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Veículo: Diário do Sul
Data: 7/12/2018
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/colunista/55/24305/ARILTONBARREIROS-Aviso-dado.html

Entrelinhas
Presidente do Sinpaaet (Sindicato dos Professores e Auxiliares de Administração
Escolar de Tubarão), Agostinho Schneider, disse em entrevista ao nosso programa, De
Olho nas Cidades, na Rádio Santa Catarina, que nos corredores da Unisul circula a
informação de que até março de 2019 cerca de 300 demissões irão ocorrer.

Veículo: Olhar do Sul
Data: 7/12/2018
Link: https://olhardosul.com.br/geral/braco-do-norte-editora-unisul-lanca-opoder-da-transformacao/

Braço do Norte | Editora Unisul lança ‘O Poder da
Transformação’
A Obra será lançado no próximo 12 de dezembro, às 20 horas, na unidade da
universidade, em Braço do Norte

Quem nunca parou e se questionou: Quem sou? Como quero viver minha vida? O que
me falta? Como me sinto hoje? Para responder estas e outras perguntas o jornalista
Fernando Freitas se propôs a realizar uma caminhada de quatro dias em uma jornada de
pouco mais de 130 quilômetros entre Santa Rosa de Lima e o Santuário de Madre
Paulina em Nova Trento (SC). O autor conta que teve uma companhia durante a
viagem: uma borboleta. “Ela me emprestou sua energia de cura e seu ciclo de
autotransformação”.
‘O Poder da Transformação’, publicado pela Editora Unisul, será lançado no próximo
12 de dezembro, às 20 horas, na unidade da universidade, em Braço do Norte.
O livro detalha a caminhada com pontos turísticos e históricos, bem como discorre
sobre os aprendizados de vida do escritor e mesmo antes de chegar às prateleiras, o
material recebe elogios da crítica. A literária Lélia Pereira Silva Nunes, que é membro
da ACL (Academia Catarinense de Letras), comenta que a forma que o trabalho foi
escrito, com linguagem jornalística, envolve o leitor, ao mesmo tempo que a obra é uma
narrativa intimista. “Hoje, este tipo de literatura de viagem, romarias e peregrinações
encontra ótimo eco entre os leitores. Com certeza o livro vai agradar em cheio o leitor”,
enfatiza a escritora.
Sobre o autor
Fernando Freitas concluiu os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda pela
Unisul. Tem formação em coach, contação de história e também fez a escola/circo de
Palhaços de Santa Catarina. Atuou como radialista nas emissoras Tubá e Band
(Tubarão) e Verde Vale (Braço do Norte). É proprietário do jornal Folha do Vale, em
Braço do Norte. Autor do livro Aloísio Schlickmann: o visionário que mudou a história
e a economia de São Ludgero, é cadeira número 1 – de Huberto Rohden, da Academia
Gravatalense de Letras, desde sua fundação em 2006, onde reside, e membro da Academia de Letras de Braço do Norte, desde 2018.
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Boa parte da agenda anunciada acontece na Pedra
Branca. Confira!
A Prefeitura de Palhoça organizou uma série de atrações para as comemorações de
Natal, com a proposta de encantar crianças e toda a família. Mantendo a tradição, a

Praça Sete de Setembro, no Centro da cidade, será o cenário de abertura das
comemorações. Mas, neste ano, a maioria dos eventos natalinos vai acontecer no
Passeio Pedra Branca.

A chegada do Papai Noel está agendada para a noite de 7 de dezembro, às 20h, no
Centro, em um cenário especialmente decorado e iluminado. Até o dia 23, das 19h às
22h, o Bom Velhinho vai receber crianças, com direito a fotos na casa do Papai Noel,
montada na praça.
Outros pontos muito procurados pelo público, como a Praça das Bandeiras e o Parque
da Barra do Aririú, também receberão decoração de Natal, dentro da programação
elaborada pela Secretaria de Turismo.
Além disso, de 8 a 16 de dezembro, a Casa do Papai Noel na praça coberta do Passeio
Pedra Branca e a Praça do Espelho D’Água serão palcos de desfiles com temas
natalinos, mostras de dança e um elenco de atividades artísticas, culturais e musicais.
Destaque para a sessão de cinema na noite de 14 de dezembro, às 20h, e shows de Luiz
Meira, Grupo Engenho, Grupo Expresso e banda Dazaranha, no dia 15.
O prefeito Camilo Martins transmitiu ao secretário de Turismo, Adriano Mattos, a
recomendação de criar uma programação alegre, divertida para as crianças, mas
principalmente mantendo o foco na tradição cristã. “Palhoça se preparou para
comemorar o Natal, uma importantíssima data do calendário de eventos cristãos, com
foco nas tradições que marcaram nossas famílias, com atrações musicais e culturais,
além disso priorizando a parte das festividades que tanto emociona as crianças, que é a
chegada e a presença do Papai Noel nos eventos”, comentou o prefeito.
Programação
Dias 8, 9, 15 e 16
Presença do Papai Noel
Local: Casa do Noel, na Praça Coberta do Passeio Pedra Branca

Sábado (8)
20h: Desfile de Natal - Brinquedoteca do Noel
Local: rua principal do Passeio Pedra Branca
21h: presença do Papai Noel
Local: Casa do Noel, no Passeio Pedra Branca
Domingo (9)
19h às 21h: presença do Papai Noel
Local: Casa do Noel, no Passeio Pedra Branca
Quinta-feira (13)
19h30: A Magia Influx no Natal
Local: Praça do Espelho D'Água
20h30: Mostra de Dança Espaço 2 no Cinema
Local: Praça do Espelho D'Água
Sexta-feira (14)
18h: MusicArt e Convidados Cantam o Natal
Local: Praça do Espelho D'Água
19h: Um Natal Bem Brasileiro - Auto de Natal Bom Jesus
Local: Praça do Espelho D'Água
20h: Sessão de Cinema Unisul
Local: Praça do Espelho D'Água
Sábado (15)
18h: presença do Papai Noel
Local: Casa do Noel no Passeio Pedra Branca
20h: Luiz Meira e convidados: Grupo Engenho, Grupo Expresso e banda Dazaranha
Local: Praça do Espelho D'Água
Domingo (16)
18h - Presença do Papai Noel
Local: Casa do Noel na Praça Coberta
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Editora Unisul lança ‘O Poder da Transformação’, em
Braço do Norte
Quem nunca parou e se questionou: Quem sou? Como quero viver minha vida? O que
me falta? Como me sinto hoje? Para responder estas e outras perguntas o jornalista
Fernando Freitas se propôs a realizar uma caminhada de quatro dias em uma jornada de

pouco mais de 130 quilômetros entre Santa Rosa de Lima e o Santuário de Madre
Paulina em Nova Trento (SC). O autor conta que teve uma companhia durante a
viagem: uma borboleta. “Ela me emprestou sua energia de cura e seu ciclo de
autotransformação”.

‘O Poder da Transformação’, publicado pela Editora Unisul, será lançado no próximo
12 de dezembro, às 20 horas, na unidade da universidade, em Braço do Norte.

O livro detalha a caminhada com pontos turísticos e históricos, bem como discorre
sobre os aprendizados de vida do escritor e mesmo antes de chegar às prateleiras, o
material recebe elogios da crítica. A literária Lélia Pereira Silva Nunes, que é membro
da ACL (Academia Catarinense de Letras), comenta que a forma que o trabalho foi
escrito, com linguagem jornalística, envolve o leitor, ao mesmo tempo que a obra é uma
narrativa intimista. “Hoje, este tipo de literatura de viagem, romarias e peregrinações
encontra ótimo eco entre os leitores. Com certeza o livro vai agradar em cheio o leitor”,
enfatiza a escritora.
Sobre o autor
Fernando Freitas concluiu os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda pela
Unisul. Tem formação em coach, contação de história e também fez a escola/circo de
Palhaços de Santa Catarina. Atuou como radialista nas emissoras Tubá e Band
(Tubarão) e Verde Vale (Braço do Norte). É proprietário do jornal Folha do Vale, em
Braço do Norte. Autor do livro Aloísio Schlickmann: o visionário que mudou a história
e a economia de São Ludgero, é cadeira número 1 – de Huberto Rohden, da Academia
Gravatalense de Letras, desde sua fundação em 2006, onde reside, e membro da Academia de Letras de Braço do Norte, desde 2018.
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Natação feminina de Tubarão é campeã na Olesc

Entre esta quarta (5) e quinta-feira (6), a garotada de 9 a 12 anos da Associação
Tubaronense de Natação (ATN) disputou a 18ª edição da Olimpíada Estudantil
Catarinense (Olesc). Eles conquistaram 15 medalhas – seis de ouro, cinco de prata e
quatro de bronze -, o título de campeão na categoria feminina e a sexta colocação no
masculino para a cidade de Tubarão.
A competição foi na piscina de 25 mestros, em Indaial, e contou com a participação de
169 atletas de 14 equipes de todo o Estado. “Este título é almejado desde 2006 com essa
garotada e graças a Deus conseguimos este objetivo agora em 2018. Tudo foi bem
planejado”, destacam os treinadores Fernanda Cascaes e André Lemos. Onze atletas
tubaronenses participaram da competição.
A ATN tem o patrocínio das empresas Unimed, Cottonbaby e ainda o apoio da Core
Sports, Centro de Treinamento Físico João Carlos (CTFJC), Colégio Dehon/Unisul e
Escola Técnica de Comércio de Tubarão, Clube de Campo, Clube 29 de Junho,
Academia Vital e da Prefeitura de Tubarão, por meio da Fundação Municipal de
Esporte.
Informações: Glênio Rosso Gonçalves/ Secretário ATN
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Manu fecha o ano com mais quatro medalhas
Nadadora de Palhoça participou da última etapa do Catarinense Mirim Petiz

A nadadora de Palhoça Manuela Quint conquistou quatro medalhas em quatro provas
disputadas no IV Festival Mirim Petiz, realizado no complexo aquático da Unisul, na
Pedra Branca, no sábado (1) e no domingo (2). Manu foi ouro nos 50 metros livre e nos
50m borboleta, prata nos 50m costas e bronze nos 100m livre. Foi a última etapa do
circuito catarinense deste ano, e Manu soma 52 medalhas na temporada: 38 de ouro, 9
de prata e 5 de bronze.

TV
Veículo: Unisul TV
Data: 7/12/2018
Assunto: 12 mil alunos estiveram reunidos na Unisul na noite da última quartafeira (05/12), para participar de mais uma edição da Olimpíada Catarinense de
Química.
Link: http://unisultv.blogspot.com/2018/12/unisul-sedia-14-edicao-daolimpiada.html

Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 07/12/2018
Hora: 7h30min
Assunto: Fundação Unisul conquista o oitavo certificado de Responsabilidade
Social. Cooperação entre UnisulVirtual e Fecontesc concede benefícios aos filiados.
Comentarista: Tenille Catarina

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 07/12/2018
Hora: 10horas
Assunto: Fundação Unisul conquista o oitavo certificado de Responsabilidade
Social. Cooperação entre UnisulVirtual e Fecontesc concede benefícios aos filiados.
Comentarista: Tenille Catarina

Veículo: Rádio Litoral
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 07/12/2018
Hora: 7horas
Assunto: Fundação Unisul conquista o oitavo certificado de Responsabilidade
Social. Cooperação entre UnisulVirtual e Fecontesc concede benefícios aos filiados.
Comentarista: Tenille Catarina

Unisul Hoje
Veículo: Unisul Hoje
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Cooperação entre UnisulVirtual e Fecontesc concede
benefícios aos filiados

O Termo de Cooperação entre a Unisul e a Federação dos Contabilistas do Estado de
Santa Catarina (Fecontesc), assinado nessa quinta-feira (06), visa desde a criação ao

desenvolvimento de programas educacionais para formação e capacitação de recursos
humanos, bem como a concessão de descontos nas mensalidades em cursos de
graduação e pós-graduação, na modalidade a distância, a colaboradores e filiados da
entidade, e também, dos sindicatos que compõem a base estendendo-se aos seus
dependentes.

A cooperação
O convênio propõe atualizar a expandir os conhecimentos dos profissionais da
contabilidade, aprimorar as competências técnicas e profissionais, habilidades
multidisciplinares, o comportamento social, moral e ético, considerados indispensáveis
à qualidade dos serviços prestados e alinhamento às normas que regem o exercício da
profissão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).
Neste primeiro momento, as Instituições assinaram um Termo Guarda-Chuva para
concessão de descontos aos colaboradores, filiados e dependentes legais, nos cursos de
graduação e pós-graduação da UnisulVirtual.
a) 10% sobre o valor fixado para as mensalidades dos cursos de graduação e pósgraduação lato sensu, ofertados pela UnisulVirtual;
b) 20% sobre o valor fixado para as mensalidades do curso de graduação em Ciências
Contábeis, também ofertado pela Unisul na modalidade a distância.
E posteriormente, receberá Termos Aditivos, sendo que o segundo Termo Aditivo, trata
da criação do Programa de Formação Continuada Universidade Coorporativa Fecontesc
com a previsão de ofertar em 2019 os seguintes cursos:


Os impactos da Reforma Trabalhista no seu Negócio – 30 h/a



Excel para Contabilistas – 30 h/a



Análise de Investimento usando calculadora HP12 – 15 h/a



Análise de Investimento usando a calculadora financeira na Internet – 15 h/a



Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas em Organizações – 15 h/a



Gestão Estratégica de Pessoas – 30 h/a



Processo Empreendedor: oportunidades e negócios – 15 h/a



Empreendedorismo – Plano Estratégico e Plano Financeiro – 15 h/a



Empreendedorismo – Plano de Marketing e Plano de Operações – 15 h/a
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Matrícula: primeiro período encerra nesta sexta-feira,
7

Nesta sexta-feira, 7/12, é o último dia para que os veteranos realizem a matrícula do
semestre 2019/1 nos cursos de graduação presenciais e a distância. No primeiro
período o pagamento das mensalidades pode ser efetuado em até seis parcelas e para os
alunos da UnisulVirtual, estão disponíveis todas as unidades de aprendizagem período.
Passo a passo para realizar a matrícula 2019/1
1. Acesse o MinhaUnisul;
2. Digite seu nome de usuário e senha;
3. Acesse o banner da matrícula 2019/1 ou pelo menu “Acadêmico > Matrícula
>Matricular-se em uma turma”;
4. Escolha o Ciclo Letivo;
5. Leia e aceite o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;
6. Clique em “Matricular-se”;
7. Abra o semestre de interesse e visualize as disciplinas/unidades de aprendizagem
vinculadas ao seu currículo, disponíveis para matrícula;
8. Se necessário, utilize a opção “Localizar Turmas Equivalentes” para buscar turmas
equivalentes quando não houver oferta da disciplina/unidade de aprendizagem no
semestre;
9. Selecione as disciplinas/unidades de aprendizagem que deseja cursar no semestre
2018/2 e clique em “Adicionar”;
10. Após selecionar as disciplinas, o sistema atualiza o status de matrícula (matriculado,
erros encontrados ou indisponível);
11. Clique em “Concluir”.
Tire suas dúvidas sobre a matrícula nos cursos presenciais e a distância aqui
Para saber mais sobre os cursos da Unisul
Todas as informações sobre os cursos estão disponíveis no portal Unisul ou com a
central de relacionamento pelo 0800 970 7000 ou (48) 3279 1000 para ligações de
celular.
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Delegação da Unisul acompanha conferência sobre
mudanças climáticas na Polônia

A delegação do curso de Relações Internacionais da Grande Florianópolis, formada pelo
professor dr. Rafael de Miranda Santos e os estudantes Fernanda Fink Schappo, Heitor
de Souza Carone Guedert, Matheus Berger Severo e Roberta Pereira Oliveira Correa,
está em Katowice, na Polônia, para participar da Conferência das Partes das Nações
Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP24).
Pela segunda vez, a Universidade acompanha a COP, junto à comissão brasileira, sendo
que todos estão credenciados na Organização das Nações Unidas (ONU).
O professor Rafael, considera a COP24 fundamental para combater as mudanças
climáticas, a partir do que ficou estabelecido durante a COP21, em Paris. “O objetivo
desta COP é extremamente ambicioso por criar mecanismos de implementação segundo
ficou estabelecido no Acordo de Paris ou, como disse o SG Antonio Guterres, criar um
livro de regras para colocar em prática os objetivos estabelecidos em Paris, na
COP21, em 2015. Por esta razão, conforme afirmado pelo Presidente da COP-24,
ministro Michał Kurtyk, o sucesso do Acordo de Paris depende do sucesso aqui em
Katowice”.
Nesta edição, os estudantes participam como observadores das negociações e em
eventos paralelos da COP24, uma experiência diante das realidades das negociações
internacionais. “Esta é uma oportunidade para que vivenciem como as diferentes formas
de cooperação internacional pública ou privada e as dinâmicas de poder que permeiam
as negociações. Além disso, os alunos são preparados para atuar em ambientes nos
quais os participantes utilizam pelo menos uma língua estrangeira, normalmente, a
língua inglesa”, explica o professor Rafael.

Conferência das Partes das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas
A Conferência das Partes das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP), reúne
Estados-partes periodicamente para debater e decidir questões que afetam a vida de
milhões de pessoas ao redor do mundo. A 24ª edição do COP24, na Polônia encerra no
dia 14/12.
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Unisul é a marca mais lembrada em educação na
Grande Fpolis

A Unisul foi a marca mais lembrada na região da Grande Florianópolis no quesito
educação. A Universidade, que há 54 anos está presente na vida de milhares de pessoas,
recebeu o prêmio pela Pesquisa IMPAR 2018, promovida pela RICTV/RecordTV e
realizada pelo IBOPE Inteligência.
Para o diretor do Campus Grande Florianópolis, Zacaria Nassar, o prêmio é um
reconhecimento por todo o trabalho realizado. “A premiação recebida demonstra que os
atributos de qualidade que buscamos diariamente – e praticados por nossos professores,
alunos e colaboradores – são, de fato, reconhecidos pela comunidade na qual a Unisul
está inserida na Grande Florianópolis. Ademais, o prêmio é importante estímulo para
prosseguirmos em nossa missão institucional, que engloba as características comunitária
e inovadora da Universidade”, comenta.
O presidente-executivo do Grupo RIC, Marcello Corrêa Petrelli, durante a cerimônia de
entrega da premiação, relembrou o exemplo que o estado dá para todo o país. “Esta

premiação é o momento de parabenizar e reconhecer o trabalho e a trajetória das
empresas que são ímpar e contribuem para o desenvolvimento de Santa Catarina”,
finaliza.

Unisul está entre as melhores do país
A nota máxima, concedida por meio da Portaria 197, publicada no Diário Oficial da
União, no dia 07 de março de 2018, coloca a Unisul entre as melhores Instituições de
Ensino Superior de Santa Catarina e do País, legitima a qualidade dos seus cursos,
projetos e serviços ao ser reconhecida como instituição comunitária, que zela
constantemente pela comunidade interna e externa, cumprindo seu papel como
universidade. Essa forte influência está presente no ambiente acadêmico e na formação
dos profissionais, qualificados e conscientes.

Para saber mais sobre os cursos da Unisul
Todas as informações sobre os cursos estão disponíveis no portal Unisul ou com a
central de relacionamento pelo 0800 970 7000 ou (48) 3279 1000 para ligações de
celular.

