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Turismo
O novo presidente da Amurel, prefeito Volnei Weber, se reuniu na última sexta-feira
com o reitor da Unisul, Mauri Herdt. No encontro foi tratado do Projeto de
Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável – Pdits, parceria acertada entre a
Amurel e a Unisul no primeiro semestre de 2017.

Turismo 2
Volnei lembrou na reunião que a região pode vir a ser contemplada com recursos
liberados pelo BID para um projeto de integração entre Serra Catarinense e Litoral Sul,
e por isso pediu celeridade no andamento do Pdits. O reitor manifestou interesse na
continuidade da parceria e definiu que a Unisul apresentará em até dez dias uma
proposta concreta de trabalho para a conclusão do projeto.
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Unisul conta com nova torre focada na área de
negócios

A Unisul campus da Grande Florianópolis terá mais uma torre.
A estrutura foi pensada para abrigar os cursos que compõem a escola de negócios.
Além dos cursos semipresenciais da Unisul Virtual, passam a funcionar os cursos
presenciais de Administração, Ciências Contábeis, Relações

Internacionais, Mestrado em Administração, Centro Internacional e o Programa
de Línguas da Universidade.
Larissa Albuquerque, Gerente de Administração e Serviços Acadêmicos, explica o
funcionamento da unidade:
“A integração entre os campi da Grande Florianópolis e UnisulVirtual visa reforçar, não
só a área de negócios, como também qualificar as atividades dos cursos sediados na
Unidade. Ao seguir a proposta da atual gestão 2017-2023, do compartilhamento de
espaços e serviços, a Universidade amplia as oportunidades que beneficiarão os alunos e
a comunidade externa que ganham uma estrutura moderna e aconchegante. A partir
desse novo espaço também serão projetadas atividades de pesquisa integradas entre os
cursos”.
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Unisul conta com nova Torre na Unidade Florianópolis
focada na área de negócios

A Unisul Campus da Grande Florianópolis terá mais uma torre no centro da capital: a
Unidade Florianópolis (Adolfo Melo). A estrutura foi pensada para abrigar os cursos
que compõem a escola de negócios da Unisul. Nesta Unidade, além dos cursos
semipresenciais da Unisul Virtual, passam a funcionar os cursos presenciais de
Administração, Ciências Contábeis, Relações Internacionais, o Mestrado em
Administração, além do Centro Internacional e o Programa de Línguas da Universidade.
"A integração entre os campi da Grande Florianópolis e UnisulVirtual visa reforçar, não só a
área de negócios, como também qualificar as atividades dos cursos sediados na Unidade. Ao
seguir a proposta da atual gestão 2017-2023, do compartilhamento de espaços e serviços, a
Universidade amplia as oportunidades que beneficiarão os alunos e a comunidade externa

que ganham uma estrutura moderna e aconchegante. A partir desse novo espaço também
serão projetadas atividades de pesquisa integradas entre os cursos", explica Larissa
Albuquerque, Gerente de Administração e Serviços Acadêmicos .
Os cursos de Ciências Contábeis e Administração têm calendário especial para ingresso por
processo seletivo a partir do resultado obtido pelo Histórico Escolar, que vai até o dia 4 de
março. Mais informações sobre o ingresso nos cursos de Ciências Contábeis e
Administração estão disponíveis no Edital, acessível no link: https://goo.gl/bBrcGp
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Unisul inaugura nova unidade na região central de
Florianópolis

A Unisul campus Grande Florianópolis inaugurou recentemente uma nova estrutura na
região central da capital: a unidade Florianópolis, localizada na rua Adolfo Melo. O
prédio irá abrigar os cursos que compõem a escola de negócios da Unisul, e os cursos
semipresenciais da Unisul Virtual. Também irá sediar os cursos presenciais de
Administração, Ciências Contábeis, Relações Internacionais, mestrado em
Administração, além do Centro Internacional e o Programa de Línguas da
Universidade.
A gerente de Administração e Serviços Acadêmicos, Larissa Albuquerque, a integração
entre os campi da Grande Florianópolis e UnisulVirtual pretende reforçar, não só a área
de negócios, como também qualificar as atividades dos cursos sediados na Unidade. Ao
seguir a proposta da atual gestão 2017-2023, diz ela, do compartilhamento de espaços e
serviços, a Universidade amplia as oportunidades que beneficiarão os alunos e a
comunidade externa que ganham uma estrutura moderna e aconchegante. A partir desse
novo espaço também serão projetadas atividades de pesquisa integradas entre os
cursos", explica

Os cursos de Ciências Contábeis e Administração têm calendário especial para ingresso
por processo seletivo a partir do resultado obtido pelo Histórico Escolar, que vai até o
dia 4 de março. Mais informações disponíveis no Edital, acessível no
link: https://goo.gl/bBrcGp
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A importância da Escola de Negócios, por José Ricardo
Tavares

Independentemente dos modelos de gestão que hoje são conhecidos, pode até surgir
novas práticas, mas o que importa é que esses modelos tenham como base a
obrigatoriedade de transparência, accountability e controle social, com amplo acesso à
informação e participação popular em todas as instâncias da gestão pública e privada.
Este deve ser o mais lógico e prático caminho a ser percorrido para a conquista de uma
administração direcionada aos anseios populares, isenta de corrupção e clientelismo,
contudo, para tal, além de investimentos em estrutura física, qualificação e adequada
valorização de servidores públicos e empregados privados, imprescindível a
conscientização, educação e envolvimento de cada cidadão neste processo.
Em 2017, foi lançada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a norma
ABNT NBR ISO 37001:2017, que trata de Sistemas de Gestão Antissuborno, que passa
a ser uma ferramenta de combate à corrupção a ser seguida pelos gestores públicos e
privados. Para que a organização possa implementar um sistema de gestão contra o
suborno é necessário que conheça profundamente o seu negócio.
Tudo isso, tanto no setor privado como no setor público, passa na formação dos gestores
que estarão na frente das organizações, sendo preponderante que bons cursos de
Administração formem gestores, que devem estar preparados e capacitados para dar
suporte necessário para que as coisas funcionem, além de planejadas, de forma
organizada, controlada, coordenada e com comando. Não bastará para estes cursos
manterem bons projetos pedagógicos e um bom corpo discente teórico. Como sempre
cita o professor e administrador Nério Amboni em suas aulas, a "experiência do chão de
fábrica" é imprescindível para a formação dos gestores em todos os níveis.

Desta forma, existem ferramentas que podem atingir estes objetivos, como a criação de
escolas de negócios, ligadas a um ou mais cursos de graduação, que capitaneiem
empresas júniores, visando o exercício de atividades fins dos cursos. Nesse sentido, as
Universidades estão apostando cada vez mais na criação das Escolas de Negócios.
Professor José Ricardo Tavares
Administrador e Advogado
Coordenador do Curso de Administração na Unisul Unidade Florianópolis
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Aporte para a Saúde :: Prefeitura investe cerca de R$
52 milhões na saúde em 2017. Entenda...
Valor representa 20,71% da arrecadação total do ano passado, índice acima dos 15%
exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal

A Prefeitura de Araxá investiu cerca de R$ 52 milhões de recursos próprio na rede
pública de saúde no último ano. O número representa 20,71% da arrecadação total de
2017, um índice acima dos 15% exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Os valores foram distribuídos para serviços de urgência e emergência, leitos
hospitalares, atendimentos de alta e média complexidade, atenção básica, vigilância em
Saúde, assistência farmacêutica, dentre outros serviços do setor. Esses dados e a
prestação de contas do último quadrimestre de 2017 foram apresentados na Câmara
Municipal, durante Audiência Pública da Saúde.
De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Alonso Garcia, os números demonstram que
o setor tem sido prioridade na atual gestão. “Sem dúvida nenhuma, 2017 foi um ano de
investimentos, muita melhoria na Saúde e, isso continuará sendo para 2018, mas o foco
será mais diferenciado. A partir desse ano, nosso objetivo é investir mais na questão
preventiva, nas unidades básicas, no atendimento dos PSF’s. Temos ótimas perspectivas
referentes ao trabalho preventivo”, destaca o secretário.
Confiram os principais números de atendimentos em relação ao último quadrimestre de
2017.
Setor de Regulação
Dentre as informações apresentadas pelo setor, destacam-se o número de atendimentos

nas unidades básicas nos últimos quatro meses de 2017. Na Unisul, foram 7.513 pessoas
atendidas no ano passado, um aumento de 25,23% em relação a 2016, causado pelo
início da especialidade vascular.
Já na Unileste, o número de atendimentos foi ainda maior, de 5.145 de 2016 para 8.985
atendidos em 2017. Um aumento de 74,63% a mais com o início da Hematologia e
Reumatologia. Na Uninorte, foram registrados 6.202 atendimentos em 2016 e 7.153, um
aumento de 15,33% com o início do atendimento em Urologia. Na Unisa também teve
elevação no número de atendidos, de 11.428, em 2016, para 15.366, em 2017, um
aumento de 34,45% de atendimentos.
Essas UBS’s são consideradas convencionais – mistas (possuem Atenção Básica e
Atenção Secundária). Também foram apresentadas informações sobre os atendimentos
realizados nas unidades públicas e privadas que ofertam atendimentos na Atenção
Secundária e Terciária.
CAF
O Centro de Atendimento Farmacêutico apresentou os setores que são ofertados como
Hiperdia, Medicamentos do Componente Especializado (Alto Custo), DST / Aids –
Combate ao Tabagismo, Câmara Técnica, Almoxarifado, Farmácia Para Todos com
fornecimento dos medicamentos do Componente Básico, Atenção Básica (Farmácia
Municipal - Aquisição, distribuição e dispensação dos medicamentos do Componente
Básico, a partir da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME).
Durante a apresentação, foi explicado como é feito o processo de dispensa do
medicamento para o cidadão. Atualmente, a Atenção Básica é composta por 173
medicamentos a disposição da comunidade.
UPA
A direção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), antes Pronto Atendimento
Municipal, apresentou os atendimentos efetuados no PAM de setembro a dezembro de
2017. Ao todo, foram 27.107 pessoas atendidas, sendo que 15.250 são do sexo
feminino. Os exames laboratoriais foram os mais realizados por 18.426 requerentes do
serviço. Na oportunidade, a estrutura física da UPA, assim como os setores de apoio
diagnóstico e os atendimentos foram apresentados. A unidade dispõe, ao todo, de 122
profissionais, que atendem a população de um modo geral.
Saúde Auditiva
O Programa de Saúde Auditiva da Microrregião Araxá, vinculado a Secretaria
Municipal de Saúde, presta atendimentos à população local e das cidades vizinhas de
Campos Altos, Ibiá, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Santa Juliana e Tapira com perda
auditiva confirmada e/ou suspeita. Dentre as ações realizadas pelo programa estão
acolhimento humanizado, encaminhamento dos usuários candidatos e adaptação do
Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI – Aparelho Auditivo) recebendo
atendimento especializado e individualizado anualmente e, se necessário, aparelhos de
audição e implante coclear. O programa atendeu, ao todo, 1.481 pessoas, sendo que 989
foram atendidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) – Unisa, Uninorte, Unileste e
Unisul.
Ouvidoria da Saúde
Instituída em 01 de abril de 2015, através da lei n° 6.829, a Ouvidoria da Saúde
Municipal visa ampliar a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e ser uma ferramenta de avaliação contínua da qualidade de ações e

serviços prestados entre o gestor municipal, os usuários do SUS, os prestadores de
serviços públicos ou privados e os servidores da área de saúde.
Nos últimos quatro meses do ano, a Ouvidoria de Saúde teve 63 atendimentos e
funciona 24 horas por dia, acompanhando as demandas in loco.
Transporte
A Secretaria Municipal de Saúde apresentou a quantidade de quilômetros rodados em
função do setor. Atualmente, estão a serviço da secretaria quatro carros, quatro
ambulâncias, três ônibus e uma van. Também tem vans e kombis para fisio e
hemodiálise, veículos (carros ou motos) para o Programa da Saúde da Família (PSF),
Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária e Fiscalização e Administrativo. Segundo a
apresentação realizada pelo responsável do setor, Aylton Donizete, todos esses veículos
tiveram 8.102 km rodados (média diária), 243.060 (média mensal) e 2.916.720 (média
anual).
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Prefeito Miguel Coelho nomeia novos secretários

A Prefeitura de Petrolina contará com nove novos gestores a partir desta semana. As
mudanças ocorrem nas pastas de Desenvolvimento Social, Gestão Administrativa,
Infraestrutura, Habitacão e Mobilidade; Planejamento e Inovação; Cultura, Turismo e
Esportes; Chefia de Gabinete, ARMUP, Controladoria e AMMA. As nomeações serão
publicadas no Diario Oficial do Município desta terça (06).
Segundo o prefeito Miguel Coelho, a composição do novo secretariado tem um perfil
técnico, administrativo, além de habilidade para conciliar o aspecto político da gestão
pública. “Primeiro é preciso agradecer por todo o empenho e dedicação dos
colaboradores de nossa gestão nesse primeiro ano. Cada um que passou aqui deixou
uma enorme contribuição à cidade. Agora, estamos fazendo ajustes e confio plenamente
que teremos grandes resultados para a cidade, pois todos os novos secretários foram
escolhidos com muito cuidado e têm, primeiramente, a competência para cuidar desses
setores, assim como, a nossa plena confiança”, garante o prefeito.

Controladoria Geral do Município: Synara Amaro
Synara Amaro já atuava na gestão municipal como diretora da ARMUP. Ela é bacharela
em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco com pós-graduação em Direito
Processual Civil (Unisul) e em Direito Civil e Processual Civil (Faculdade Maurício de
Nassau). Antes de trabalhar na Prefeitura de Petrolina, Synara desenvolveu funções no
Ministério Público de Pernambuco, na Junta Comercial de Pernambuco e na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).
Agora como controladora do Município, Synara terá entre suas principais atribuições
monitorar e controlar os gastos públicos, além de implementar medidas para assegurar
maior transparência na Prefeitura de Petrolina.

Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 06/03/2018
Hora: 7h30min
Assunto: Inscrições intercâmbio; pesquisa tese profa. Karoliny de Palhoça, e
Unisul, Sindicato dos Contabilistas e Incubadora Crie firmam parceria.
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 06/03/2018
Hora: 10horas
Assunto: Inscrições intercâmbio; pesquisa tese profa. Karoliny de Palhoça, e
Unisul, Sindicato dos Contabilistas e Incubadora Crie firmam parceria.
Comentarista: Willian Corrêa Máximo
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Unisul apoia debate das políticas públicas na defesa
civil

As políticas públicas de redução de riscos e desastres serão debatidas no 2° Seminário
Internacional de Proteção e Defesa Civil (SIPDC), nos dias 13 e 14 de março, no Centro
de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, em Canasvieiras, Florianópolis.
A Unisul é uma das entidades que apoiam o evento. Ao todo serão mais de 50 palestras
nacionais e internacionais, abertas ao público. As inscrições são gratuitas e as vagas são
limitadas. Mais informações AQUI.
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Professora da Unisul estuda publicações do período da
independência do Brasil em Portugal

Professora Giovanna Benedetto Flores.

A história da imprensa e a influência dos periódicos que circulavam no período da
Independência do Brasil têm sido o eixo central da pesquisa realizada pela professora
Giovanna Benedetto Flores, para o pós-doutorado, que realiza em Portugal, onde fica
até julho deste ano.
Com o tema: “Os sentidos de nação e independência do Brasil sob a ótica da imprensa
portuguesa do século XIX”, o trabalho consiste em compreender como os jornais
portugueses noticiaram a independência no mesmo período. A pesquisa de pósdoutoramento da professora Giovanna tem relação com seu estudo anterior no
doutorado. “Pesquisei jornais brasileiros do período de 1821 e 1822, na relação deles
com a Independência do Brasil, e os sentidos de nação, liberdade e independência em
periódicos”.
No início das atividades em Porto (Portugal), a professora ministrou parte da aula de
Pós-Graduação em Ciências da Informação, do professor Dr. Jorge Pedro Sousa, sobre
pesquisa em Jornalismo. Na oportunidade ela falou sobre a Análise do Discurso e o
discurso jornalístico.
O pós-doutoramento é supervisionado pelo professor Dr. Jorge Pedro Sousa (um dos
principais teóricos do jornalismo e pesquisador da história de imprensa no país), no
Departamento de Ciências da Informação, na linha de pesquisa História da Imprensa, da
Universidade Fernando Pessoa, em Porto (Portugal).
A tese de doutoramento foi publicada pela Editora Unisul. Para saber mais
clique AQUI.
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UnisulVirtual oferta várias opções de especialização na
área de Segurança

Os cursos dos Programas de Pós-graduação da UnisulVirtual integram várias
especializações em um mesmo eixo. Isso possibilita multiopções de titulação aos
profissionais da área e o aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos cursos
relacionados. Em outras palavras, 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 Segurança:
Especialização em Gestão Integrada da Segurança Pública
A pós-graduação lato sensu em Gestão Integrada da Segurança Pública da Unisul é
direcionada a policiais civis, militares, federais e rodoviários, bombeiros, guardas
municipais, agentes penitenciários e de segurança institucional de Tribunais e demais
instituições públicas ou privadas. Esta especialização desenvolve habilidades para a
elaboração de estudos, diagnósticos e pesquisas aplicadas em segurança pública,
observadas as bases e fundamentos do Sistema Único de Segurança Pública. De acordo
com o coordenador, professor Giovani de Paula, a instituição dos serviços de segurança
deve pautar-se no desígnio maior de proteção da sociedade, do cidadão e na garantia dos
direitos de cidadania. “O que requer ações, no âmbito da gestão, que perpassam pela
cooperação e integração de ações por meio dos órgãos que compõem a estrutura da
segurança do país”, destaca ele.
Especialização em Inteligência de Segurança
A pós-graduação lato sensu em Inteligência de Segurança da Unisul prioriza o
conhecimento como instrumento de gestão e estratégia para ações de segurança, o curso
é direcionado aos integrantes das estruturas de segurança de Estado, segurança pública,
segurança privada e demais interessados em ampliar conhecimentos para atuação ou
pesquisas na área de inteligência e de gestão da informação e do conhecimento.
Conforme destaca o coordenador da especialização, professor Giovani de Paula, a
produção e a gestão da informação e do conhecimento são fundamentais para as
políticas de segurança. “O curso oferece um conjunto de saberes que visam a
compreensão e o aperfeiçoamento dos métodos de trabalho nesta área, que possam vir a
otimizar a capacidade do estado de manter a segurança e a paz social”, reforça ele.
Especialização em Segurança Privada
A partir de modernas técnicas de gestão e cumprimento das ações em segurança
reguladas pelo universo jurídico, a pós-graduação lato sensu em Segurança Privada da
Unisul prepara o profissional para o planejamento, gestão, operação e controle da
segurança privada e patrimonial. Capacitando para a prevenção, detecção e intervenção
em riscos de qualquer natureza que possam atingir a integridade física e patrimonial, o
curso é direcionado a integrantes das estruturas de segurança de Estado, segurança
pública, segurança privada, administradores, empresários, professores e áreas afins. O
professor Giovani de Paula salienta que o curso capacita e garante novos espaços no
mercado de trabalho na área da segurança. “A pós-graduação tem como objetivo
apresentar o campo de atuação da atividade de segurança e capacitar para liderança,
adaptação, negociação, planejamento, trabalho em equipe, inovação, comunicação,
organização e otimização do gerenciamento de recursos, de situação de risco e de crise”,
frisa ele.
Especialização em Defesa Civil
A pós-graduação lato sensu em Defesa Civil da Unisul atende as necessidades do
mercado a partir de um conjunto de conhecimentos multidisciplinares e competências
para planejar e gerenciar ações que possam evitar ou reduzir danos e prejuízos à
sociedade. Com o intuito de fazer frente às novas ameaças ambientais que vem
ocorrendo no mundo, a especialização é voltada aos membros das estruturas de Defesa
Civil, Segurança Pública e das Forças Armadas, bem como a pesquisadores, gestores
públicos, pessoas com interesse em ampliar conhecimentos acerca da atuação nas
situações de desastres, calamidades ou que exijam a intervenção da Defesa Civil.

Giovani de Paula fundamenta que a complexidade da sociedade e as incessantes
transformações do planeta, a nível global e local, cada vez mais exige novos
conhecimentos para atuação na esfera da Defesa Civil, no sentido de se promoverem
ações que possam vir a reduzir os riscos de desastres e os efeitos de seus danos. “O
curso oferece suporte de caráter teórico-empírico com formas atualizadas de
gerenciamento de ações preventivas e de resposta aos eventos considerados desastres,
apontando para ações que possam evitar ou reduzir danos e prejuízos na sociedade”,
conclui ele.
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Unisul oferece intercâmbio para quem deseja
trabalhar e viajar

Se a vida acadêmica exige muito do aluno, em contrapartida existe caminhos para que
essa experiência se torne mais leve e dinâmica. O sonho de muitos estudantes é ter a
oportunidade de realizar um programa de intercâmbio e um dos mais procurados é
o Work and Travel, que possibilita o estudante a trabalhar enquanto viaja.
O Exchange Office da Unisul em parceria com a Global Educational Concepts (Gec)
viabiliza esse sonho! O programa Work and Travel é voltado para universitários entre
18 e 35 anos, matriculados em cursos presenciais, com nível intermediário de inglês
para que possa desenvolver conversação e receber o treinamento concedido pelo
empregador, maturidade, e claro, vontade de vivenciar uma experiência de imersão
cultural.
Os principais empregadores são grandes companhias e resorts, para que o aluno possa
ter contato constante com o público, proporcionando assim o aprimoramento do idioma.
Como a experiência precisa ser profunda com a cultura americana, eles geralmente vão
para estados do centro-sul como Tenessi, Texas e Virginia.
A experiência de viver durante 3 meses como cidadão americano é uma grande
oportunidade de aprimorar o idioma mas principalmente de vivenciar uma cultura
diferente, fazer novas experimentações “Então é uma coisa para desenvolver a pessoa,
pela experiência, pelo desafio, pelo contato com outra cultura, pela diplomacia, o foco
do programa é realmente a experiência da pessoa crescer como individuo nesse curto
período que ele vai passar em outro pais. Obviamente que será exigido que ele participe
de atividades culturais com a comunidade, que ele consiga visitar parques, que ele

consiga interagir com famílias americanas, que ele assistia alguns esportes, vá ao
cinema, ao teatro, em fim qualquer tipo de atividade”, explica Caroline Maluf,
coordenadora da Gec no Brasil.
Os interessados em participar podem entrar em contato com o Exchange Office nas
Unidades Universitárias da Pedra Branca ou de Tubarão. AQUI estão disponíveis as
modalidades de intercâmbio da Unisul.

