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Educação
O Sinpaaet promoveu, na quarta-feira, um debate com o tema “Mídia Educa?”. O
evento teve como debatedores a jornalista do DS Tatiana Dornelles, o diretor da Unisul
TV, Ildo da Silva, o diretor do jornal “Notisul”, Nazareno Schmoeller Souza, e o
radialista da Montecarlo FM Ronaldo Sant’Anna. Docentes e funcionários da rede
privada de ensino participaram do debate com questionamentos e sugestões.
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A Universidade Inovadora
Mauri Luiz Heerd
Reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul)
A Universidade Inovadora é consequência de duas revoluções acadêmicas. Uma,
ocorrida no final do século 19, tornou a pesquisa a segunda missão da Universidade,
para além do ensino que historicamente a Universidade vinha fazendo. Outra, ocorrida
na segunda metade do século 20, tornou o desenvolvimento econômico e social das
regiões onde atua, a terceira missão da Universidade. Esta nova missão aproxima a
universidade das demandas da sociedade onde está inserida, tornando-a um importante
vetor do desenvolvimento econômico e social regional.
O atendimento concomitante das três missões exige maior interação da Universidade
com as empresas, o governo e as comunidades. Exige, ainda, uma série de
realinhamentos da Universidade, que incluem novos entendimentos e métricas para as
missões tradicionais do ensino e da pesquisa; mudanças organizacionais mais adequadas
para colaborações interdisciplinares e com parceiros comunitários, governamentais e da
indústria; novos modos de governança e de gestão; novas capacidades institucionais;
entre outros.
No Brasil, o conceito de Universidade Inovadora começou a se popularizar apenas há
pouco mais de uma década; inicialmente, por conta da Lei de Inovação de 2004,
vinculado à propriedade intelectual e transferência de tecnologia (pesquisa para
promover a inovação).

Apenas recentemente o escopo se ampliou. Já não basta promover a inovação, mas
também é preciso ser inovadora, o que pressupõe inovar no ensino, na pesquisa, na
extensão e na gestão da Universidade. Pressupõe, ainda, maior contribuição da
Universidade para o desenvolvimento do seu entorno, ao mesmo tempo que mantém sua
própria sustentabilidade.
As atitudes inovadoras devem estar nas pessoas, na organização e nas relações da
Universidade com o entorno. Uma Universidade Inovadora é aquela orientada para a
inovação e o desenvolvimento de uma cultura empreendedora, seja no âmbito
acadêmico (alunos, professores, pesquisadores e extensionistas), de gestão da própria
Universidade, seja na relação da Universidade com o seu entorno (governo, setor
produtivo e sociedade). Inclui uma maior reponsabilidade pela geração e aplicação do
conhecimento e o acesso às fontes externas de financiamento como alternativa para a
sua sustentabilidade.
A Universidade precisa ser inovadora e promover a inovação. Em primeiro lugar, temos
que fazer nossa gestão diferente e melhor a cada dia, precisamos nos reinventar a cada
dia. Isto é ser uma Universidade Inovadora. Em segundo lugar, temos que promover a
inovação com aprendizagem significativa e relevante para nossos estudantes. É
conectarmos nossas pesquisas às realidades concretas da cidade, da região. É termos
uma extensão que promova práticas, projetos que gerem valor agregado. Isso é
promover a inovação.
A Unisul é uma Universidade Comunitária e, como tal, tem o permanente desafio de ser
uma Instituição inovadora que lidere e participe dos ecossistemas de inovação nas
regiões de inserção. Esse é o caminho adequado para a perenidade institucional e a
promoção do desenvolvimento humano, cultural, econômico e social dos espaços em
que vivemos. Isso pressupõe densidade e profundidade na compreensão dos desafios,
coragem para tomar as atitudes necessárias, relação de transparência e compromisso
com o bem da Instituição, das pessoas e da sociedade.
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Unisul - Novo grupo de alunos estrangeiros está em
aula no centro da capital
Diferentes projetos de vida trouxeram o novo grupo de estudantes estrangeiros para a
Unisul. Eles vieram do Japão, da Inglaterra, das Américas e de outros países para
estudar a língua portuguesa na Unisul. O curso intensivo de cinco semanas explora a
língua portuguesa e o contexto cultural do Brasil. O Centro Internacional da Unisul tem
sede no centro da capital e recebe ligações de todos os continentes diariamente.
Estudantes universitários, profissionais das mais variadas áreas, professores, entre
outros prospectos perguntam sobre a região e a universidade.
“É inestimável o valor do encontro de jovens de diferentes nacionalidades, o diálogo
que se estabelece entre a Unisul e universidades do mundo inteiro durante esses cursos”,
contextualiza a professora Amaline Mussi, da Coordenação do Centro Internacional,
que ministra atividades acadêmicas no curso.
Além dos cursos intensivos de língua portuguesa e cultura brasileira, a Unisul recebe
alunos estrangeiros para outras modalidades de intercâmbio. Na recepção dos alunos
desta edição do intensivo de fevereiro, o professor Guilherme Goedert, da Assessoria
Administrativa no Centro Internacional, deu as boas vindas e falou sobre o dia a dia em
Florianópolis e na universidade. “As razões que trouxeram nossos novos alunos ao
Brasil / Florianópolis / Unisul são ditadas pelo projeto de vida de cada um”, afirma
Goedert.
Para o funcionário do Consulado do Japão no Brasil, Takuya Okumura, o objetivo de
estudar na Unisul é aprimorar seu português para avançar na carreira diplomática. “Sou
formado em Letras pela Universidade de Osaka”, comenta. Também do Japão, Kie
Murai é formada pela Universidade de Waseda. “Fui enviada pela minha empresa para
estudar Português, com vista à área de mercados da América Latina e outros países de
língua portuguesa, onde pretendo trabalhar”, projeta.
Já o argentino Maximiliano Zaffuto é formado em Comércio Exterior pela Universidade
de Salvador. “Sou muito ligado ao mar e gosto de esportes aquáticos. Meu objetivo é
montar uma empresa de importação e venda de artigos esportivos. Para isso o domínio
da língua portuguesa é fundamental”, comenta.
O ramo de traduções é o foco da inglesa Catherine Jones, que estuda Letras Espanhol e
Português na Universidade de Manchester. Outra aluna do grupo é a norte-americana
Greta Marie Shock. Ela veio através da parceira de 10 anos, e de colaboração mútua, da
Unisul com a International Studies Abroad (ISA), que tem matriz nos Estados Unidos.
A aluna estuda Antropologia pela Universidade de Colorado, Boulder. “Tenho muito

interesse em conhecer novas culturas e idiomas. Já viajei por diversos países, como
Canadá, México e África do Sul. Também residi por um ano em São Paulo”, revela.
Greta continuará seus estudos na Unisul, no próximo curso intensivo de março a julho.
A professora Amaline Mussi explica que o objetivo maior do Centro Internacional da
Unisul é a integração multicultural. “Alunos de períodos anteriores virão encontrá-los e
é assim. Novos rostos chegando e compondo com grupos de alunos veteranos”,
comemora.
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Novo grupo de alunos estrangeiros está em aula no
centro da capital
Diferentes projetos de vida trouxeram o novo grupo de estudantes estrangeiros para a
Unisul. Eles vieram do Japão, da Inglaterra, das Américas e de outros países para
estudar a língua portuguesa na Unisul. O curso intensivo de cinco semanas explora a
língua portuguesa e o contexto cultural do Brasil.
O Centro Internacional da Unisul tem sede no centro da capital e recebe ligações de
todos os continentes diariamente. Estudantes universitários, profissionais das mais
variadas áreas, professores, entre outros prospectos perguntam sobre a região e a
universidade. “É inestimável o valor do encontro de jovens de diferentes
nacionalidades, o diálogo que se estabelece entre a Unisul e universidades do mundo
inteiro durante esses cursos”, contextualiza a professora Amaline Mussi, da
Coordenação do Centro Internacional, que ministra atividades acadêmicas no curso.

Além dos cursos intensivos de língua portuguesa e cultura brasileira, a Unisul recebe
alunos estrangeiros para outras modalidades de intercâmbio. Na recepção dos alunos
desta edição do intensivo de fevereiro, o professor Guilherme Goedert, da Assessoria
Administrativa no Centro Internacional, deu as boas vindas e falou sobre o dia a dia em
Florianópolis e na universidade. “As razões que trouxeram nossos novos alunos ao
Brasil / Florianópolis / Unisul são ditadas pelo projeto de vida de cada um”, afirma
Goedert.
Para o funcionário do Consulado do Japão no Brasil, Takuya Okumura, o objetivo de
estudar na Unisul é aprimorar seu português para avançar na carreira diplomática. “Sou
formado em Letras pela Universidade de Osaka”, comenta. Também do Japão, Kie
Murai é formada pela Universidade de Waseda. “Fui enviada pela minha empresa para
estudar Português, com vista à área de mercados da América Latina e outros países de
língua portuguesa, onde pretendo trabalhar”, projeta.
Já o argentino Maximiliano Zaffuto é formado em Comércio Exterior pela Universidade
de Salvador. “Sou muito ligado ao mar e gosto de esportes aquáticos. Meu objetivo é
montar uma empresa de importação e venda de artigos esportivos. Para isso o domínio
da língua portuguesa é fundamental”, comenta.
O ramo de traduções é o foco da inglesa Catherine Jones, que estuda Letras Espanhol e
Português na Universidade de Manchester. Outra aluna do grupo é a norte-americana
Greta Marie Shock. Ela veio através da parceira de 10 anos, e de colaboração mútua, da
Unisul com a International Studies Abroad (ISA), que tem matriz nos Estados Unidos.
A aluna estuda Antropologia pela Universidade de Colorado, Boulder. “Tenho muito
interesse em conhecer novas culturas e idiomas. Já viajei por diversos países, como
Canadá, México e África do Sul. Também residi por um ano em São Paulo”, revela.
Greta continuará seus estudos na Unisul, no próximo curso intensivo de março a julho.
A professora Amaline Mussi explica que o objetivo maior do Centro Internacional da
Unisul é a integração multicultural. “Alunos de períodos anteriores virão encontrá-los e

é assim. Novos rostos chegando e compondo com grupos de alunos veteranos”,
comemora.
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Curso de Cinema da Unisul promove sessões gratuitas
no CIC

A Unisul, em parceria com o Centro Integrado de Cultura de Florianópolis (CIC),
promove entre os dias 23, 24, 25 e 26 de fevereiro sessões gratuitas de cinema. A
parceria entre a Fundação Catarinense de Cultura e a Unisul, por meio da operação da
sala de Cinema do CIC e do curso de Cinema, demonstra o papel da Unisul
Comunitária. Confira os filmes, dias e horários da programação.
Programação:
– Mulher de Preto
Direção: James Watkins – 2012
95min – 12 anos – Sessões:
23 e 25 de fevereiro (quinta-feira e sábado), às 20h
– Espíritos – A morte está ao seu lado
Direção: Banjong Pisanthanakun / Parkpoom Wongpoom – 2004 – 97min –
14 anos – Sessões:
24 e 26 de fevereiro de 2017 (sexta-feira e domingo), às 20h
– O que queremos para o mundo?
Direção: Igor Amin – 2016
70min – Sessões:

Cineclube Infantil – 25/02/2017 (sábado), às 16h
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Novo grupo de alunos estrangeiros está em aula na
capital



Diferentes projetos de vida trouxeram o novo grupo de estudantes estrangeiros para a
Unisul. Eles vieram do Japão, da Inglaterra, das Américas e de outros países para
estudar a língua portuguesa na Unisul. O curso intensivo de cinco semanas explora a
língua portuguesa e o contexto cultural do Brasil. O Centro Internacional da Unisul tem
sede no centro da capital e recebe ligações de todos os continentes diariamente.
Estudantes universitários, profissionais das mais variadas áreas, professores, entre
outros prospectos perguntam sobre a região e a universidade. “É inestimável o valor do
encontro de jovens de diferentes nacionalidades, o diálogo que se estabelece entre a
Unisul e universidades do mundo inteiro durante esses cursos”, contextualiza a
professora Amaline Mussi, da Coordenação do Centro Internacional, que
ministra atividades acadêmicas no curso.

Além dos cursos intensivos de língua portuguesa e cultura brasileira, a Unisul recebe
alunos estrangeiros para outras modalidades de intercâmbio. Na recepção dos alunos
desta edição do intensivo de fevereiro, o professor Guilherme Goedert, da Assessoria
Administrativa no Centro Internacional, deu as boas vindas e falou sobre o dia a dia em
Florianópolis e na universidade. “As razões que trouxeram nossos novos alunos ao
Brasil / Florianópolis / Unisul são ditadas pelo projeto de vida de cada um”, afirma
Goedert.
Para o funcionário do Consulado do Japão no Brasil, Takuya Okumura, o objetivo de
estudar na Unisul é aprimorar seu português para avançar na carreira diplomática. “Sou
formado em Letras pela Universidade de Osaka”, comenta. Também do Japão, Kie
Murai é formada pela Universidade de Waseda. “Fui enviada pela minha empresa para
estudar Português, com vista à área de mercados da América Latina e outros países de
língua portuguesa, onde pretendo trabalhar”, projeta. Já o argentino Maximiliano
Zaffuto é formado em Comércio Exterior pela Universidade de Salvador. “Sou muito
ligado ao mar e gosto de esportes aquáticos. Meu objetivo é montar uma empresa de
importação e venda de artigos esportivos. Para isso o domínio da língua portuguesa é
fundamental”, comenta.
O ramo de traduções é o foco da inglesa Catherine Jones, que estuda Letras Espanhol e
Português na Universidade de Manchester. Outra aluna do grupo é a norte-americana
Greta Marie Shock. Ela veio através da parceira de 10 anos, e de colaboração mútua, da
Unisul com a International Studies Abroad (ISA), que tem matriz nos Estados Unidos.
A aluna estuda Antropologia pela Universidade de Colorado, Boulder. “Tenho muito
interesse em conhecer novas culturas e idiomas. Já viajei por diversos países, como
Canadá, México e África do Sul. Também residi por um ano em São Paulo”, revela.
Greta continuará seus estudos na Unisul, no próximo curso intensivo de março a julho.
A professora Amaline Mussi explica que o objetivo maior do Centro Internacional da
Unisul é a integração multicultural. “Alunos de períodos anteriores virão encontrá-los e
é assim. Novos rostos chegando e compondo com grupos de alunos veteranos”,
comemora.
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Startup Weekend abre inscrições para evento inédito
em Tubarão
Construir um negócio em apenas 54h. Esse é o desafio do Startup Weekend, que ocorre
pela primeira vez em Tubarão, de 28 a 30 de abril, na Unisul, com inclusão de refeições
e coffee breaks, contarão com a participação de mentores, jurados, oradores,
investidores e muito mais. A partir de hoje, sexta-feira (24), as inscrições poderão ser
realizadas através da URL http://bit.ly/swtubarao; as vagas são limitadas.
O Startup Weekend é um evento global que dura 54 horas ao longo de um final de
semana onde empreendedores, desenvolvedores, designers e entusiastas se unem para
compartilhar ideias, formar equipes e criar startups. É um laboratório para o
empreendedorismo, e a intenção dos organizadores é fomentar negócios na área de
tecnologia e inovação.

O início é na noite de sexta-feira (28 de abril), com o palco aberto para os participantes
compartilharem suas ideias e inspirarem outros a se juntarem a seus times. As mais bem
votadas são escolhidas. Durante o sábado e o domingo, os times se focam em encontrar
um modelo de negócios e criar um produto viável mínimo, utilizando metodologias e
ferramentas. Durante a maior parte do tempo haverá mentores convidados à disposição
dos participantes. No domingo, os times apresentam o que construíram e recebem
feedbacks valiosos de jurados experts. Os melhores serão premiados.

Os organizadores da edição do Startup Weekend Tubarão são: Alexandre de Biase e
Alexandre Souza - SEBRAE, Fábio Holthausen e Pâmela Bressan – Uniparque/Unisul,
Giovani Bernardo – ACIT e Prefeitura Municipal, Marisa Martini – diretora
SENAC/Tubarão, André Ramos – SENAI, Gabriela Tiscoski – IFSC e Comitê de
Implantação do Centro de Inovação.
Informações e inscrições

Local: Unisul Tubarão (Av. José Acácio Moreira, 787 - Dehon).
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
Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a mídia
Mylene Salgado
Jornalista (48) 99157-0312
www.sscomunicacaoestrategica.net.br
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Cinema do CIC exibe 'Espíritos - A morte está ao seu
lado'

Fevereiro encerra com terror no Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC). Para os
adultos, uma boa pedida é o tailandês Espíritos - A morte está ao seu lado, na sexta-feira

e no domingo (24 e 26 de fevereiro). As sessões ocorrem sempre às 20h, com entrada
gratuita.
A programação é uma parceria entre a Fundação Catarinense de Cultura (FCC),
administradora do espaço, e o curso de Cinema da Unisul; e faz parte da programação do
projeto Verão Cultural CIC 2017, cuja programação está disponível no
site http://www.fcc.sc.gov.br.
Dias 24 e 26 de fevereiro de 2017 (sexta-feira e domingo), às 20h:
Espíritos - A morte está ao seu lado
Direção: Banjong Pisanthanakun / Parkpoom Wongpoom
Duração: 97 min
Ano: 2004
País: Tailândia
Gênero: Terror / Mistério
Classificação etária: 14 anos
Sinopse: Este terror tailandês é um filme de primeira linha no gênero, levando o
espectador à sensação de claustrofobia no quarto escuro e nas perseguições
psicológicas. Um jovem fotógrafo e sua namorada descobrem sombras misteriosas em
suas fotografias após um trágico acidente. Eles logo descobrem que você não pode
escapar do seu passado, omissões e ações serão cobradas, sem parar na hora da morte.

