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'Lugar de Homem é na Cozinha será no dia 23 de
agosto’
E os preparativos já estão a todo vapor!
Os preparativos para o evento "Lugar de Homem é na Cozinha" estão a todo vapor! O
evento é realizado pela Apae de Tubarão e será no dia 23 de agosto, no Espaço
Versalles. Ao todo serão 13 cozinheiros que farão os mais variados pratos e cheios de
sabor.
De acordo com a presidente da Apae, Sulami Stüpp, os ingressos podem ser comprados
nas empresas parceiras do evento: Unimed, Vendelar, Engie, CDL de Tubarão,
Prolincon, Unisul, Prefeitura de Tubarão, Acit, Weber Empreendimentos, Copagro,
Ferrovia Tereza Cristina, Florisa e Casa da Dinda.
O Notisul também é um dos parceiros da Apae nesse projeto. Foi o jornal quem
idealizou toda a estrutura e depois de consolidada, repassou o evento para o órgão. "Foi
um ato de solidariedade muito grande por parte do Notisul. É um evento de sucesso que
ajuda a manter nosso trabalho tão importante para a sociedade", diz Sulami.
Em vídeo, a presidente da Apae de Tubarão falou sobre a importância do evento "Lugar
de Homem é na Cozinha".
Assista: https://www.youtube.com/watch?v=h6WOHbA2gL0
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Terceirizações da Unisul
O vereador Alexandre Moraes (PSD) enviou requerimento a Sebastião Salésio Herdt,
presidente da Fundação Unisul, solicitando cópia dos contratos com empresa de
terceirização de mão de obra, com relação de nomes e custos de profissionais
envolvidos. É um dado para compreender a dimensão da crise financeira da instituição.
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Evento mundial de empreendedorismo acontece neste
final de semana em Tubarão
Tubarão receberá pela segunda vez, entre os dias 20 e 22 de julho, o Startup Weekend,
na Faculdade Senac, evento que estimula o empreendedorismo, numa fórmula moderna
e assertiva, para aprender a empreender. Seus participantes apresentarão ideias para a
criação de um negócio rentável e mensurável até o domingo (com criação da marca,
marketing digital, pesquisa e se já realizou alguma venda, avaliando a aceitação do
consumidor, neste caso). Uma verdadeira aula de negócios digitais, que estimulará a
inovação e as visões de tecnologia.
O evento é especificamente para novas ideias. Não serão aceitos projetos já iniciados. O
Startup Weekend foi transferido de maio para julho devido à greve dos caminhoneiros.
“No Startup Weekend se reúnem grupos que estão interessados na nova filosofia
empresarial que está movimentando o mundo dos negócios. O objetivo do SW é
fortalecer as startups no Estado – que são empresas voltadas para a tecnologia com um
negócio inovador - onde os participantes aprendem a validar um problema e uma
solução, como criar um produto e colocá-lo no mercado, tudo isto em 54 horas”, destaca
um dos organizadores do evento, o secretário municipal de Desenvolvimento
Econômico, Giovani Bernardo.
O evento busca estimular o empreendedorismo, negócios digitais e o networking, com
três públicos principais: desenvolvedores (qualquer pessoa apta a escrever código),
designers (pessoas que consigam desenhar interfaces) e audiência de negócios (gerentes,
administradores, especialistas em finanças e vendas). Esta divisão tem o principal
objetivo de tornar os times que serão formados homogêneos em termos de perfil de
participantes. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira no site
bit.ly/swtubarao2018.
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 20, às 18h, com o credenciamento. Em seguida,
acontece a apresentação dos mentores, dos jurados, dos facilitadores e dos
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 das equipes na materialização das suas ideias
em empresas (startup) em negócios rentáveis.
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. O evento termina no dia 22 de
julho, com a apresentação das equipes e a escolha dos vencedores pela comissão de
jurados.

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: André Rodrigues
(CEO MobLee), Angelina Hemckmeier (Coordenadora da área de Customer Succers na
Moblee), Célio Júnior (Co-founder na Simples Dental), Janderon Araújo (CEO da
Sizebay), João Selarim (CEO da TotalVoice), Patrícia Araújo (COO), Wesley Lino
(Growth Hocker na Intexfy) e o facilitador será Flávio Gomes, empreendedor de Mato
Grosso.
O evento criado e mantido pela aceleradora americana TechStars tem como parceiros
em Santa Catarina o Sebrae/SC e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Sustentável (SDS). Esta edição ainda conta com o patrocínio de Involves, Sofplan,
Scaliot, Foresee, Pague Veloz, Silva, Santana e Teston Advogados, Rafael Assunção, e
Perini Business Park. Os patrocinadores locais são: Sandrini Hotel, Senai/Fiesc, IFSC,
SENAC, My Coffe Shop e Top Way English School. Com apoio da Prefeitura
Municipal de Tubarão, AJET, ACIT, Baly, Unisul e CDL.
SERVIÇO:
O evento em Tubarão é organizado pelo Comitê de Implantação do Centro de Inovação.
Informações e inscrições
Local: Faculdade Senac
Quando : 20 a 22 de julho de 2018 (começa na sexta-feira, às 18h30 e vai até domingo,
às 19h)
Site Oficial: http://bit.ly/swtubarao2018
Facebook: https://www.facebook.com/swtubarao
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Sociedade participa de elaboração do Plano de
Recursos Hídricos
O primeiro passo para a efetiva gestão das águas da Bacia do Rio Urussanga foi dado na
tarde de quarta-feira, 18, durante o primeiro encontro regional para elaboração do Plano
de Recursos Hídricos.

População, poder público e usuários de águas dos municípios de Cocal do Sul, Pedras
Grandes e Urussanga se reuniram na Estação Experimental da Epagri de Urussanga e
acompanharam a explanação de técnicos da Universidade do Sul de Santa Catarina
(Unisul), responsável pela execução do projeto.
A equipe técnica responsável pela coordenação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia
do Rio Urussanga apresentou a base do projeto, as etapas e a relevância deste
instrumento de planejamento e orientação que determina os critérios necessários para
recuperação, preservação e conservação da água, além de definir o cenário atual de
oferta e demanda e projetar os possíveis panoramas futuros. "Em algumas etapas, por
exemplo, vamos mostrar o rio que temos e construir junto com a sociedade o rio que
queremos", explicou o coordenador técnico do Plano, Leonardo Porto Ferreira.
Ao final da reunião, os participantes deram início a um debate abordando problemas e
soluções relativos à água na Bacia do Rio Urussanga. De acordo com a equipe técnica, o
envolvimento da sociedade na elaboração do plano é fundamental para identificar os
interesses e anseios dos setores.
O próximo encontro deste grupo envolvendo os municípios de Cocal do Sul, Pedras
Grandes e Urussanga acontecerá em uma oficina temática no dia 1º de agosto, na sala de
reuniões do Paraíso da Criança, em Urussanga. O segundo encontro regional integrando
população, poder público e usuários de águas acontecerá na próxima quarta-feira, dia 25
de julho, em Morro da Fumaça, e reunirá os municípios de Criciúma, Içara e Morro da
Fumaça.
O Plano
O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga irá estabelecer ações e metas
estratégicas a serem executadas em curto, médio e longo prazo. O estudo visa garantir
água em quantidade e qualidade aos diversos usos e o desenvolvimento sustentável da
bacia. O projeto está sendo desenvolvido por técnicos da Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul) e supervisionado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Sustentável (SDS) e pelo Comitê da Bacia do Rio Urussanga. Um grupo, formado por
pessoas de diferentes setores da sociedade, também contribuirá com a construção do
Plano.
A Bacia
A Bacia do Rio Urussanga está localizada na região do extremo sul catarinense e possui
uma área de drenagem de 679,75 km². Seu rio principal, o Rio Urussanga, surge da
confluência dos rios Maior e Carvão. No encontro do rio Urussanga com o Oceano
Atlântico forma-se um complexo laguna composto por lagos e arroios. A Bacia
Hidrográfica do Rio Urussanga abrange 10 municípios: Balneário Rincão, Cocal do Sul,
Criciúma, Içara, Jaguaruna, Morro da Fumaça, Pedras Grandes, Sangão, Treze de Maio
e Urussanga.
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Quick Massage melhora qualidade de vida dos
profissionais de enfermagem

Muitas organizações adotam a Quick Massage pelos resultados já comprovados na
melhora de produtividade e satisfação dos colaboradores no ambiente de trabalho. E por
ser aplicada em qualquer área, os alunos Jonathan Ribeiro e Lucas Costa, optaram por
pesquisar “Os efeitos da Quick Massage aplicada à qualidade de vida dos
trabalhadores da enfermagem em um ambiente hospitalar”, tema do trabalho de
conclusão de curso de Fisioterapia, da Unidade Pedra Branca.
Quick Massage e os profissionais de enfermagem
Para a pesquisa foram selecionados 12 profissionais de enfermagem, com idade entre 18
e 60 anos, área que tende a desenvolver patologias relacionadas ao trabalho justamente
pelo contato direto com o paciente. Os profissionais receberam as intervenções com
duração média de 15 a 20 minutos, duas vezes na semana, no setor de Ortopedia do
Hospital Regional de São José (SC), durante o semestre 2018/1.
Como resultado, identificaram que a Quick Massagem proporciona o alívio rápido da
dor e da tensão muscular, reduz a ansiedade e irritação, restabelece a disposição,
melhora o humor, aumenta a produtividade, motivação e concentração, ativa a
circulação sanguínea, melhora a respiração, reduz quadros de dor, previne doenças
relacionadas ao estresse como insônia, dor de cabeça, irritabilidade, depressão,
ansiedade, gastrite nervosa, entre outras.
A Quick Massage
Uma combinação das massagens orientais Shiatsu e Anmá definem a Quick Massage
com objetivo de diminuir o estresse causado pelo dia a dia moderno e que se
intensificou a partir dos anos 1980. A “Massagem Rápida” como o nome diz, é indicada
para quem tem pouco tempo disponível, pois cada sessão dura entre 10 e 15 minutos.
O estresse diário interfere na qualidade de vida das pessoas e pode afetar o seu lado
profissional. Pessoas que sofrem de estresse podem apresentar doenças como síndrome
do pânico, hipertensão, depressão, fadiga, distúrbios do sono, gastrite e constante
mudança no humor, o que acaba afetando diretamente a empresa na qual presta
serviços.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a qualidade de vida é a
percepção do indivíduo diante de sua inserção na vida no contexto da cultura e sistemas
de valores quais vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações. Sendo assim, a única pessoa que pode afirmar se tem ou não qualidade de
vida no ambiente de trabalho é o próprio profissional.
E por esse motivo, muitas organizações encontram na Quick Massage uma aliada na
promoção da qualidade de vida que resulta em produtividade e saúde do colaborador,
uma vez que é considerada um investimento de alto retorno.
O curso de Fisioterapia da Unisul
O curso de Fisioterapia da Unisul promove formação generalista, sólida e integral, onde
o conhecimento fisioterapêutico é trabalhado em paralelo às novas áreas de atuação, às
inovações tecnológicas, à capacidade de adaptação e à flexibilidade que este
profissional deve possuir. As aulas são realizadas nos Campi Grande Florianópolis e
Tubarão, além disso, os alunos contam com a clínica-escola e outros serviços para
praticar o conhecimento por meio dos atendimentos e estágios. As inscrições estão
abertas para o próximo semestre. Mais informações no site do Curso.
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Direito e os métodos de transformação de conflitos
compõe roda de conversa

No dia 06/08, a “Primeira roda de conversa: o direito e os métodos de transformação de
conflitos”, das 10h às 11h, debate as demandas de intervenção para indicar possíveis
alternativas com soluções baseadas na mediação e advocacia colaborativa.
O encontro é idealizado pelo curso de Pós-Graduação de Sistema de Justiça: mediação,
conciliação e justiça restaurativa, a distância, para atualizar os profissionais das mais
diversas áreas e comunidade acadêmica.
Direito e métodos de transformação de conflitos
O cenário das relações sociais nos diferentes espaços da sociedade brasileira
demanda novos conhecimentos para enfrentar o fenômeno da conflitividade que se
agiganta.
No âmbito do Sistema de Justiça essa realidade complexa não é diferente e requer dos
profissionais dessa área atualizados e conscientes das mudanças que afetam a sociedade
ao longo dos anos e sejam capazes de aplicar os métodos que visam a transformação e
auxiliem na solução consensual de conflitos.
Palestrantes
Maria Terezinha Sacramento – Socióloga, com mestrado em Ciências Sociais e doutora
em Engenharia de Produção (UFSC). Professora do Curso de Direito e Pós-Graduação
em sistema de justiça: conciliação, mediação e justiça restaurativa na Unisul.
Sabrina Menegatti Pitsica – Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapema/SC.
Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de Itapema/SC.
Flávia Collaço Paulo Koerich – Advogada colaborativa capacitada pelo Instituto
Brasileiro de Práticas Colaborativas – IBPC. Mediadora familiar judicial e privada.
Capacitada em
Mediação Judicial pelo TJSC e certificada pelo CNJ. Formada em Mediação Familiar
pelo instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal pelo Prof.Juan Vezzulla.
Dilsa Mondardo – Professora da Unisul. Mestre em Direito pela Universidade Federal
de Santa Catarina.
Patrícia Fontanella (coordenação de trabalhos) – Coordenadora do curso de Pósgraduação em Sistema de Justiça: conciliação, mediação e justiça restaurativa. Mestre
em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí/SC.

Pós-Graduação em Sistema de Justiça: conciliação, mediação e justiça restaurativa
Ofertado no ensino a distância da Unisul, o curso desenvolve competências para atuação
efetiva nas diferentes esferas do Sistema de Justiça, visando prevenir a violência na
dinâmica das relações interpessoais, no cenário dos novos conflitos e suas diferentes
configurações dentro da sociedade brasileira. As inscrições estão abertas e podem ser
feitas no site.
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Arquitetura recebe inscrições para os cursos de pósgraduação

Os arquitetos que buscam especialização na área, encontram na Unisul dois cursos
de pós-graduação: Arquitetura Paisagística e Arquitetura de Interiores. As aulas são
realizadas no Campus Grande Fpolis, Unidade Dib Mussi. As inscrições estão abertas
até o dia 17/08 e podem ser feitas pelo site: www.unisul.br
Pós-graduação em arquitetura
O arquiteto não se resume apenas ao desenho bonito e sim, ao profissional que prima
pela criatividade e segue em contato constante com as tendências e relacionamento com
o mercado, pois é bem sabido que a “propaganda é a alma do negócio”.
Não só pelos momentos de crise, mas principalmente, por proporcionar qualificar e dar
um novo rumo à carreira, ter uma pós-graduação pode fazer a diferença no currículo
deste profissional já que as chances de receber a mais chegam a 70%. Além da titulação,
considerada um “plus”, o conhecimento específico na área também auxilia a ampliar a
rede de contatos.
A pós em Arquitetura Paisagística
Ao cursar pós-graduação em Arquitetura Paisagística, o profissional estará apto a atuar
no desenvolvimento de projetos de paisagismo em espaços públicos e privados,
conforme as atribuições dos conselhos profissionais relacionados.
Dentre as funções do arquiteto paisagista, estão o aproveitamento e a potencialização do
uso dos recursos naturais como a iluminação do sol e a circulação de ar. Seja em

espaços públicos ou privados, a dedicação para preencher as áreas livres também vem
acompanhada de outra preocupação: a sustentabilidade. Isso acontece porque o
planejamento de um projeto paisagístico deve considerar problemas e trazer soluções,
muitas vezes, ligadas à gestão ambiental.
A pós em Arquitetura de Interiores
O curso de Pós-graduação em Arquitetura de Interiores qualifica o aluno para aplicar as
práticas de projeto de interiores e agregando qualidade estética, implementação de
estratégias voltadas à funcionalidade, conforto e sustentabilidade, além de acompanhar a
execução de projetos e gerenciamento e marketing de escritórios, pois envolve teoria e
prática, e propõe a elaboração de projetos de interiores desde as etapas iniciais do
processo até sua execução.
Ao realizá-lo, o profissional estará apto a conceber projetos de interiores, considerando
os fatores de custo, de durabilidade, de manutenção e de especificações, bem como os
regulamentos legais, de modo a satisfazer as exigências culturais, econômicas, estéticas,
técnicas, ambientais e tecnológicas.
Inscrições na Pós-graduação da Unisul
Os cursos são lato sensu, ofertados no ensino presencial da Unisul, com aulas no
Campus Grande Fpolis. A inscrição pode ser feita no site da Unisul. E entre a
documentação é necessário apresentar:





RG
CPF
Diploma ou Certificado de Conclusão de curso de Graduação ou Sequencial de
Formação Específica*;
Laudo médico (para candidatos com deficiência, transtorno ou dificuldade de
aprendizagem).

As informações específicas estão disponíveis no site da Unisul ou pela Central de
Relacionamento pelo 0800 970 7000 ou (48) 3279 1000 para ligações de celular.

