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Drinks para o verão

Mimosa
Eis que nos encontramos na estação do ano mais esperada pela maioria das pessoas: o
verão. Férias, calor, sol, praia, família, amigos, Carnaval... Ufa!
É muita coisa ocorrendo!
Ao ficarmos menos preocupados com nossos afazeres e ao compartilharmos os
encontros com os amigos e a família, é sempre muito bom fazer algo diferente para
recebê-los.
Nesses dias mais quentes, preparar alguns drinks - com e sem álcool - para dar às visitas
é uma maneira carinhosa de recepcioná-los e assim sermos bons anfitriões.
As receitas a seguir foram desenvolvidas com meus alunos do curso de Gastronomia da
Unisul, em Tubarão, na disciplina de Práticas de Serviço em Bares, Restaurantes e
Cafés. A produção e criação de drinks faz parte da disciplina. Espero que gostem das
receitas e aproveitem essa estação maravilhosa!
Mimosa
• 400 ml de suco de laranja gelado

• 1 garrafa de espumante brut bem gelado
Modo de preparo:
Misturar o suco e o espumante em uma jarra e servir logo em taças de espumante. Pode
decorar com rodelas de laranja ou com um morango dentro da taça.
Orange Blosson
• ½ de gin
• ½ de suco de laranja
Modo de preparo:
Misturar no shaker e servir em um copo com gelo e canudo. Importante que a
quantidade de gin e laranja seja a mesma.
Mojito sem álcool
• 8 folhas de hortelã
• ½ limão
• Água com gás ou água citrus
• Muito gelo
• Açúcar a gosto
Modo de preparo:
Misturar os ingredientes e colocar em um copo com muito gelo. Decorar com folhas de
hortelã.
Piña Colada sem álcool
• 100 ml de suco de abacaxi
• 30 ml de leite de coco
• 20 ml de leite condensado
• Soda limonada
Modo de preparo:
Misturar o suco, o leite de coco, o leite condensado e complementar com a soda
limonada.
Piña Colada
• 50 ml de rum
• 150 ml de suco de abacaxi
• ½ leite de coco
• 2 colheres de sopa de açúcar
Modo de preparo:
Bater todos os ingredientes. Servir dentro de um abacaxi, ou em um copo longo, com
um triângulo de abacaxi e uma cereja.
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Cascavel usa energia do lixo
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Unisul inscreve para especialização em Design de
Produto na Era Digital
A pós-graduação em Design de Produto na Era Digital da Unisul, ofertada na
modalidade de educação a distância, tem duração de 390 horas, dividas em 18 meses, e
o investimento pode ser parcelado em até 18x de R$ 396,40. É direcionado a graduados
em Sistemas para Internet, Ciências da Computação, Sistemas da Informação e
Engenharias, bem como os profissionais atuantes no mercado digital, com ensino
superior completo.
O estudante terá disciplinas como Design criativo em produtos digitais; Design de
interface, ergonomia e usabilidade; Design estratégico em produtos digitais;
Design thinking e modelagem; Gestão de projetos de inovação; Internet das coisas;
Metodologia da pesquisa científica; Mobile marketing e Produção de conteúdo para
mídias digitais. Mais informações pela central de atendimento: 0800 970 7000.
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Federação Catarinense de Handebol promove Curso
de formação de árbitros e oficiais de mesa
Com o objetivo de capacitar e ampliar o quadro de árbitros e oficiais de mesa, a
Federação Catarinense de Handebol promove o “Curso de formação de árbitros e
oficiais de mesa em handebol 2018”, que será realizado de 16 a 18 de março, no
Complexo Esportivo da Unisul, em Tubarão. Ministrado pelo professor Clodoaldo D.
Paz, Diretor Árbitros da CBHb, o curso é voltado a Profissionais de Educação Física,
Acadêmicos e demais interessados. As inscrições podem ser feitas diretamente com a
FCHb (veja abaixo). Para acadêmicos da Unisul, as vagas são gratuitas.
Os participantes que obtiverem 90% da frequência e nota superior a 7,0 receberão
certificados. Os melhores colocados farão parte do quadro da FCHb. Importante: o
aluno deverá trazer e já ter lido o livro de regras, que consta no site da CBHb:
www.brasilhandebol.com.br. Baixar: Regras e Catálogos de Perguntas e Respostas.
Mais informações: www.fchb.com.br
Inscrições

Investimento
Até: 31/01 – R$100,00
Após – R$150,00
Acadêmicos Até: 31/01 – R$ 80,00
Após – R$120,00
(ALOJAMENTO GRÁTIS PARA AS PRIMEIRAS 100 INSCRIÇÕES)
ACADÊMICOS UNISUL: GRÁTIS
Os acadêmicos da Unisul deverão realizar a inscrição, presencialmente, no Complexo
Esportivo da Unisul (Ginásio de Esportes da Unisul, 2º Piso).
FORMAS DE INSCRIÇÃO
Para público externo da UNISUL:
• Diretamente na Conta da FCHb;
• Depósito Bancário: Banco Caixa – Ag: 0425 – Op: 003 – C/C: 2628-5
Enviar comprovante de depósito e Ficha de Inscrição em nome de FCHb para o
endereço abaixo: fchb@fchb.com.br – Federação Catarinense de Handebol. Rua: Júlio
Boppre, 2326. Oficinas – 88.702-360 – Tuba
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UnisulVirtual oferta pós-graduação em Gestão de
Finanças

O curso de pós-graduação lato sensu em Gestão de Finanças da Unisul, ofertado na
modalidade de educação a distância, está na 22ª edição. Com foco nas organizações
empresariais, a especialização capacita o profissional para mensurar retornos
econômicos e financeiros, bem como para planejar e negociar, visando a obtenção dos
melhores resultados.
Destinada aos profissionais e empreendedores graduados que querem ingressar ou já
atuam na carreira executiva, e que buscam vantagem competitiva no mercado de
trabalho nacional e internacional, a pós-graduação em Gestão de Finanças ofertada na
modalidade de educação a distância tem duração média de 18 meses, e o investimento

pode ser parcelado. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro clicando
no link: Gestão de Finanças.
De acordo com o coordenador da especialização, professor Alvaro José de Souto, “a
pós-graduação em gestão de finanças é composta por, entre outros conteúdos, finanças
de curto e longo prazo, orçamento empresarial, contabilidade, custos, tributos e preços”,
completa ele.
O curso integra o Programa de Pós-graduação lato sensu em Gestão Empresarial,
possibilitando o aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos cursos
relacionados. Assim, ao concluir uma especialização, o aluno pode obter uma nova
diplomação cursando apenas as disciplinas específicas e aproveitando as já cursadas
anteriormente.

Conheça os cursos associados que fazem parte do Programa de Pós-graduação lato
sensu em Gestão Empresarial:
Gestão de Empresas
Gestão de Finanças
Gestão de Logística
Gestão de Marketing
Gestão de Pessoas
Gestão e Desenvolvimento de Negócios Internacionais
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02.
Os certificados têm validade nacional.
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Especialização capacita empreendedor para
competitividade empresarial

Composto por um conjunto de disciplinas que o torna dinâmico e focado em
organizações empresariais, o curso de pós-graduação lato sensu em Gestão de Empresas
da Unisul, ofertado na modalidade de educação a distância, está na 22ª edição.

Destinada aos empreendedores que buscam vantagem competitiva no mercado de
trabalho, bem como a profissionais graduados que buscam atuar na carreira executiva e
obter melhor performance profissional, a pós-graduação em Gestão de Empresas
ofertada na modalidade de educação a distância tem duração média de 18 meses, e o
investimento pode ser parcelado. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de
fevereiro clicando no link: Gestão de Empresas.
De acordo com o coordenador da especialização, professor Alvaro José de Souto, a pósgraduação em gestão de empresas é destinada a profissionais de diferentes áreas de
conhecimento que desejam uma formação mais geral na área de gestão. “O curso é
composto por conteúdo das diferentes áreas de negócios: marketing, gestão de pessoas,
estratégia e orçamento empresarial”, completa ele.
O curso integra o Programa de Pós-graduação lato sensu em Gestão Empresarial,
possibilitando o aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos cursos
relacionados. Assim, ao concluir uma especialização, o aluno pode obter uma nova
diplomação cursando apenas as disciplinas específicas e aproveitando as já cursadas
anteriormente.

Conheça os cursos associados que fazem parte do Programa de Pós-graduação lato
sensu em Gestão Empresarial:
Gestão de Empresas
Gestão de Finanças
Gestão de Logística
Gestão de Marketing
Gestão de Pessoas
Gestão e Desenvolvimento de Negócios Internacionais
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02.
Os certificados têm validade nacional.
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Unisul oferta especialização em Gestão de Segurança
da Informação

As organizações dependem de profissionais de Tecnologia da Informação (TI) na
execução de seus processos, liberação de produtos e serviços. Com base nisso, a
especialização em Gestão de Segurança da Informação da UnisulVirtual capacita o
profissional para desenvolver, projetar e gerir sistemas de segurança da informação,
provendo uma visão integrada dos processos de negócio com os processos de gestão de
segurança da informação, além de uma efetiva governança de segurança.
A pós-graduação lato sensu em Gestão de Segurança da Informação, ofertada na
modalidade de educação a distância, está na 19ª edição. Direcionada aos profissionais
graduados que atuem como consultores, administradores, gerentes, diretores e demais
funções na área de segurança da informação e afins, a pós-graduação em Gestão de
Segurança da Informação ofertada na modalidade de educação a distância tem duração
média de 18 meses, e o investimento pode ser parcelado. Os interessados podem se
inscrever até o dia 5 de fevereiro clicando no link: Gestão de Segurança da Informação.
De acordo com o coordenador da especialização, professor Luiz Otávio Botelho Lento,
o desafio de negócios que as organizações encontram são cada vez maiores, com uma
alta competitividade e imprevisibilidade. A necessidade de oferecer produtos com
qualidade e dentro de prazos estipulados passou a ser uma questão estratégica de
negócios. “Para prosperar neste cenário complexo, onde inovar é essencial, as
organizações dependem cada vez mais de informações com qualidade. Desta forma,
cada vez mais elas dependem da TI na execução de processos, liberação de produtos e
serviços, o que tornou a segurança da informação um fator essencial”, completa ele.
O curso integra o Programa de Pós-graduação lato sensu em Gestão de Tecnologia da
Informação, possibilitando o aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos
cursos relacionados. Assim, ao concluir uma especialização, o aluno pode obter uma
nova diplomação cursando apenas as disciplinas específicas e aproveitando as já
cursadas anteriormente.

Conheça os cursos associados que fazem parte do Programa de Pós-graduação lato
sensu em Gestão de Tecnologia da Informação:
Governança de Tecnologia da Informação
Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação
Gestão de Segurança da Informação
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02. Os
certificados têm validade nacional.
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Veterinária alerta para cuidados especiais com os cães
durante o verão

Como todos sabem, o verão é a época mais quente do ano, no entanto, muitas vezes os
donos de animais não se dão conta de alguns detalhes como o calor do asfalto na hora
de passear com seu bichinho de estimação. A alta temperatura pode queimar as patas e
causar danos à saúde do animal. Por isso, é recomendado passear em horários em que o
chão não esteja tão quente.
Outras dicas importantes como o tamanho do pelo, sensibilidade à luz solar, e
hidratação podem ser conferidas na reportagem da Unisul TV.

Conheça o curso de Medicina Veterinária da Unisul.
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Inscrições abertas para pós-graduação em Arquitetura
de Interiores

A pós-graduação lato sensu em Arquitetura de Interiores da Unisul, ofertada na
modalidade presencial, qualifica o aluno para aplicar as práticas de projeto de interiores,
agregando qualidade estética, implementando estratégias voltadas à funcionalidade,
conforto e sustentabilidade, além de acompanhar a execução de projetos e
gerenciamento e marketing de escritórios.
Direcionada aos profissionais graduados em Arquitetura e Urbanismo, Design de
Interiores, Artes Plásticas, Engenharia Civil e demais profissionais interessados, a pósgraduação em Arquitetura de Interiores 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: Arquitetura de Interiores (Tubarão) e Arquitetura de Interiores (Florianópolis).
As aulas serão quinzenais.
De acordo com a coordenadora da especialização, professora Michelle Souza Benedet, o
curso faz a ligação entre a teoria e a prática, apresentando metodologias específicas,
onde a teoria é aplicada, encontrando-se neste aspecto o seu diferencial. “Este curso se
propõe à elaboração de projetos de interiores desde as etapas iniciais do processo até sua
execução”, completa ela.
Além do mais, o corpo docente conta com professores e profissionais experientes no
desenvolvimento de projetos de interiores e administração e prática de escritórios de
arquitetura de interiores. Ao realizá-lo, o especialista 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. Assim como:
– compreender as questões de arquitetura de interiores e estética, com vistas ao
desenvolvimento de projetos;
– conceber projetos de arquitetura de interiores residenciais, comerciais e corporativos,
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 de acessibilidade dos usuários.

– desenvolver o potencial criativo e técnico do profissional, além de competências
inovadoras na área metodológica e projetual, utilizando ferramentas de atualizadas e que
valorizam o projeto elaborado.
– projetar ambientes conforme normas de ergonomia, segurança, bem estar dos usuários
e desempenho térmico e lumínico;
– analisar, avaliar, planejar, estruturar, gerir e implementar projetos, de maneira
eficiente, com uma visão multidisciplinar e integrada de várias áreas do conhecimento;
– diagnosticar e projetar por meio de ferramentas de auxílio ao projeto (programas
computacionais);
– analisar e planejar o ambiente construído, por meio do projeto e execução de
ambientes respeitando aos preceitos ambientais, legais e técnicos.
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UnisulVirtual oferta especialização em Marketing
Digital e Comércio Eletrônico

A Unisul oferta aos profissionais graduados em Jornalismo, Publicidade e Propaganda,
Administração, Design e Marketing, uma especialização que capacita o profissional
para gerenciar suas marcas, produtos, serviços e imagem nos ambientes digitais, com
foco nas características do meio e no planejamento estratégico de marketing das
organizações.
A pós-graduação em Marketing Digital e Comércio Eletrônico ofertada na modalidade
de educação a distância tem duração média de 18 meses, e o investimento pode ser
parcelado. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro clicando no link:
Marketing Digital e Comércio Eletrônico.
De acordo com a coordenadora da especialização, professora Luciana Manfroi, as novas
tecnologias de informação e comunicação estão transformando o comportamento das
pessoas e sua relação com o mercado. Com o público presente em diversas plataformas
de conteúdo e redes sociais, há necessidade de trabalhar o marketing digital de forma
otimizada. “O curso se destaca pela dinâmica curricular, com base na aprendizagem de

todas as fases da cadeia de negócios: planejamento estratégico, comunicação, transações
comerciais e monitoramento”, completa ela.
O curso integra o Programa de Pós-graduação lato sensu em Sistemas para Internet,
possibilitando o aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos cursos
relacionados. Assim, ao concluir uma especialização, o aluno pode obter uma nova
diplomação cursando apenas as disciplinas específicas e aproveitando as já cursadas
anteriormente.

Conheça os cursos associados que fazem parte do Programa de Pós-graduação lato
sensu em Sistemas para Internet:
Design de Produto na Era Digital
Datacenter: projeto, operação e serviços
Marketing Digital e Comércio Eletrônico
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02.
Os certificados têm validade nacional.
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Inscrições abertas para pós-graduação em Arquitetura
Sustentável e Bioclimática

A pós-graduação lato sensu em Arquitetura Sustentável e Bioclimática da Unisul,
ofertada na modalidade presencial, se propõe ao diagnóstico e à aplicação da
sustentabilidade no projeto de arquitetura, contemplando todas as etapas do processo e
capacitando o profissional para atuar nos diferentes contextos ambientais.
Direcionada a arquitetos, engenheiros, agrônomos e demais profissionais com ensino
superior, atuantes em órgãos da administração pública e privada, a pós-graduação em
Arquitetura Sustentável e Bioclimática 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: Arquitetura Sustentável e Bioclimática. As aulas serão quinzenais.

De acordo com a coordenadora da especialização, professora Michelle Souza Benedet, o
processo de projeto bioclimático considera fatores que resultam em soluções mais
adequadas ao conforto ambiental do usuário, à eficiência energética do edifício e à
sustentabilidade. De modo que o projeto bioclimático é essencial na busca da
sustentabilidade por apresentar melhoria do conforto ambiental (nas quatro estações do
ano), bem estar e meio ambiente saudável, uso de energia solar passiva, melhor
qualidade de ar, luz natural e artificial, redução do consumo energético, redução dos
custos de manutenção, redução do impacto energético, entre outras vantagens. “Os
conhecimentos na área da arquitetura sustentável e bioclimática, por serem muito
abrangentes, muitas vezes tornam sua aplicação prática complexa. O curso proposto faz
a ligação entre a teoria e a prática, apresentando metodologias específicas, onde a teoria
é aplicada, encontrando-se neste aspecto o seu diferencial. Este curso se propõe ao
diagnóstico e à aplicação direta da sustentabilidade e dos princípios bioclimáticos nos
projetos desde as etapas iniciais do processo”, completa ela.
Além do mais, o corpo docente conta com professores experientes no desenvolvimento
de projetos bioclimáticos, em consultorias de projeto e gestão sustentáveis e na
elaboração de certificações que aferem níveis de sustentabilidades de empreendimentos.
Ao realizá-lo, o especialista será capaz de aplicar as práticas de projeto bioclimático,
implementar estratégias voltadas à sustentabilidade e à eficiência energética das
construções, além de avaliar a viabilidade de projetos e adequação às certificações de
sustentabilidade, dentre as quais:
– analisar aspectos da sustentabilidade e da bioclimática em edifícios e espaço urbano,
com noções da sua aplicação;
– analisar conflitos e propor estratégias bioclimáticas e energeticamente eficientes para
empreendimentos;
– estimar o sistema de aproveitamento de águas pluviais, de tratamento de esgoto por
zona de raízes, de aquecimento de água por placas solares e o de solar fotovoltaico;
– desenvolver o projeto de uma edificação ou conjunto de edificações bioclimáticas e
sustentáveis;
– analisar, avaliar e propor conceitos sustentáveis na arquitetura com noções básicas de
normas e certificações nacionais e internacionais de edificações sustentáveis;
– realizar um projeto de uma edificação com enfoque na adequabilidade do sistema
construtivo ao meio ambiente.

