda
de São José e Palhoça. As crianças das redes públicas são atendidas com a prática de
natação e saltos ornamentais. “A própria cessão do espaço da Unisul, da qual a FASC é
beneficiária, nos aproxima e isto é apenas uma das muitas proximidades que temos em
conjunto. Nosso objetivo é apoiar a formação dos alunos desta universidade que tanto
nos apoia e contribuir para o crescimento dos esportes aquáticos no Estado”, afirma.
A FASC promove a natação, as maratonas aquáticas, os saltos ornamentais, o poloaquático e o nado sincronizado. “Queremos proporcionar aos clubes as condições de
participação em nossos campeonatos e torneios neste momento de expectativa pósolímpica, em que as tradicionais fontes de recursos esportivos estão escassos”, finaliza
Carlão.
No Calendário de 2017 estão previstas seis competições da FASC no Complexo
Aquático da Unisul. Também estão previstos eventos acadêmicos e promocionais
articulados entre a coordenação do curso de Educação Física, Complexo Aquático e
FASC.
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Tubarão receberá evento mundial de
empreendedorismo
Desenvolver boas ideias, validar, construir um modelo de negócio, criar um protótipo e,
posteriormente, apresentar a uma banca avaliadora. Assim pode ser resumido o Startup
Weekend, que será realizado pela primeira vez em Tubarão, de 28 a 30 de abril, na
Unisul. O evento busca estimular o empreendedorismo, negócios digitais e o
networking. As inscrições já podem ser realizadas através da
URL http://bit.ly/swtubarao; as vagas são limitadas.
O objetivo é que em 54 horas de programação os participantes compartilhem ideias,
formem equipes e lancem startups. Trata-se também de uma oportunidade única para
tirar uma ideia do papel, conhecer novos parceiros e iniciar um negócio.
A programação terá início no dia 28, às 18h com credenciamento, em seguida tem a
apresentação dos mentores, jurados, facilitadores e organizadores. Após, os
participantes terão um minuto para vender seu peixe -depois desta etapa – os escolhidos
formarão suas equipes. E os trabalhos começarão, terminando somente no domingo,
com a apresentação dos negócios
O evento segue um modelo padrão em todas as cidades onde é realizado. A primeira
etapa é de formação de equipes em torno das melhores soluções inovadoras,
determinadas por votação. Daí em diante, serão 54 horas de criação de modelos de
negócios, programação, design e validação de mercado. O fim de semana termina com a
apresentação dos projetos com potencial de sucesso.
Durante todo o processo, os participantes receberão dicas e feedback de mentores nas
áreas.
Alexandre Souza, gestor do projeto Startup SC do Sebrae Santa Catarina e um dos
coordenadores do evento, explicou que os grupos (12 no total) receberam orientação de
11 mentores que acompanharam os processos de validação e desenvolvimento de ideias.
O objetivo do Startup Weekend é que os participantes compreendessem todo o caminho
entre uma ideia de negócio, até a execução final do projeto. Para isso, eles contarão com
a ajuda de especialistas em design, desenvolvimento, marketing e administração.
Souza complementou que o foco principal do Startup Weekend é a educação
empreendedora, ou seja, capacitar para a criação de um negócio digital, como
aplicativo, site, entre outros.
“Como coordenador do projeto Startup SC do SEBRAE Santa Catarina, recebo diversos
e-mails com dúvidas sobre qual a melhor forma de iniciar uma startup, como tirar uma
ideia do papel, como prospectar clientes, como encontrar um programador ou sócio, etc.

E para todas estas perguntas, minha resposta é sempre a mesma: Participe de uma
edição do Startup Weekend”, avalia.
O evento, criado e mantido pela aceleradora americana TechStars, já teve edições em
mais de 700 cidades ao redor do mundo. A edição de Tubarão tem como patrocinadores
o SEBRAE/SC, Unisul, SENAC, IFSC, FIESC/SENAI, Trier Sistemas, Coffee Shop,
Lure Digital, Hotel Sandrini e apoio da Prefeitura Municipal de Tubarão, Câmara de
Vereadores, ACIT, CDL, AJET e Aleka.
Um dado importante do evento é que suas edições são compostas 100% por voluntários,
onde desde os organizadores até o pessoal de staff, mentores, palestrantes, trabalham
durante o evento pela causa da disseminação do empreendedorismo.
Para auxiliar os participantes durante as atividades, o Startup Weekend Tubarão terá a
presença de mentores vindos de diversas áreas de atuação, entre eles: Marcela Viegas
(CEO na Smarket Solutions), Gilles B. de Paula (CEO da Treasy), Rodrigo Silva (UX
Designer na Meus Pedidos), Guido Bretzke (CEO da PIP), Denilson Agostinho (CEO
da Disruptiva), Gélio Júnior (Co-founder na Simples Dental), Joelson de Abreu (CEO
na Fllag Projetos Tecnológicos), Eduardo Varella (Cofundador e CTO da
ConnectFOOD),
Informações e inscrições
Local: Unisul Tubarão (Av. José Acácio Moreira, 787 – Dono).
Data: 28 a 30 de abril de 2017 (começa na sexta-feira, 28 de abril às 18h e vai até
domingo, 30 de abril às 19h)
Site Oficial: http://bit.ly/swtubarao
Facebook: https://www.facebook.com/swtubarao
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Criançada solta em Itapirubá
Dehon Estudantil marca volta dos eventos escolares em Itapirubá, Santa Catarina.

Dehon Estudantil marca volta dos eventos escolares em Itapirubá, Santa Catarina. Foto:
Manoel Rene.
No último sábado, (11/3), aconteceu a segunda edição do Campeonato Dehon de Surf
Estudantil em Itapirubá, Santa Catarina. O evento contou com a participação de 50
atletas divididos nas categorias Petit, Infantil, Iniciantes, Mirim, Junior e Pais e
Professores.
Com boas ondas, água quente e um clima todo especial, o campeonato mais uma vez foi
um sucesso. A alegria estava estampada no rostos dos pais a cada onda surfada pelos
pequenos.
Na categoria Petit, o titulo foi para o argentino Santiago Valenzano, que teve uma
disputa muito acirrada com o atleta de Imbituba, Guilherme Pacheco. Além deles, duas
meninas completaram o pódio da categoria - Isabella Bonatto, em terceiro, e Victoria
Valenzano, em quarto lugar.
Na Infantil, Otávio Henrique somou 11,50 pontos e não deu chances para seus
adversários. Pedro Medeiros garantiu a segunda posição, seguido de Fabio de Souza, em
terceiro, e Lucas Troilo, em quarto.
Assim que terminou a categoria Infantil, Otávio Henrique continuou na água para
garantir sua segunda vitória do dia, deixando Kael Kortz em segundo, Leonardo Alves
em terceiro e Cauâ de Oliveira em quarto. Mas Otávio ainda não estava satisfeito e
garantiu mais uma vitória, desta vez na categoria Mirim, para surfistas até 16 anos.
Otávio foi o destaque no evento, apresentando um surfe sólido e versátil para um garoto
da sua idade.
Depois da Mirim, foi a vez de os pais e professores entrarem na água. Leandro Elias
'Bananinha' e Renato Hubbe fizeram uma disputa eletrizante. Com uma pequena
diferença, (12,07 a 12,03), Leandro garantiu a primeira vitória do dia para Imbituba. Na
terceira posição ficou Bruno Darela, de Itapiruba, e em quarto Celso Darela.
Encerrando o dia, a final da categoria Junior foi para água. Kevin Nascimento, da praia
do Porto, em Imbituba, deu show e venceu de forma convincente, seguido de Marcos
Paulo, em segundo, Kallan Kortz, em terceiro, e Artur Esmeraldino, em quarto.
O organizador André Luiz Salvalagio estava muito feliz com o sucesso desse evento tão
especial. “É o segundo ano, estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigado ao meu
time de organizadores e equipe técnica, e principalmente aos atletas e ao público. Sem
vocês, nada disso seria possível”.
O evento - O campeonato Dehon contou com a realização do complexo esportivo da
Unisul. Organização ASPI (Associação de Surf das Praias de Itapirubá), Cursos de
Educação física Unisul. Apoios de Fekatur Turismo, Ativa esportes, Nandi Sport,
Forma, Oasis surf Shop, Sto Daime Store, Surf Break, Virtua Surf Shop. Equipe técnica
da ASI (Associação de Surf de Imbituba).
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Unisul Campus Tubarão abraça os calouros em
recepção repleta de emoção.
O Espaço Integrado de Artes (Bolha) da Unisul de Tubarão se abriu em um único abraço
para receber os novos integrantes da família Unisul, os calouros, na quarta-feira, dia 15
de março. A acolhida contou com apresentações musicais, encenações teatrais e com três
emocionantes histórias de superação que foram exibidas nos telões. A palavra emoção
resume o que foi a recepção. Além de mostrar o que é a vida universitária, pelas múltiplas
possibilidades que a instituição tem a oferecer, e incentivar os alunos a compreenderem
o passo importante que estão dando rumo a concretização de cada sonho em particular, a
Unisul, através do abraço, acolhe os alunos e oferece a potencialização do protagonismo
individual. Assim, o acadêmico, enquanto sujeito nesse processo de formação, pode
escolher ser o protagonista da própria história ao participar dos diferentes espaços,
iniciativas de pesquisa e projetos que articulam a vida acadêmica com a vida comunitária.
“O primeiro gesto que se quer externar aos estudantes é a gratidão, a gratidão por terem
optado pela Unisul, mas também desejar uma excelente trajetória de vida acadêmica neste
período que estarão na universidade”, ressalta o reitor da Unisul, professor Mauri Luiz
Heerdt.. A Gerente de Ensino,
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Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação
Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação, professora Elivete Cecília de Andrade,
acredita que o objetivo da recepção aos calouros é mostrar a universidade e ao mesmo
tempo dizer que a Unisul é dos alunos. “Eles podem aproveitá-la o máximo, explorar tudo
o que puderem no tempo que nela permanecerem, porque a Unisul poderá solidificar um
perfil e um projeto profissional, que depois será desdobrado no mercado de trabalho, onde
será dada a continuidade”, destaca. O diretor do Campus Tubarão, professor Rafael Ávila
Faraco, reforça. “O Campus Tubarão quer proporcionar com a recepção aos calouros é o
engajamento, uma primeira experiência de aproximação para os alunos que estão
chegando na universidade, e com isso, que essa experiência possa reverberar por todos os
anos que eles passarão dentro da Unisul”. A caloura do curso de odontologia, Izabel
Gomes da Silva, sempre teve o sonho de ser dentista, hoje ela está caminhando para a
realização e concretização do próprio sonho. “Cada descoberta é realmente um
aprendizado diferente. Confesso que ainda está sendo uma loucura, e vai ser até eu me
acostumar com a rotina, mas pude ver que a recepção aos calouros, além de acolhedora,

ajuda quem não conhece a universidade e permite que se esteja por dentro de tudo, sendo
do nosso curso ou não”, afirma Izabel.
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Carlos Camargo assume os esportes aquáticos de SC
Em Santa Catarina, a natação atravessou diversos desafios até conquistar suas primeiras
medalhas olímpica e mundial com Fernando Sherer. Mais conhecido como Xuxa, o
nadador era treinado pelo professor da Unisul, Carlos Camargo, empossado como o novo
presidente da Federação Aquática de Santa Catarina (FASC). A Federação foi fundada
em 22 de fevereiro de 1978, sob a nomenclatura Federação de Natação de Santa Catarina,
para em 2 de março de 1990, tornar-se FASC. Desde 2008, a sede da entidade é no
Complexo Aquático da Unisul, na Unidade Pedra Branca. “A Fasc sempre foi parceira
da universidade e continuará sendo”, projeta Carlão. A Unisul não só abriu o espaço para
a sede da Federação estadual, ela também apoia atletas universitários de alto rendimento
que disputaram Jogos Olímpicos e conquistaram títulos mundiais, sulamericanos,
brasileiros, regionais e estaduais.
“Além dos eventos do nosso calendário, procuraremos aumentar nossa ligação com
projetos científicos da Unisul e estágios profissionais”, garante o presidente da FASC. O
professor Carlos Camargo (Carlão) coordena, aliado a equipe de gestão do Complexo
Aquático, projetos sociais que atendem gratuitamente crianças de áreas de baixa renda de
São José e Palhoça. As crianças das redes públicas são atendidas com a prática de natação
e saltos ornamentais. “A própria cessão do espaço da Unisul, da qual a FASC é
beneficiária, nos aproxima e isto é apenas uma das muitas proximidades que temos em
conjunto. Nosso objetivo é apoiar a formação dos alunos desta universidade que tanto nos
apoia e contribuir para o crescimento dos esportes aquáticos no Estado”, afirma. A FASC
promove a natação, as maratonas aquáticas, os saltos ornamentais, o polo-aquático e o
nado sincronizado. “Queremos proporcionar aos clubes as condições de participação em
nossos campeonatos e torneios neste momento de expectativa pós-olímpica, em que as
tradicionais fontes de recursos esportivos estão escassos”, finaliza Carlão. No Calendário
de 2017 estão previstas seis competições da FASC no Complexo Aquático da Unisul.
Também estão previstos eventos acadêmicos e promocionais articulados entre a
coordenação do curso de Educação Física, Complexo Aquático e FASC.

