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Unisul disponibiliza Calendário Acadêmico de 2018
A partir deste ano as atividades acadêmicas das modalidades Presencial e a Distância
estão em um único calendário acadêmico. Com ele, o estudante fica por dentro das
datas de todos os processos acadêmicos e os feriados.
Para conferir o calendário basta acessar o link:
Verifique as principais datas de processos do mês de janeiro:
12 a 19/1 – Período para solicitação de Trancamento de Curso e de Unidades de
Aprendizagem/Disciplinas – 1º, 2º e 3º períodos 2018/1.
26/1 – Início do período para solicitação de Colação de Grau em Sessão Solene,
gratuitamente, formandos 2017/2.
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Unisul atende em horário especial de verão
A Unisul informa que retomou as atividades e o atendimento presencial está ocorrendo
em horário especial, das 13h às 19h. Os atendimentos da central de relacionamento
serão das 9h às 19h pelo 0800 970 7000. As Bibliotecas dos campi e unidades não
abrirão aos sábados, funcionarão de segunda à sexta-feira, nos seguintes locais e
horários:
• Pedra Branca – das 13h às 19h
• Dib Mussi – fechada até 5 de fevereiro
• Trajano – das 13h às 19h
• Tubarão – das 13h às 19h
• Araranguá: fechada até 6 de fevereiro
• Içara: fechada até 6 de fevereiro
• Unidade Hospitalar de Ensino – Tubarão: fechada até 6 de fevereiro
As atividades de atendimento presencial retornam ao horário comercial a partir do dia 5
de fevereiro.
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Cinema do CIC exibe drama paraguaio nesta semana

Em janeiro o Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC) segue com uma
programação especial de quinta-fiera a domingo e entrada gratuita. As sessões
ocorrem sempre às 20h, e a realização é uma parceria da Fundação Catarinense
de Cultura (FCC), administradora do espaço, e da Unisul campus Pedra Branca,
responsável pela programação.
De 11 a 14 de janeiro 2018, será exibido o longa:
Guaraní (2015)
Atilio é paraguaio que leva uma vida tranquila morando com uma de suas filhas
nas margens de um grande rio. Seu maior sonho é ter um neto homem, tudo
para que possa para transmitir a sua cultura Guaraní, ensiná-lo a sua língua e a
pescar. Um dia, ao descobrir através de uma carta que uma de suas filhas que
vive na Argentina será mãe de menino, ele toma uma atitude corajosa: decide
viajar mais de 1000km para convencê-la a dar à luz em casa.
Direção: Luis Zorraquin
Gênero: Drama
Ano: 2015
Duração: 85 minutos
País: Paraguai
Classificação indicativa: Livre
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Divulgado resultado de processo seletivo de professores
e orientadores
A Secretaria de Educação de Criciúma, em parceria com a Fundação de Apoio à
Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul (Faepesul), divulgou nesta quarta-feira o
resultado oficial dos candidatos aprovados no processo seletivo público nº 006/2017,
para contratação de professores e orientadores temporários (ACTs) para o ano letivo de
2018. A lista geral de candidatos e a lista especial podem ser acessadas neste link.
A prova do processo seletivo foi aplicada em novembro de 2017, na Unesc. “Os
candidatos foram avaliados de acordo com a nota alcançada e também cursos e outros
incrementos no conhecimento para cada área do edital. A Secretaria usa esse critério
para garantir que sejam selecionados os candidatos com maior classificação”, ressalta a
secretária de Educação, Roseli de Lucca.

O ano letivo de 2018 inicia no dia 7 de fevereiro para gestores, no dia 15 para
professores efetivos e de caráter temporário e no dia 19 de fevereiro para alunos.
Escolha de vagas
Para escolher a vaga desejada, os candidatos aprovados devem se dirigir até o Teatro
Elias Angeloni, de 1º a 6 de fevereiro, portando documento oficial com foto,
comprovante de inscrição no certame e diploma original na área de atuação ou atestado
de frequência no curso exigido para o cargo.
Confira abaixo o cronograma completo para a chamada de escolha de vagas:
01/02 | 8 horas às 12 horas – 13h30min às 17 horas
Educação Infantil ao 5º ano, classificação do 1º ao 80º (Período Matutino)
Classificação dos 81º aos 200º (Período Vespertino)
02/02 | 8 horas às 12 horas – 13h30min às 17 horas – 18 horas
Educação Infantil ao 5º ano, classificação dos 201º ao 270º (Período Matutino)
Educação Infantil ao 5º ano, classificação dos 271º ao 340° (Período Vespertino)
Educação Infantil ao 5º ano, classificação a partir do 341º (Período Noturno)

05/02 | 8 horas às 12 horas
Ensino da Arte e Educação Física

05/02 | 13h30min às 17 horas
Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, Língua Inglesa

06/02 | 8 horas às 12 horas
Disciplinas do 6º ao 9º ano: História, Ensino Religioso e Geografia
Especialistas em Assuntos Educacionais
Informática
Libras
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Estudante: Unisul disponibilizou calendário acadêmico do ano
de 2018
Confira as datas dos procedimentos da universidade neste mês.

Região Sul – A partir deste ano, as atividades acadêmicas das modalidades Presenciais e
a Distância estão em um único calendário acadêmico. Com ele, o estudante fica por
dentro das datas de todos os processos acadêmicos e os feriados.
Para conferir o calendário basta acessar o link. Verifique as principais datas de
processos do mês:
Até 19/1 – Período para solicitação de Trancamento de Curso e de Unidades de
Aprendizagem/Disciplinas – 1º, 2º e 3º períodos 2018/1.
26/1 – Início do período para solicitação de Colação de Grau em Sessão Solene,
gratuitamente, formandos 2017/2.

UNISUL HOJE

Veículo: Unisul Hoje
Data: 15/01/2018
Link: http://hoje.unisul.br/centro-de-desenvolvimento-sustentavel-greens-inicia2018-com-duas-publicacoes-internacionais/

Centro de Desenvolvimento Sustentável (Greens) inicia
2018 com duas publicações Internacionais

O Grupo de Pesquisa em Eficiência Energética e Sustentabilidade (Greens), vinculado à Unisul, já teve

duas publicações internacionais, no início de 2018. Um artigo na revista científica
Internacional, Journal of Cleaner Production (ISSN: 0959-6526) intitulado: The
importance of international conferences on sustainable development as higher
education institutions’ strategies to promote sustainability: A case study in
Brazil (doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.042) e um capítulo intitulado: The Challenges
of Implementing Sustainable Development Goals in Brazil: An Analysis Based on the
Outcomes of the Brazilian Millennium Development Goals (doi.org/10.1007/978-3-31963007-6_14), publicado na obra: Handbook of Sustainability Science and
Research. World Sustainability Series, da Editora Springer.
O artigo publicado no Journal of Cleaner Production, foi da autoria dos Pesquisadores
Issa Ibrahim Berchin, Mihaela Sima, Maurício Andrade de Lima, Shelly Biesel,
Leandro Piazza dos Santos, Renata Vilma Ferreira, José Baltazar Salgueirinho Osório
de Andrade e Flávio Ceci e nele se destaca: o significado das conferências
internacionais para a promoção da sustentabilidade das instituições de ensino superior
(IES). O artigo realizou uma revisão detalhada da literatura científica sobre estratégias
de IES para promover a sustentabilidade, identificando, assim, oito estratégias de IES
que essas instituições podem adotar para se tornarem mais sustentáveis a partir do
desenvolvimento de uma Agenda Institucional, promoção da Pesquisa, melhoria do

Ensino, aprimoramento das Operações Campus Verdes, estimulando a divulgação da
comunidade e promovendo a divulgação do conhecimento. Com base nesta revisão e
focada na disseminação do conhecimento, particularmente nos eventos acadêmicos
(conferências, seminários e workshops), foram selecionadas 69 conferências académicas
internacionais sobre sustentabilidade para análise (de 2012 a 2016).
O Journal of Cleaner Production é uma publicação internacional transdisciplinar focada
em pesquisa e prática de produção, ambiente e sustentabilidade. Através dos artigos
publicados, busca-se ajudar as sociedades a se tornarem mais sustentáveis. Cleaner
Production ‘é um conceito que visa prevenir a produção de resíduos, ao mesmo tempo
em que aumenta a eficiência nas utilizações de energia, água, recursos e capital humano.
O capítulo, publicado na obra da Editora Springer ‘Os Desafios de Implementação de
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil’, é da autoria de: João Marcelo
Pereira Ribeiro, Sthefanie Aguiar da Silva, Vitória Haendchen Fornasari, Larissa
Pereira Cipoli Ribeiro, Pedro Sabino Parente e José Baltazar Salgueirinho Osório de
Andrade Guerra. Nele se discute a importância e a influência dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODMs) dentro dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (SDGs) no contexto brasileiro e faz uma comparação dos aspectos
convergentes entre eles. O desempenho brasileiro em relação aos ODM é fundamental
para identificar os desafios da implementação dos SDGs neste país. Os dados
apresentados são baseados no Quinto Relatório Nacional de Acompanhamento dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio iniciado em 2014 .
Este capítulo foi publicado no Handbook of Sustainability Science and Research, da
World Sustainability Series. “Devido ao seu alcance e natureza, o desenvolvimento
sustentável é uma questão que é muito interdisciplinar e extrai do conhecimento e dos
insumos das ciências sociais e das ciências ambientais, por um lado, mas também das
ciências físicas e das artes, por outro. Como tal, existe uma necessidade percebida de
promover abordagens integradoras, pelo que a combinação de insumos de vários
campos pode contribuir para uma melhor compreensão do que é a sustentabilidade e
significa para as pessoas “, explica o professor Guerra.
Estas pesquisas foram desenvolvidas no âmbito do projeto de pesquisa ‘Bridge:
construindo resiliência numa economia global dinâmica; complexidade no nexo entre
alimentos-água e energia no Brasil’. Que reúne as universidades de Cambridge, no
Reino Unido, e a Unisul. Este projeto conta com o financiamento da Fundação de
Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), Fundo Newton e
Research Councils United Kingdom (RCUK). No Brasil o projeto é coordenado pelo

Centro de Desenvolvimento Sstentável/GREENS, liderado pelos professores Baltazar
D´Andrade Guerra e Rafael Ávila Faraco.
A respeito destas publicações, o professor Baltazar afirma que tratam-se de pesquisas,
no âmbito da Educação para a Sustentabilidade, promovidas pelo Greens, que reforçam
o programa de Educação Ambiental da Unisul, internacionalizam a Pesquisa, envolvem
pesquisadores da Graduação (Relações Internacionais) e dos Programas de PósGraduação em Administração (PPGA) e Ciências do Ambiente (PPGCA). “Assumimos
o nosso papel como pesquisadores de uma Universidade Comunitária e Internacional,
onde a Pesquisa dialoga com o Ensino, a Extensão e a Gestão, contribuindo para a
promoção Desenvolvimento local e regional, não perdendo jamais de vista os objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, expressos na agenda 2030 das Nações Unidas”,
garante Guerra.
O Greens reúne mais de 20 pesquisadores, do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos da
América. Eles vêm das seguintes Universidades: Unisul, UFSC, Universidade de
Cambridge (Reino Unido), Universidade de Liverpool (Reino Unido) e as suas linhas de
pesquisa são: Os nexos entre água-alimentos e energia no contexto das estratégias de
mitigação das mudanças climáticas desenvolvimento Sustentável, educação ambiental e
Green campus, cidades sustentáveis, Justiça Ambiental e Refugiados Ambientais.
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UnisulVirtual lança especialização ‘Forense Aplicada a
Crimes Virtuais’

Referência em EaD pela metodologia de ensino que possui, a UnisulVirtual flexibiliza
os estudos para qualificar qualquer profissional interessado nas áreas de Segurança,

Tecnologia da Informação e do Direito nas melhores técnicas de combate aos crimes
virtuais. Para isso, lança a especialização ‘Forense Aplicada a Crimes Virtuais’, única
no país em ambiente 100% de aprendizagem virtual.
O material didático elaborado especialmente para o curso online, visando autonomia de
estudo e autoaprendizagem, foi confeccionado por professores da Unisul especializados
que já atuam profissionalmente na área. O interessado pode se inscrever até o dia 5 de
fevereiro, clicando aqui.
Para entender a importância deste profissional para o mercado de trabalho basta tirar o
celular do bolso e ver como a vida globalizada é cada vez mais dinâmica, fazendo do
uso de recursos computacionais agilidade e facilidades no dia a dia. A Internet é parte
da vida pessoal, consequentemente, é parte da vida das empresas.
O mercado busca por este profissional qualificado e, neste contexto, a UnisulVirtual
qualifica os profissionais da área de direito, advogados, juízes, e profissionais da
tecnologia da informação, tornando-os especialistas aptos a enfrentar essa nova
realidade. De acordo com o coordenador da especialização, professor Luiz Otávio
Botelho Lento, a forense computacional é hoje uma ferramenta estratégica para o
negócio das organizações, ajudando na coleta de informações a fim de alcançar os
objetivos corporativos – objetivos que variam em conformidade com os processos de
negócios da organização. “Uma nova modalidade de crime surge nesse novo universo
virtual, o crime cibernético. Essa modalidade oferece um conjunto amplo das mais
diversas ameaças, que vão desde insultos até invasões a sistemas críticos em
organizações e países”, reforça o professor Luiz Otávio.
Ao concluir a pós-graduação lato sensu, o especialista poderá atuar em empresas
privadas que tenham a Tecnologia da Informação como suporte ao seu negócio, órgãos
de diferentes esferas do governo municipal, estadual e federal, nas áreas jurídica, em
consultoria e assessoria. Utilizando a forense computacional para análise dos dados
armazenados nas diversas mídias, o especialista terá condições de identificar o roubo ou
vazamento de informações, por exemplo, recuperando dados e evidências, análise de
laudos e elaboração de perícias.
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Fique atento: segundo período de inscrições encerra
hoje, 15/1
Aproveite o segundo período de inscrições, que encerra neste dia 15 de janeiro, nas três
modalidades de ensino: presencial, semipresencial e a distância, pelo processo seletivo
de análise do histórico escolar.
O período de férias é sinônimo de descanso, mas também, pode ser o início de novos
projetos. E por que não começar uma graduação?
Os cursos presenciais são ofertados nos campi de Tubarão e Grande Florianópolis e
Unidades, com acesso a estrutura da Universidade: biblioteca, laboratórios, alunos e
professores.
Para quem preza pela autonomia e deseja estudar onde e quando quiser, a modalidade a
distância é uma ótima oportunidade. Além disso, a UnisulVirtual possui polos de apoio
presencial em todos os estados e capitais, com biblioteca, tutores e aulas 100% a
distância.
E também, a novidade para 2018, os cursos semipresenciais. Nesta metodologia, o
aluno pode estudar a distância e participar dos encontros presenciais nos Campi.

