Gestão de Comunicação
Assessoria de Promoção e Inteligência Competitiva

Monitoramento de notícias da Unisul
Dia 11 de maio de 2017

Jornais
Veículo: Jornal Diário do Sul
Página: 03
Editoria: Geral – Néia Lopes
Data: 11/05/17

Veículo: Jornal Diário do Sul
Página: 10
Editoria: Esportes
Data: 11/05/17

Veículo: Jornal Absoluto
Data: 11/05/17

Clínica de odonto da Unisul
atende crianças gratuitamente

A Clínica Ortodôntica Pediátrica da Unisul Unidade Pedra Branca presta atendimentos
gratuitos terças-feiras para toda a comunidade da Grande Florianópolis. O objetivo é
colocar em prática os alunos das unidade de aprendizagem Odontopediatria e

Ortodontia, ambas da 8ª fase do curso de Odontologia. Para atendimentos é preciso
agendar por telefone (48) 3279-1580.
O professor Marcos Ximenes é o responsável por orientar os alunos nos atendimentos.
Ele explica que o foco é receber crianças ainda com dentes de leite. “Nós atendemos
crianças até 12 anos de idade na Clínica de Odontopediatria e Ortodontia no que for
necessário para os pacientes dessa idade”. Além de toda atenção necessária para as
crianças, são transmitidas orientações de higiene bucal, hábitos alimentares, hábitos
relacionados à questão da chupeta e mamadeira. “Também fazemos tratamentos,
restaurações, tratamentos de canal e cirurgias que são necessárias para fazer em
criança”.
Para Vanessa Pedro, mãe do paciente Gabriel Pedro de 9 anos, o atendimento é ótimo e
a ligação da Clínica com a comunidade traz benefícios a ambos. “Eu gosto bastante do
atendimento. Passam bastante segurança, no começo inclusive eu entrava com ele e
agora ele vai sozinho”, agradece. Os futuros dentistas utilizam algumas técnicas lúdicas
para incentivar as crianças. Por exemplo, entregam medalhas de ouro, prata ou bronze
aos pacientes que se comportaram bem. “Eu acho que o dentista é bom e elas são bem
legais comigo. Elas ficam brincando. Também se preocupam quando estão arrumando
meu dente, perguntam se estou bem ou se está me machucando. Ganhei a medalha de
prata, já ganhei e a de ouro e vou ganhar a de bronze”, afirma Gabriel Pedro. E a mãe
Vanessa completa dizendo ao filho como é o funcionamento da vida universitária. “Eu
explico que são estudantes, que para ter uma profissão precisa de bastante empenho”,
orienta.
Quando começam a nascer os dentes de leite, a criança não tem muita coordenação e
nem noção de higienização bocal, cabendo aos pais cuidarem. “Elas precisam ser
orientadas sobre os problemas de saúde de bocal. Muitas vezes não é culpa das crianças
e sim dos pais que não tem o costume de higienizar os dentes e ensinar as crianças a
fazerem isso”, contextualiza Jean Farias, da 8ª fase de Odontologia. O atendimento dos
pequenos pacientes vai além de só cuidar dos dentes. “O atendimento da criança não é
você deitar ela na cadeira, anestesiar e fazer o procedimento. Envolve toda uma
psicologia, então você tem que falar a língua da criança, você tem que fazer ela confiar
em você, acreditar em você é bem diferente”, ressalta o aluno. A Clínica também atende
crianças recém nascidas até os dois anos e meio de idade, sempre instruindo os pais
sobre a higienização bocal. “Trabalhamos principalmente na educação, na prevenção e
na conscientização. É um trabalho familiar, conversando com os pais, porque quanto
antes a recomendações de saúde bucal e saúde geral forem seguidas, melhores os
resultados, que são nítidos e visíveis”, finaliza professora de Odontologia, Flávia Pilatti.
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Unisul auxilia estudantes a concorrerem a bolsas do
PROUNI
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), estão abertas até o dia
19 de maio. O processo permite que alunos dos terceirões, e também aqueles que já
possuem Ensino Médio completo, concorram a bolsas do Programa Universidade para
Todos (PROUNI). As inscrições devem ser realizadas pela internet no portal do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Do momento, até as provas que ocorrerão em 5 e 12 de novembro, representantes da
Unisul, campus Tubarão, estarão orientando estudantes através de várias operações.
Inicialmente, em visitas às escolas, empresas, cooperativas, prefeituras e outras
instituições, para divulgarem datas e demais informações pertinentes. Em paralelo,
sugerem que se cadastrem também no Unisul.Futuro, para terem acesso a orientações e
dicas semanais e participarem – gratuitamente – de aulões preparatórios e do Simuladão
Unisul.
No sentido de facilitar a escolha por uma futura profissão, o campus Tubarão também
está realizando a “Degustação Unisul”. O movimento oportuniza que estudantes, com
Ensino Médio completo, participem – gratuitamente – de aulas ou de outras atividades
nos Cursos Superiores de suas preferências. Também visa facilitar seus conhecimentos
sobre fluxos curriculares e mercados de trabalho.
Através do PROUNI, a Unisul oferecerá centenas de bolsas de 100% e 50%. As de
100% serão para aqueles que possuem renda familiar per capita de até 1,5 salário
mínimo. As 50%, para quem tem renda familiar per capita de até 3 salários mínimos.
Em ambos os casos o estudante precisa estar concluindo ou ter concluído o Ensino
Médio em uma escola pública. Para quem vem de escola particular a regra vale para
aquele que ganhou bolsa integral. Os benefícios valem para quem não possui curso de
graduação.
Para inscreverem-se os interessados devem acessar o site da universidade e clicarem no
banner Unisul.Futuro. As inscrições são gratuitas e a iniciativa complementa os
objetivos da “Vitrine das Profissões Unisul”, um dos maiores eventos de orientação de
carreiras de Santa Catarina, que ocorrerá em 20 e 21 de setembro. Ele irá oferecer
palestras, miniaulas, visitas guiadas e contatos pessoais dos estudantes com
Coordenadores de Cursos e psicólogos do Unisul Carreiras, através inclusive de dezenas
de estandes que integrarão a exposição no Complexo Esportivo do Campus Tubarão.
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Homenageados
A Câmara de Tubarão promoverá no próximo dia 25 a sessão solene anual para outorga
dos títulos de honra ao mérito e de cidadão tubaronense. A solenidade será realizada no
Espaço Integrado de Artes da Unisul, às 19 horas. Os homenageados serão: Ademir dos
Santos; Braz Ferreira Martins; Eduardo Morini; Eliete Santana Nunes; Jair Redivo; e
Léa Pereira Cascaes.
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Troféu Salim Mussi Miguel será entregue a esportistas

Esportistas de Tubarão que se destacaram no ano de 2016 serão homenageados hoje à
noite com o Troféu Salim Mussi Miguel. A entrega do prêmio está marcada para as 20h,
no auditório da Acit, e faz parte da programação de aniversário de 147 anos da Cidade
Azul.
Recebem a homenagem o Clube Atlético Tubarão, como instituição, os treinadores Ana
Cristina da Silva Huber e José Pires e os atletas Letícia de Carvalho, destaque da
natação, Kadyr Vieira Cargnin, do atletismo, Nícolas de Souza, do caratê, e Raphael

Zabot e Silva, goleiro de futsal.
Os esportistas foram selecionados por uma comissão julgadora formada pelo diretorpresidente da Fundação Municipal de Esportes (FME), Luiz Ernani Buerger, o vicepresidente, Rafael Menegaz, representantes do Conselho Regional de Educação Física
(Cref), do curso de Educação Física da Unisul, vereadores e representantes da imprensa.
O Prêmio Salim Mussi Miguel é realizado desde 1989, anualmente, pela prefeitura de
Tubarão.
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Reitor apresenta projetos da Unisul para Tubarão e
região, na Câmara Vereadores
A Lei de 20112 que oficializou a Unisul como Universidade Comunitária apenas
materializou a essência da instituição. As suas três fases, oferta do ensino, inclusão
social e inovação sempre estiveram fortemente vinculadas ao desenvolvimento regional.
Essa memória foi apresentada aos vereadores de Tubarão na noite desta segunda-feira,
8, pelo reitor da Universidade, professor Mauri Heerdt. A Sessão Ordinária foi proposta
pelo vereador Luiz Gonzaga dos Reis.
A primeira fase da Unisul pretendia ofertar o Ensino Superior na região, já que apenas
Florianópolis dispunha. No início de 1964 surgiu a Furb e um grupo de lideranças de
Tubarão foi conhecer a experiência. “Eles saíram em uma Kombi e o jornalista Osvaldo
Della Giustina foi convidado para fazer o relato desta visita. Ele acabou sendo o
primeiro dirigente da instituição que nasceu como Instituto e se firmou como
Fundação”, contextualizou Heerdt. Para o presidente da Câmara de Vereadores, Felippe
Luiz Collaço, a Unisul é extremamente importante para o desenvolvimento do
município de Tubarão. “Não apenas para a educação, mas também o desenvolvimento
econômico. A Câmara faz parte tanto do Conselho Universitário quanto do Conselho
Curador, portanto é importante essa apresentação do reitor”, agradece Collaço.
Viabilizar o Ensino Superior para populações que historicamente sempre estiveram à
margem da educação foi a meta do segundo período de desenvolvimento da Unisul,
relatado pelo reitor no Plenário Manoel Medeiros Eugênio. “Ficou claro pela fala do
reitor que o maior projeto da Unisul é se aproximar das pessoas carentes da nossa
cidade e região. É disso que o Brasil precisa. Olhar mais para as pessoas carentes para
mudar este cenário”, disse o vereador Luiz Gonzaga dos Reis, proponente do evento.
“Hoje, em termos de números, um terço de nossos alunos estão inseridos em algum
programa de inclusão social. Esta foi uma segunda fase, mas continua na ordem do dia.
Nós precisamos, ainda, e cada vez mais, incluir as pessoas no Ensino Superior”,
projetou o reitor.

A 15ª Sessão Ordinária de 2017 da Câmara de Vereadores de Tubarão expôs a nova fase
que a Universidade se encontra. “Em um terceiro momento a Unisul destaca a palavra
Inovação, mas ela não exclui os objetivos anteriores. Pelo contrário, a inovação exige
que se tenham novas formas criativas e diversificadas de acesso e inclusão. Mas
Inovação quer dizer, principalmente, que a Unisul está contribuindo com o
desenvolvimento regional”, garantiu o reitor. Para o vereador Douglas Antunes a Unisul
TV se tornou referência em inovação na cidade. “E isso mudou até a história do
município por esta referência em questões políticas, debates, etc”, parabenizou Antunes.
Promover o desenvolvimento das regiões em que está inserida é o projeto da Unisul,
mais atual do que nunca, nas palavras do professor Mauri. “Para que possamos orientar
o modelo educativo, o portfólio, os projetos, o planejamento, é preciso saber para onde
o mundo está caminhando e para onde se quer que ele caminhe. Esses são os valores,
iniciativas e projetos da atual reitoria para a instituição e também para a cidade de
Tubarão”, finalizou Heerdt.
Outros vereadores prestaram homenagens à Unisul. Entre eles, Dalton Luiz Marcon que
foi gerente de saúde na Secretaria Regional de Tubarão. “A professora Zélia (Maria
Zélia Baldessar), coordenadora de Medicina, firmou parceria da Unisul e o Estado. Isso
aumentou a amplitude para a nossa região. Portanto, nós só vamos conseguir tratar as
pessoas integrando universidade, poder público e entidades sociais”, exemplificou. Já, o
vereador Maurício da Silva costuma dizer que Tubarão e a região não seriam o que são
sem a Unisul. “E também não serão o que pretendem ser sem a Unisul. Parabenizo o
professor Mauri e toda a equipe pelo reconhecimento que é dado à Câmara”.
Além do reitor, estiveram presentes na Câmara de Vereadores de Tubarão o vice-reitor e
assessor jurídico da Unisul, professor Lester Marcantonio Camargo; o pró-reitor de
Ensino, Pesquisa, Pós-graduação, Extensão e Inovação, professor Hércules Nunes de
Araújo; o pró-reitor de Administração e Operações, professor Heitor Wensing Júnior; o
gestor da área de Marketing, Comunicação e Relacionamento, professor Fabiano
Ceretta; o chefe de gabinete, professor Ademar Schmitz, a secretária-geral, Mírian
Maria de Medeiros; e o diretor do Campus Tubarão, professor Rafael Ávila Faraco.
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Unisul auxilia estudantes a concorrerem a centenas de
bolsas do PROUNI
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), estão abertas até o dia
19 de maio. O processo permite que alunos dos terceirões, e também aqueles que já
possuem Ensino Médio completo, concorram a bolsas do Programa Universidade para

Todos (PROUNI). As inscrições devem ser realizadas pela internet no portal
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Do momento, até as provas que ocorrerão em 5 e 12 de novembro, representantes da
Unisul, campus Tubarão, estarão orientando estudantes através de várias operações.
Inicialmente, em visitas às escolas, empresas, cooperativas, prefeituras e outras
instituições, para divulgarem datas e demais informações pertinentes. Em paralelo,
sugerem que se cadastrem também no Unisul.Futuro, para terem acesso a orientações e
dicas semanais e participarem – gratuitamente – de aulões preparatórios e do Simuladão
Unisul.
No sentido de facilitar a escolha por uma futura profissão, o campus Tubarão também
está realizando a “Degustação Unisul”. O movimento oportuniza que estudantes, com
Ensino Médio completo, participem – gratuitamente – de aulas ou de outras atividades
nos Cursos Superiores de suas preferências. Também visa facilitar seus conhecimentos
sobre fluxos curriculares e mercados de trabalho.
Através do PROUNI, a Unisul oferecerá centenas de bolsas de 100% e 50%. As de
100% serão para aqueles que possuem renda familiar per capita de até 1,5 salário
mínimo. As 50%, para quem tem renda familiar per capita de até 3 salários mínimos.
Em ambos os casos o estudante precisa estar concluindo ou ter concluído o Ensino
Médio em uma escola pública. Para quem vem de escola particular a regra vale para
aquele que ganhou bolsa integral. Os benefícios valem para quem não possui curso de
graduação.
Para inscreverem-se os interessados devem acessar o site da universidade e clicarem no
banner Unisul.Futuro. As inscrições são gratuitas e a iniciativa complementa os
objetivos da “Vitrine das Profissões Unisul”, um dos maiores eventos de orientação de
carreiras de Santa Catarina, que ocorrerá em 20 e 21 de setembro. Ele irá oferecer
palestras, miniaulas, visitas guiadas e contatos pessoais dos estudantes com
Coordenadores de Cursos e psicólogos do Unisul Carreiras, através inclusive de dezenas
de estandes que integrarão a exposição no Complexo Esportivo do Campus Tubarão.
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Professor da UFSC lança o livro ‘Termalismo e
Crenoterapia no Brasil e no mundo’
O professor do Departamento de Saúde Pública da UFSC Fernando Hellmann lançará o
livro Termalismo e Crenoterapia no Brasil e no mundo durante o evento “Termalismo
Social em Santa Catarina: realidade, sensibilização e ação”, realizado na Universidade
do Sul de Santa Catarina (Unisul) entre os dias 9 e 12 de maio. Hellmann irá proferir a
palestra de abertura sobre o tema do encontro juntamente com Daniel Rodrigues,

professor da Unisul e coautor do livro. O evento é direcionado aos profissionais de
Atenção Básica das cidades catarinenses e será realizado em três locais diferentes:
Chapecó (9/05), Tubarão (11/05) e Palhoça (12/05).

A programação do encontro conta com relatos de experiências bem-sucedidas em
termalismo e duas palestras. A primeira sobre “Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares: avanços e desafios”, apresentada pelo representante do
Ministério da Saúde Daniel Miele Amado; e a segunda, com o tema “As águas termais e
minerais na Saúde”, proferida pelo membro da Associação Latino-americana de
Termalismo na Argentina Néstor Hugo Ficosecco. A ação tem parceria com a Secretaria
de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), por meio de sua Diretoria de Educação
Permanente em Saúde e da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina, o curso de
Naturologia da Unisul e o Departamento de Saúde Pública da UFSC.
O lançamento do livro e a programação do evento fazem parte do projeto “Termalismo
Social na Atenção Básica Catarinense: Realidade, Sensibilização e Ação”. Dentre os
objetivos específicos do projeto, consta a produção de conhecimento científico e
material informativo referente ao termalismo social – crenoterapia. O projeto é
financiado pelo Ministério da Saúde para fortalecimento de serviços de práticas
integrativas e complementares no SUS e é elaborado pela Coordenação Geral de Áreas
Técnicas do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde do
Ministério da Saúde.
Termalismo
O termalismo se refere ao uso de águas termais minerais na recuperação, manutenção e
ampliação da saúde, sendo utilizado como sinônimo de balneoterapia. Quando
qualificado enquanto Termalismo Social, tal como expresso na Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares, o sentido de termalismo é ampliado para
garantir o acesso enquanto direito social.
Mais informações na página do evento.
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Novos colegiados de turismo e cultura têm a missão de
reunir segmentos e implantar políticas públicas nos
municípios

A Amurel promoveu na manhã dessa terça-feira, 9, uma reunião com gestores e
responsáveis pelas áreas de Turismo e de Cultura dos municípios associados. Os
objetivos principais da reunião foram a efetivação de colegiados em cada um dos
segmentos, com eleição de diretorias, e apresentação do esboço do Plano de
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, discutido no último dia 4
de maio com o presidente da Embratur, o catarinense Vinícius Lumertz, e um grupo
tubaronense composto por representantes da Amurel, Unisul, e prefeitura de tubarão.
O Plano Integrado está sendo conduzido pela Amurel e Unisul e faz parte de um projeto
da Associação de fazer do turismo o grande impulsionador do desenvolvimento
econômico da região, com foco na integração das potencialidades turísticas dos
municípios. O PDITS foi apresentado aos grupos de Turismo e Cultura por Valter Alves
Schmitz, vice-presidente da Fundação Unisul, presente na reunião na Embratur, na
semana passada, em Brasília.
Também compuseram a mesa o diretor executivo da Amurel Celso Heidemann, o
secretário de Planejamento de Tubarão Alexandre Moraes, representando o prefeito
Joares Ponticelli, o prefeito de Grão Pará, Márcio Blasius, e o responsável pela
organização e criação dos dois colegiados, Álvaro Dalmagro, representando a Amurel.
O PDITS prevê o cumprimento de várias etapas para a execução do mesmo, sendo que a
organização dos entes públicos envolvidos é uma das primeiras e primordiais. Para
tanto foi escolhida uma diretoria para Colegiado de Turismo da Região da Amurel e
posteriormente será elaborado um estatuto para o mesmo. A diretoria ficou assim:
Colegiado de Turismo

Coordenação: Tubarão (Josiane Linhares); Vice-coordenação: Imbituba (Paula da
Rocha); 1ª secretaria: Grão Pará (Caroline Bonetti); 2ª secretaria: Treze de Maio (Jaison
Bez Fontana)
Cultura
A formação de um grupo permanente de gestores de cultura também era uma meta
antiga da Amurel. A diretoria acredita que esta seria um passo importante para
fortalecer as discussões sobre cultura e implantar de maneira homogênea nos
municípios os sistemas e políticas culturais preconizadas pelos governos federal e
estadual. Na reunião de ontem foi possível escolher uma diretoria para o colegiado de
Cultura, que ficará incumbida de dar prosseguimento à consolidação do grupo. Confira
como ficou composta:
Colegiado de Cultura
Coordenação: Tubarão (José Paulo Garcia); Vice-coordenação: Sangão (Deise
Formentin); 1ª secretaria: Treze de Maio (Adriane Bez Fonta Margotti); 2ª secretaria:
São Ludgero (Francislene Becker Wessling)
As diretorias dos dois colegiados terão mandato de um ano.
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Defensora pública recebe cidadania
piauiense no próximo dia 18

Defensora pública Alynne Patrício
A defensora pública Alynne Patrício vai ganhar cidadania piauiense. A solenidadeacont
ece no próximo dia 18, às 10h, no Plenário da na Assembleia Legislativa. Aproposição f
oi do deputado Georgiano Neto (PSD).

Alynne Patrício é cearense, mas com a carreira jurídica exercida no Piauí.Graduada em
Direito pela Universidade Federal do Ceará, em 2003), é especialistaem Ciências Penais
pela Universidade do Sul de Santa CatarinaUNISUL. Édefensora pública no Piauí desde 2004, atualmente titular da 8ª Defensoria d
eFamília.É professora da PósGraduação em Ciências Criminais da Escola doLegislativo do Piauí e de Direito Penal e
de Direito Processual Penal do CERSTeresina.
"Durante 12 anos fui titular da 3a Defensoria Pública da Infância e juventudetendo tido
a oportunidade de representar o PIAUÍ a frente da Secretaria Geral daComissão da Infân
cia e Juventude do colégio de defensores gerais”, disse.
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Águas na saúde
Está sendo debatido esta semana o termalismo social em SC. A Secretaria de Estado da
Saúde, Unisul e UFSC criaram um projeto para fomentar ações e serviços com uso de
águas termais minerais na recuperação, manutenção e ampliação da saúde. Quando
chamado de termalismo social seu sentido é ampliado para garantir o acesso enquanto
direito social.
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Defensora pública recebe Título de Cidadã Piauiense
No próximo dia 18, a defensora pública Alynne Patrício receberá Título de Cidadã
Piauiense na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. A solenidade, que ocorrerá às
10h, é uma proposição do deputado Georgiano Neto. Esta homenagem ocorrerá dentro
da programação da Semana Nacional da Defensoria Pública em reconhecimento aos
serviços prestados por quase 13 anos na defensoria pública do Piauí.
Alynne Patrício é cearense, mas sua carreira foi firmada no Piauí. Ela possui graduação
em Bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Ceará-UFC (2003) e é
especialista em Ciências Penais pela Universidade do Sul de Santa Catarina-UNISUL.
“Assim que terminei a faculdade já estudava para concursos públicos. Sempre gostei de
estudar, ler e inovar”, disse Alynne.

Desde 2004 é Defensora Pública do Estado do Piauí atualmente titular da 8a Defensoria
de Família. “Durante 12 anos fui titular da 3a Defensoria Pública da Infância e
juventude tendo tido a oportunidade de representar o PIAUÍ a frente da Secretaria Geral
da Comissão da Infância e Juventude do colégio de defensores gerais”, disse. Alynne
Patrício já representou a defensoria do Piauí palestrando no congresso da Associação
Interamericana de Defensores Públicos - AIDEF que ocorreu no Paraguai, além de ter
sido escolhida como representante da defensoria frente a Unicef em evento no Uruguai.
Professora da Pós Graduação em Ciências Criminais da Escola do Legislativo do Piauí e
Professora de Direito Penal e De Direito Processual Penal do CERS Teresina, Alynne
Patrício tem conquistado admiração de diversos alunos que assim como a defensora
buscam estabilidade e excelente carreira profissional. “Ministrar aulas para mim é
satisfação, gosto de vê meus alunos interagindo, aprendendo e acima de tudo logrando
êxito. Tudo isso não tem preço, pois também já passei por muitas dificuldades para
chegar até aqui”, conta a defensora. Além disso, a defensora é Coach de Carreiras
Jurídicas formada pelo Instituto Brasileiro de Coaching, já foi Professora da Faculdade
Tecnológica do Piauí-FATEPI e da Faculdade Maurício de Nassau-FAP Teresina.
Atualmente é diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Piauí-ESDEPI.
“Eu sinceramente não sei onde encontro tempo para fazer tudo isso. Sempre fui guiada
por Deus e por isso consigo organizar meu tempo e ter muita disposição. Sou muito
grata ao Piauí, pois este estado me oportunizou amor familiar e sucesso profissional.
Sempre me considerei piauiense e agora sou uma cidadã de fato. Agradeço ao deputado
Georgiano Neto pela propositura deste título”, pontua Alynne Patrício.
Recentemente Alynne foi reconhecida pelo Centro de Ensino Renato saraiva-CERS e
ministra aulas online por todo o Brasil, em nome do estado do Piauí. A solenidade, que
é aberta ao público, ocorrerá no Plenário deputado Waldemar Macêdo, na Assembleia
Legislativa do Piauí, às 10.
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Reitor expõe projetos da Unisul

A lei de 2012 que oficializou a Unisul como universidade comunitária apenas
materializou a essência da instituição. As suas três fases – oferta do ensino, inclusão
social e inovação – sempre estiveram fortemente vinculadas ao desenvolvimento
regional. Essa memória foi apresentada aos vereadores de Tubarão na noite de segundafeira pelo reitor da universidade, prof. Mauri Heerdt. A sessão ordinária foi proposta
pelo vereador Luiz Gonzaga dos Reis.
A primeira fase da Unisul pretendia ofertar o ensino superior na região, já que apenas
Florianópolis dispunha. No início de 1964 surgiu a Furb e um grupo de líderes de
Tubarão foi conhecer a experiência. “Eles saíram em uma Kombi e o jornalista Osvaldo
Della Giustina foi convidado para fazer o relato desta visita. Ele acabou sendo o
primeiro dirigente da instituição, que nasceu como instituto e se firmou como
fundação”, contextualizou Heerdt.
Viabilizar o ensino superior para populações que historicamente estiveram à margem da
educação foi a meta do segundo período de desenvolvimento da Unisul, relatado pelo
reitor no plenário. “Hoje, em termos de números, um terço de nossos alunos estão
inseridos em algum programa de inclusão social. Esta foi uma segunda fase, mas
continua na ordem do dia. Nós precisamos, ainda, e cada vez mais, incluir as pessoas no
ensino superior”, projetou o reitor.
NOVA FASE
Na sessão o reitor também expôs a nova fase da Unisul. “Em um terceiro momento a
universidade destaca a palavra inovação, mas ela não exclui os objetivos anteriores.
Pelo contrário, a inovação exige que se tenha novas formas criativas e diversificadas de
acesso e inclusão. Mas inovação quer dizer, principalmente, que a Unisul está
contribuindo com o desenvolvimento regional”, garantiu o reitor.
“Para que possamos orientar o modelo educativo, o portfólio, os projetos, o
planejamento, é preciso saber para onde o mundo está caminhando e para onde se quer
que ele caminhe. Esses são os valores, as iniciativas e os projetos da atual reitoria para a
instituição e também para a cidade de Tubarão”, colocou Heerdt.
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Unisul auxilia estudantes a concorrerem a centenas de
bolsas do PROUNI
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), estão abertas até o dia
19 de maio. O processo permite que alunos dos terceirões, e também aqueles que já
possuem Ensino Médio completo, concorram a bolsas do Programa Universidade para
Todos (PROUNI). As inscrições devem ser realizadas pela internet no portal
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Do momento, até as provas que ocorrerão em 5 e 12 de novembro, representantes da
Unisul, campus Tubarão, estarão orientando estudantes através de várias operações.
Inicialmente, em visitas às escolas, empresas, cooperativas, prefeituras e outras
instituições, para divulgarem datas e demais informações pertinentes. Em paralelo,
sugerem que se cadastrem também no Unisul.Futuro, para terem acesso a orientações e
dicas semanais e participarem – gratuitamente – de aulões preparatórios e do Simuladão
Unisul.
No sentido de facilitar a escolha por uma futura profissão, o campus Tubarão também
está realizando a “Degustação Unisul”. O movimento oportuniza que estudantes, com
Ensino Médio completo, participem – gratuitamente – de aulas ou de outras atividades
nos Cursos Superiores de suas preferências. Também visa facilitar seus conhecimentos
sobre fluxos curriculares e mercados de trabalho.
Através do PROUNI, a Unisul oferecerá centenas de bolsas de 100% e 50%. As de
100% serão para aqueles que possuem renda familiar per capita de até 1,5 salário
mínimo. As 50%, para quem tem renda familiar per capita de até 3 salários mínimos.
Em ambos os casos o estudante precisa estar concluindo ou ter concluído o Ensino
Médio em uma escola pública. Para quem vem de escola particular a regra vale para
aquele que ganhou bolsa integral. Os benefícios valem para quem não possui curso de
graduação.
Para inscreverem-se os interessados devem acessar o site da universidade e clicarem no
banner Unisul.Futuro. As inscrições são gratuitas e a iniciativa complementa os
objetivos da “Vitrine das Profissões Unisul”, um dos maiores eventos de orientação de
carreiras de Santa Catarina, que ocorrerá em 20 e 21 de setembro. Ele irá oferecer
palestras, miniaulas, visitas guiadas e contatos pessoais dos estudantes com
Coordenadores de Cursos e psicólogos do Unisul Carreiras, através inclusive de dezenas
de estandes que integrarão a exposição no Complexo Esportivo do Campus Tubarão.
O endereço é: http://enem.inep.gov.br/participante.
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Troféu Salim Mussi Miguel será entregue a esportistas
Esportistas de Tubarão que se destacaram no ano de 2016 serão homenageados.

Esportistas de Tubarão que se destacaram no ano de 2016 serão homenageados hoje à
noite com o Troféu Salim Mussi Miguel. A entrega do prêmio está marcada para as 20h,
no auditório da Acit, e faz parte da programação de aniversário de 147 anos da Cidade
Azul.
Recebem a homenagem o Clube Atlético Tubarão, como instituição, os treinadores Ana
Cristina da Silva Huber e José Pires e os atletas Letícia de Carvalho, destaque da
natação, Kadyr Vieira Cargnin, do atletismo, Nícolas de Souza, do caratê, e Raphael
Zabot e Silva, goleiro de futsal.
Os esportistas foram selecionados por uma comissão julgadora formada pelo diretorpresidente da Fundação Municipal de Esportes (FME), Luiz Ernani Buerger, o vicepresidente, Rafael Menegaz, representantes do Conselho Regional de Educação Física
(Cref), do curso de Educação Física da Unisul, vereadores e representantes da imprensa.
O Prêmio Salim Mussi Miguel é realizado desde 1989, anualmente, pela prefeitura de
Tubarão.
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Circuito FAM de Cinema vai percorrer 28 cidades de
SC
Cineclubes, universidades, fundações culturais, museus e unidades do Sesc receberão o
Circuito FAM de Cinema com os filmes vencedores do 20º Florianópolis Audiovisual
Mercosul entre os dias 20 a 25 de maio

Descentralizar e democratizar o acesso às produções de cinema do Mercosul para todo o
público, sempre com entrada gratuita, esse é o lema do Circuito FAM de Cinema que no
mês de maio vai exibir os filmes Vencedores do 20º Florianópolis Audiovisual
Mercosul.
Nesta edição, o Sesc é parceiro do Circuito FAM de Cinema e 20 unidades do estado
recebem os filmes da mostra Itinerante. A Universidade do Estado de Santa Catarina
mantém o apoio firmado em 2014 e sete centros da UDESC recebem a
programação. Ao todo 28 cidades de todas as regiões de Santa Catarina em 40 pontos
em mais de 200 exibições.
O Circuito FAM de Cinema 2017 está dividido em cinco programas diferentes com os
filmes eleitos pelo Júri Oficial e Popular no FAM do ano passado, inclui 11 curtas e
dois longas-metragens, com programação adulto e infantojuvenil.
A Sessão 1 exibe o filme 5 x Chico, o Velho e sua gente, de Ana Rieper, Camilo
Cavalcante, Eduardo Goldenstein, Eduardo Nunes e Gustavo Spolidoro, (90 minutos),
foi eleito o Melhor Documentário pelo Júri Oficial da mostra Doc-FAM. O
documentário retrata a fé, as paixões, as lendas e a busca pela sobrevivência nas
comunidades ribeirinhas do gigante Rio São Francisco nos cinco estados pelo qual
passa até a deságua no mar do Nordeste brasileiro e leva vida a mais de 16 milhões de
brasileiros.
Na Sessão 2, o documentário eleito pelo Júri Popular na Mostra DOC-FAM, Olhar de
Nise, de Jorge Oliveira e Pedro Zoca (90 minutos). Nise da Silveira se recusa a usar o
choque elétrico e adota a arte terapia para tratar seus pacientes. As obras dos talentosos
artistas que encantam C.G. Jung são parte da mudança de vida de milhares de pessoas e
da medicina.
A Sessão 3, com duração de 44 minutos, traz os ganhadores da Mostra Infantojuvenil. A
descoberta na infância passa por muita curiosidade e algumas dificuldades em O melhor

som do mundo, de Pedro Paulo de Andrade e Meu pequeno herói não sabe voar, de
Pedro Jorge. Já em Òrun Àiyé – A Criação do Mundo, de Cintia Maria e Jamile Coelho
nos aproximamos de outro mundo que faz parte dos mitos de nossa criação.
Na Sessão 4, a classificação indicativa é de 12 anos e estão os vencedores da Mostra de
Curtas Mercosul e Catarinense e compreende os filmes Chacal – Palavra Filme, de Piu
Gomes, apresenta o poeta em seu próprio estilo. Os perigos ao meio ambiente estão
retratados em Castillo y el armado, Pedro Harres, e Deserto verde, de Juliana Kroeger,
este último uma produção catarinense. Uma luz de equilíbrio nos dá esperança em Jasy
Porã, de Pavel Tavares. Duração 90 minutos.
E a Sessão 5, os Vencedores da Mostra de Curtas Mercosul e Catarinense. O grande
premiado do FAM 20 anos e de diversos Festivais Rosinha, de Gui Campos, conta a
história de amor que já chegou a terceira idade.Uma comédia com D.E.U.S , de Rafael
Costa e muita cultura de comunidades nativas em Las musas de pogue, de Germán
Arango e Buracão, de Teka Simon e Camila Oliveira, tem classificação indicativa de 14
anos e duração de 80 minutos.
A programação completa está disponível no www.famdetodos.com.br
Cidades
Florianópolis, Araranguá, Balneário Camboriú, Brusque, Caçador, Chapecó, Concórdia,
Criciúma, Curitibanos, Ibirama, Imaruí, Imbituba, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville,
Lages, Laguna, Palhoça, Rio do Sul, Salto Veloso, São Bento do Sul, São Francisco do
Sul, São Miguel do Oeste, Tijucas, Tubarão, Urubici, Videira e Xanxerê.
Em Florianópolis, as sessões serão em 8 locais (Cineclube UNISUL – CIC, NETIUFSC, FAED-Udesc, CEAD-Udesc, CEART-Udesc, Instituto Estadual de Educação,
Escola Estadual Idelfonso Linhares e Auditório do Hospital Infantil Joana de Gusmão).
Circuito FAM
Realizado desde 2005, no ano passado o Circuito FAM passou por 23 cidades, em 30
locais de exibição e 165 sessões abertas e gratuitas. Mais 7 de mil pessoas assistiram
aos filmes vencedores da 19º edição do Festival na mostra Itinerante.
Circuito FAM de Cinema
De 20 a 25 de maio
21º FAM – Florianópolis Audiovisual Mercosul
De 20 a 25 de junho de 2017
Site Oficial: www.famdetodos.com.br
Facebook:http://www.facebook.com/FAMdetodos
Twitter: http://twitter.com/FAMdetodos
Intagram: @famdetodos
Programação*
*Programação sujeita a alteração, consulte no site www.famdetodos.com.br
Dia 20/05
– Videira – Museu do Vinho

Local: Rua Padre Anchieta 344
Horário: 15h
5 Vezes Chico – O Velho e sua Gente, Gustavo Spolidoro, Ana Rieper, Camilo
Cavalcante, Eduardo Goldenstein, Eduardo Nunes, Documentário, 90|0
– Caçador – Sesc
Local: Sala Multiuso da Fundação Municipal de Cultura – Rua Osório timermann, 400
Horário: 18h30min
5 Vezes Chico – O Velho e sua Gente, Gustavo Spolidoro, Ana Rieper, Camilo
Cavalcante, Eduardo Goldenstein, Eduardo Nunes, Documentário, 90|0
– Imbituba – Biblioteca Pública Municipal Cônego Itamar Luiz da Costa
Local: Praça Henrique Lage – Centro – Imbituba
Horário: 19h
5 Vezes Chico – O Velho e sua Gente, Gustavo Spolidoro, Ana Rieper, Camilo
Cavalcante, Eduardo Goldenstein, Eduardo Nunes, Documentário, 90|0
– Florianópolis – CIC – Cineclube Cinema UNISUL
Local: CIC – Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica, Florianópolis.
Horário: 20h
Deserto Verde, Juliana Kroeger, Documentário, 29|0
Castillo y el Armado, Pedro Harres, Drama, 13|46
Chacal Palavra Filme, Piu Gomes, Biografia, 19|20
Jasy Porã, Pavel Luiz Tavares, Cecília Belén Sandoval, Cultura, 26|0
– Joinville – Galeria 33
Local: Rua Bento Gonçalves, 33, Glória, Joinville/Sc, CEP 89216110
Horário: 20h
Deserto Verde, Juliana Kroeger, Documentário, 29|0
Castillo y el Armado, Pedro Harres, Drama, 13|46
Chacal Palavra Filme, Piu Gomes, Biografia, 19|20
Jasy Porã, Pavel Luiz Tavares, Cecília Belén Sandoval, Cultura, 26|0
– Chapecó – Sesc
Local: Teatro Sesc Chapeco? – Rua Brasi?lia,475-D – J.Ita?lia – 89802-330
Horário: 20h
5 Vezes Chico – O Velho e sua Gente, Gustavo Spolidoro, Ana Rieper, Camilo
Cavalcante, Eduardo Goldenstein, Eduardo Nunes, Documentário, 90|0
Dia 21/05
– Urubici – Sesc
Local: ARAU?JO FIGUEIREDO – R. Hipo?lito Silva Matos, 654 – Centro – Urubici,
SC
Horário: 07h30 min
Olhar de Nise, Jorge Oliveira, Documentário, 84|6
– Palhoça – Sesc
Local: Teatro Sesc Chapeco? – Rua Brasi?lia,475-D – J.Ita?lia – 89802-330
Horário: 13h

ÒrunÀiyé – A Criação do Mundo, Jamile Coelho e Cintia Maria, Animação, 12|0
Meu Pequeno Herói Não Sabe Voar, Pedro Jorge, Drama, 19|0
O Melhor Som do Mundo, Pedro Paulo de Andrade, Infantil, 13|0
– Lages – Sesc
Local: Rua Vidal Ramos Junior, no 152 – Centro – 88.502-120 – Lages – SC
Horário: 15h
ÒrunÀiyé – A Criação do Mundo, Jamile Coelho e Cintia Maria, Animação, 12|0
Meu Pequeno Herói Não Sabe Voar, Pedro Jorge, Drama, 19|0
O Melhor Som do Mundo, Pedro Paulo de Andrade, Infantil, 13|0
– Xanxerê – Sesc
Local: Sesc Xanxerê – Rua: Cel.Passos Maia,691 – Centro
Horário: 15h
Olhar de Nise, Jorge Oliveira, Documentário, 84|6
– Joinville – Sesc
Local: Teatro Sesc Joinville – rua Itaiópolis,470 – América
Horário: 16h
Jasy Porã, Pavel Luiz Tavares, Cecília Belén Sandoval, Cultura, 26|0
Deserto Verde, Juliana Kroeger, Documentário, 29|0
Chacal Palavra Filme, Piu Gomes, Biografia, 19|20
Castillo y el Armado, Pedro Harres, Drama, 13|46
– Jaraguá do Sul – Sesc
Local: Teatro do Sesc – Rua: Jorge Czerniewicz, 633.
Horário: 17h
Olhar de Nise, Jorge Oliveira, Documentário, 84|6
– Joinville – Galeria 33
Local: Rua Bento Gonçalves, 33, Glória, Joinville, CEP 89216110
Horário: 18h
Rosinha, Gui Campos, Romance, 14|51
Las musas de Pogue, Germán Arango, Documentário, 30|2
D.E.U.S, Rafael Costa, Comédia, 15|0
Buracão, Teka Simon e Camila Oliveira, Cultura, 18|47
– Chapecó – Sesc
Local: Teatro Sesc Chapeco? – Rua Brasi?lia,475-D – J.Ita?lia – 89802-330
Horário: 18h
Olhar de Nise, Jorge Oliveira, Documentário, 84|6
– Imbituba – Biblioteca Pública Municipal Cônego Itamar Luiz da Costa
Local: Praça Henrique Lage – Centro – Imbituba
Horário: 18h30min
ÒrunÀiyé – A Criação do Mundo, Jamile Coelho e Cintia Maria, Animação, 12|0
Meu Pequeno Herói Não Sabe Voar, Pedro Jorge, Drama, 19|0O Melhor Som do
Mundo, Pedro Paulo de Andrade, Infantil, 13|0
– Caçador – Sesc
Local: Sala Multiuso da Fundação Municipal de Cultura – Rua Osório timermann, 400
Horário: 18h30min
Olhar de Nise, Jorge Oliveira, Documentário, 84|6

– Joinville – Sesc
Local: Teatro Sesc Joinville – rua Itaiópolis,470 – América
Horário: 19h30min
Olhar de Nise, Jorge Oliveira, Documentário, 84|6
– Florianópolis – CIC – Cineclube Cinema UNISUL
Local: CIC – Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica, Florianópolis.
Horário: 20h
Rosinha, Gui Campos, Romance, 14|51
Las musas de Pogue, Germán Arango, Documentário, 30|2
D.E.U.S, Rafael Costa, Comédia, 15|0
Buracão, Teka Simon e Camila Oliveira, Cultura, 18|47
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Circuito FAM de Cinema vai percorrer 28 cidades de
Santa Catarina
Cineclubes, universidades, fundações culturais,museus e unidades do Sesc receberão os
filmes vencedores Festival entre os dias 20 a 25 de maio

Descentralizar e democratizar o acesso às produções de cinema do Mercosul para todo o
público, sempre com entrada gratuita, esse é o lema do Circuito FAM de Cinema que no
mês de maio vai exibir os filmes Vencedores do 20º Florianópolis Audiovisual
Mercosul.
Nesta edição, o Sesc é parceiro do Circuito FAM de Cinema e 20 unidades do estado
recebem os filmes da mostra Itinerante. A Universidade do Estado de Santa Catarina
mantém o apoio firmado em 2014 e sete centros da Udesc recebem a programação. Ao
todo 28 cidades de todas as regiões de Santa Catarina em 40 pontos em mais de 200
exibições.
O Circuito FAM de Cinema 2017 está dividido em cinco programas diferentes com os
filmes eleitos pelo Júri Oficial e Popular no FAM do ano passado, inclui 11 curtas e
dois longas-metragens, com programação adulto e infantojuvenil.
A Sessão 1 exibe o filme 5 x Chico, o Velho e sua gente, de Ana Rieper, Camilo
Cavalcante, Eduardo Goldenstein, Eduardo Nunes e Gustavo Spolidoro, (90 minutos),
foi eleito o Melhor Documentário pelo Júri Oficial da mostra Doc-FAM. O
documentário retrata a fé, as paixões, as lendas e a busca pela sobrevivência nas
comunidades ribeirinhas do gigante Rio São Francisco nos cinco estados pelo qual
passa até a deságua no mar do Nordeste brasileiro e leva vida a mais de 16 milhões de
brasileiros.
Na Sessão 2, o documentário eleito pelo Júri Popular na Mostra DOC-FAM, Olhar de
Nise, de Jorge Oliveira e Pedro Zoca (90 minutos). Nise da Silveira se recusa a usar o
choque elétrico e adota a arte terapia para tratar seus pacientes. As obras dos talentosos
artistas que encantam C.G. Jung são parte da mudança de vida de milhares de pessoas e
da medicina.
A Sessão 3, com duração de 44 minutos, traz os ganhadores da Mostra Infantojuvenil. A
descoberta na infância passa por muita curiosidade e algumas dificuldades em O melhor
som do mundo, de Pedro Paulo de Andrade e Meu pequeno herói não sabe voar, de
Pedro Jorge. Já em Òrun Àiyé - A Criação do Mundo, de Cintia Maria e Jamile Coelho
nos aproximamos de outro mundo que faz parte dos mitos de nossa criação.
Na Sessão 4, a classificação indicativa é de 12 anos e estão os vencedores da Mostra de
Curtas Mercosul e Catarinense e compreende os filmes Chacal - Palavra Filme, de Piu
Gomes, apresenta o poeta em seu próprio estilo. Os perigos ao meio ambiente estão
retratados em Castillo y el armado, Pedro Harres, e Deserto verde, de Juliana Kroeger,
este último uma produção catarinense. Uma luz de equilíbrio nos dá esperança em Jasy
Porã, de Pavel Tavares. Duração 90 minutos.
E a Sessão 5, os Vencedores da Mostra de Curtas Mercosul e Catarinense. O grande
premiado do FAM 20 anos e de diversos Festivais Rosinha, de Gui Campos, conta a
história de amor que já chegou a terceira idade.Uma comédia com D.E.U.S , de Rafael
Costa e muita cultura de comunidades nativas em Las musas de pogue, de Germán
Arango e Buracão, de Teka Simon e Camila Oliveira, tem classificação indicativa de 14
anos e duração de 80 minutos.
A programação completa está disponível no www.famdetodos.com.br

Cidades
Florianópolis, Araranguá, Balneário Camboriú, Brusque, Caçador, Chapecó, Concórdia,
Criciúma, Curitibanos, Ibirama, Imaruí, Imbituba, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville,
Lages, Laguna, Palhoça, Rio do Sul, Salto Veloso, São Bento do Sul, São Francisco do
Sul, São Miguel do Oeste, Tijucas, Tubarão, Urubici, Videira e Xanxerê.
Em Florianópolis, as sessões serão em 8 locais (Cineclube Unisul - CIC, NETI-UFSC,
FAED-Udesc, CEAD-Udesc, CEART-Udesc, Instituto Estadual de Educação, Escola
Estadual Idelfonso Linhares e Auditório do Hospital Infantil Joana de Gusmão).
Circuito FAM
Realizado desde 2005, no ano passado o Circuito FAM passou por 23 cidades, em 30
locais de exibição e 165 sessões abertas e gratuitas. Mais 7 de mil pessoas assistiram
aos filmes vencedores da 19º edição do Festival na mostra Itinerante.
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Save the dates:
O projeto Clássicos Brasileiros, do shopping Iguatemi, presta um tributo nesta sextafeira ao cantor e compositor Vinicius de Moraes. A partir das 20h os músicos Leandro
Fortes, Tiê Pereira e Richard Montano se apresentam gratuitamente na Praça de
Alimentação. Para quem aprovou a ideia, os próximos cantores homenageados são Tom
Jobim (9 de junho), Jorge Ben Jor (14 de julho), Tim Maia (11 de agosto), Luis
Gonzaga e Gonzaguinha (8 de setembro), Cássia Eller (13 de outubro) e Djavan (10 de
novembro).
Também amanhã, dia 12, tem grupo Molejo no Stage Music Park. A organização da
festa 5ª Endireita é da agência PHU em parceria com os cursos de Direito da UFSC,
Unisul, Cesusc e Univali.
Sábado, dia 13, o multiartista Diogo Nogueira – que é cantor, compositor,
instrumentista, apresentador e ator – traz os sucessos do DVD “Alma brasileira” para
o Centro de Eventos da UFSC. Para manter a tradição e disseminar a cultura, a
universidade distribuiu 100 ingressos entre os seus alunos.
Para as mães que não dispensam um sertanejo “de raiz”, a dupla Zezé Di Camargo e
Luciano desembarca na Fields no dia 19 de maio. O repertório da turnê “Flores em
Vida” inclui o clássico “É o amor”, entre sucessos antigos e atuais.
No mês das festas juninas, nem tudo é forró! A banda O Rappa, que já anunciou uma
trégua dos palcos, só vai descansar depois de tocar no Petry, no dia 14 de junho.

Brasil afora, os party lovers já estão em contagem regressiva para a 13ª edição
do Winter Play, de 23 a 25 de junho em Jurerê Internacional. Desta vez o festival que se
diferencia pelos “pacotes”, com camarotes, hospedagem, transfers, brunch e mimos
como welcome drinks, chega ainda mais sedutor, em clima de cabaré.
No dia 15 de julho o Stage Music Park vai ganhar ares de auditório para receber o show
do Padre Fábio de Melo. Com 20 álbuns e três CDs gravados, o evangelizador detém
um Disco de Ouro e já foi indicado ao Grammy Latino, na categoria Melhor Música
Cristã.
De 4 a 6 de agosto, Florianópolis sedia a 1ª edição da Música SC – Feira de Música e
Negócios. A expectativa é reunir 50 expositores, 450 marcas e 200 lojistas. Mas a
edição de estreia não interessa apenas aos profissionais da área. A programação inclui
shows de Tiago Iorc, Dazaranha, Expresso Rural, Frejat, Os Paralamas do Sucesso e
muito mais.
Anunciando a Primavera, Milton Nascimento traz a tour “Semente da Terra” para o
Centro de Eventos da UFSC, no dia 16 de setembro.
Em novembro, todo mundo já sabe: tem Folianópolis na Passarela Nego Quirido. Para a
edição 2017 a micareta já tem confirmada a musa da folia, Ivete Sangalo, as bandas Eva
e Jammil e uma Noites, e os cantores Bell Marques e Léo Santana.
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Palhoça sedia segunda edição do Startup Weekend
Segunda edição na cidade ocorre nos dias 19, 20 e 21 de maio na Faculdade de
Tecnologia Nova Palhoça

Startup Weekend Palhoça: Melhores times são premiados.

O Startup Weekend é um evento que dura 54 horas ao longo de um fim de semana, onde
empreendedores, desenvolvedores, designers e entusiastas se unem para compartilhar
ideias, formar equipes e criar startups.
A segunda edição do evento acontecerá na Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça nos
dias 19,20 e 21 de maio.
Tudo começa na noite de sexta-feira, 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.
É o maior conjunto de eventos de startups do mundo, com edições realizadas em quase
700 cidades em todos os continentes.
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 como Lean
Startup, Business Model Generation e Desenvolvimento de Clientes. 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 são premiados!
O evento, criado e mantido pela aceleradora americana TechStars, já teve edições em
mais de 700 cidades ao redor do mundo. A edição de Palhoça tem como patrocinadores
o Sebrae/SC, Faculdade Fatenp, Mais Internet, Unisul, Pipz Automation, Sofplan,
Scaliot, Darwin Starter, Foresee, e Pague Veloz .
Para a edição que acontecerá em Palhoça, são aguardados mais de 100 participantes de
toda a região. As inscrições podem ser feitas no site do evento. O valor é de R$ 100 e já
inclui as refeições para os três dias.
Informações e inscrições
Local: Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça
Data: 19 a 21 de maio de 2017 (começa na sexta-feira, 19 de maio às 18:00 e vai até
domingo, 21 de maio às 19:00)
Site Oficial: www.bit.ly/swpalhoca2017
Facebook: https://www.facebook.com/swpalhoca/
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Unisul auxilia estudantes a concorrerem a centenas de
bolsas do ProUni

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, estão abertas até o dia
19 de maio. O processo permite que alunos dos terceirões, e também aqueles que já
possuem Ensino Médio completo, concorram a bolsas do Programa Universidade para
Todos – ProUni. As inscrições devem ser realizadas pela internet no portal do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep.
Do momento, até as provas que ocorrerão em 5 e 12 de novembro, representantes da
Unisul, campus Tubarão, estarão orientando estudantes através de várias operações.
Inicialmente, em visitas às escolas, empresas, cooperativas, prefeituras e outras
instituições, para divulgarem datas e demais informações pertinentes. Em paralelo,
sugerem que se cadastrem também no Unisul. Futuro, para terem acesso a orientações e
dicas semanais e participarem – gratuitamente – de aulões preparatórios e do Simuladão
Unisul.
No sentido de facilitar a escolha por uma futura profissão, o campus Tubarão também
está realizando a “Degustação Unisul”. O movimento oportuniza que estudantes, com
Ensino Médio completo, participem – gratuitamente – de aulas ou de outras atividades
nos Cursos Superiores de suas preferências. Também visa facilitar seus conhecimentos
sobre fluxos curriculares e mercados de trabalho.
Através do ProUni, a Unisul oferecerá centenas de bolsas de 100% e 50%. As de 100%
serão para aqueles que possuem renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. As

50%, para quem tem renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Em ambos os
casos o estudante precisa estar concluindo ou ter concluído o Ensino Médio em uma
escola pública. Para quem vem de escola particular a regra vale para aquele que ganhou
bolsa integral. Os benefícios valem para quem não possui curso de graduação.
Para inscreverem-se os interessados devem acessar o site da universidade e clicarem no
banner Unisul.Futuro. As inscrições são gratuitas e a iniciativa complementa os
objetivos da “Vitrine das Profissões Unisul”, um dos maiores eventos de orientação de
carreiras de Santa Catarina, que ocorrerá em 20 e 21 de setembro. Ele irá oferecer
palestras, miniaulas, visitas guiadas e contatos pessoais dos estudantes com
Coordenadores de Cursos e psicólogos do Unisul Carreiras, através inclusive de dezenas
de estandes que integrarão a exposição no Complexo Esportivo do Campus Tubarão.
O endereço é: http://enem.inep.gov.br/participante.
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Vereador Jean promove 1º Fórum Municipal de
Conscientização dos Direitos e Proteção dos Animais
Domé

Com apoio do Centro do Bem Estar Animal e da Câmara Municipal de Palhoça, o
vereador Jean Negão promoverá no próximo dia 31 de maio, no Plenário da Câmara, a
partir das 18h30, o Fórum Municipal de Conscientização dos Direitos e Proteção dos
Animais Domésticos.

Um dos principais objetivos é debater e elaborar planos de ações que contemplem
políticas públicas voltadas para garantir os direitos dos animais domésticos (cães e
gatos) e conscientizar a sociedade em geral para a proteção e auxílio no controle da
natalidade. O encontro visa também, o bem estar dos animais domésticos, com ênfase
na proteção e controle dos animais de rua.
Além disso, outro objeto do Fórum é buscar efetivamente maior participação e interação
de agentes do poder público e multiplicadores da sociedade civil organizada (ONGs e
Associações de Proteção dos Animais).
O Painel de Debates terá a participação da Dra. Maísa Secco e Dr. Felipe Goulart, que
irão falar sobre “Abandono e Controle da Natalidade”, participa também a vereadora
Maria da Graça, de Florianópolis, que irá expor o tema de “Legislação - Direito e
Proteção dos Animais”, a professora Chirley Domingues (Unisul) falará sobre
“Educação nas Escolas”, Rose Bartucheski irá abordar “Atendimento e Cuidado dos
Animais Domésticos” e a ONG Amigos e Protetores de Animais de Palhoça - APRAP
debaterá sobre “Atuação das Ongs e Protetores de Animais no município”.

