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Soro que combate veneno de abelhas será
comercializado ainda em 2018

O remédio é chamado de antiapílico e combate dores e reações alérgicas decorrentes das
ferroadas26 JAN 2018Por ALINE OLIVEIRA17h:45 Pelo menos 15 mil acidentes com
abelhas são registrados anualmente - Divulgação
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Pesquisas iniciadas há 20 anos pela equipe do Apiário da Universidade Estadual
Paulista (Unesp), de Botucatu serão recompensadas ainda este ano, com o lançamento
do primeiro soro (antiapílico) que combate a dor e a alergia decorrentes de ferroadas de
abelhas.
De acordo com o departamento, cerca de 15 mil pessoas sofrem acidentes com ferroadas
de abelhas todos os anos, e pelo menos 50 vítimas morrem.

O pesquisador e médico veterinário da Unesp, Rui Sealbra, explica que muitas
tentativas foram feitas para desenvolver o soro, dentro e fora do Brasil, mas nenhuma
iniciativa seguiu para conclusão.
"Existia soro contra picada de cobra, aranha, escorpião, mas, não havia nada para
combater o veneno de abelha. Conseguimos extrair em laboratório as frações tóxicas
que causam dor e alergia. Assim, a inoculação do veneno, com todas as outras
substâncias necessárias à formação de anticorpos, pôde se dar sem problemas”, detalha.
Segundo o especialista, nos primeiros anos havia três grandes obstáculos para a
evolução das pesquisas. Primeiro, reduzir o impacto do envenenamento nos animais
soroprodutores. Não se inventou ainda uma maneira de se fazer soros e vacinas sem
eles. Sensíveis como são, os cavalos (animais padrão no Brasil para esse tipo de
trabalho) com o veneno bruto ficavam prostrados no chão.
EVOLUÇÃO DA PESQUISA
O segundo desafio foi encontrar parceiro para a produção do soro: o Instituto Vital
Brazil - IVB, do Rio de Janeiro, topou separar 30 de sua tropa de 215 cavalos
soroprodutores para o experimento e fabricar as ampolas, cumprindo as regras da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
“Esse soro vai salvar muitas vidas”, prevê o médico Edmilson Ligowski, presidente do
IVB. “É um produto inédito no mundo, desenhado para atender à rede do Sistema Único
de Saúde (SUS) e, possivelmente, exportar para países que têm problemas de acidentes
com abelha também.”
A parceria abriu as portas para o terceiro desafio: testar o soro em humanos. Em 2013, o
Ministério da Saúde fez uma chamada para ensaios clínicos com novos medicamentos
de interesse público. O projeto do antiapílico foi aprovado e, em meados do ano
passado, somente dois lugares do Brasil receberam autorização para usar o soro: a
Faculdade de Medicina (Upeclin) de Botucatu e o Hospital Nossa Senhora da
Conceição/ Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), em Tubarão (SC).
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Egresso do curso de Cinema da Unisul é eleito
embaixador do TEDx no Brasil

Bruno Cheuiche é o novo embaixador da comunidade TEDx no Brasil. O convite veio
do escritório que fica em New York e a seleção foi realizada seguindo os critérios de
indicação, avaliação do envolvimento com a causa e com a comunidade. Mediante isso,
os representantes fizeram uma pesquisa sobre o indicado e escolheram o candidato.
Bruno se formou em bacharel em Comunicação Social com Habilitação em Cinema e
Vídeo em 2006, na Unisul Unidade Pedra Branca. Desde então, trabalhou com produção
de vídeo. Em 2016 se associou à empresa de design de eventos Altos Eventos, fundada
em Porto Alegre e com escritório também em São Paulo, abrindo uma unidade em
Florianópolis. Mas foi em 2010 que sua paixão pelo TED surgiu, após fazer parte da
plateia em um evento que ocorreu na Amazônia. A partir daí, Bruno correu atrás de uma
licença para realizar o evento em Florianópolis e já no ano seguinte organizou o
primeiro TEDxFloripa. A experiência foi tão boa que ele repetiu outras edições, em
2013, 2015 e em 2017. A edição do ano passado contou com 15 palestrantes e 450
participantes.
Bruno conta que todo este trabalho depende de pessoas que trabalham de forma
voluntárias, tanto para a organização do evento, como os palestrantes que se dispõe a
participar. Por isso é mais difícil realizar anualmente. “Mesmo que eu tenha sido eleito
embaixador não irei deixar a organização do TEDxFloripa. Estamos pensando em
realizar uma edição em 2018, mas ainda não é uma certeza”.
Como embaixador do TEDx no Brasil, Bruno tem a responsabilidade receber os novos
licenciados, ser um ponto de contato com os organizadores do evento no Brasil, além de
preservar a integridade da marca.
O TEDx é a versão regional do evento nacional que leva o nome de TED, uma
organização sem fins lucrativos devotada a compartilhar ideias que merecem ser
disseminadas, por meio de palestras. O evento convida os maiores pensadores ou
realizadores do mundo para compartilhar as suas ideias e experiências.

Para assistir as palestras do TEDxFloripa acesse:
https://www.youtube.com/results?search_query=tedxfloripa
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Especialização aprofunda conhecimentos históricos
militares

Possibilitando um olhar para as vivências históricas passadas e do presente, o curso de
pós-graduação lato sensu em História Militar da Unisul, ofertado na modalidade de
educação a distância, com a interveniência do Instituto de Geografia e História Militar
do Brasil (IGHMB), desenvolve habilidades para a compreensão e interpretação dos
aspectos relativos aos principais acontecimentos históricos militares.
Destinada a militares, professores e profissionais da área de história e demais
interessados, a pós-graduação em História Militar ofertada na modalidade de educação a
distância tem duração média de 18 meses, e o investimento pode ser parcelado. Os
interessados podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro clicando no link: História
Militar.
De acordo com a coordenadora da especialização, professora Rosa Beatriz Madruga
Pinheiro, a história militar como ciência dinamizou e revitalizou seus objetos e campos
de pesquisa. “Pode ser entendida como campo e objeto de estudo de pesquisadores das
diferentes áreas das ciências humanas”, completa ela.

Ao realizá-lo, o especialista será capaz de utilizar de forma eficiente e eficaz os
instrumentos de gestão para a implementação de soluções inovadoras diante da
complexidade que envolve o contexto da atividade aérea.
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02. Os
certificados têm validade nacional.
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Unisul oferta MBA Executivo em Liderança e Gestão
Organizacional

Unisul Virtual: MBA Executivo em Liderança e Gestão Organizacional
A parceria entre a Unisul e a FranklinCovey, empresa global especializada na melhoria
de performance, apresenta o curso de pós-graduação lato sensu em MBA Executivo em
Liderança e Gestão Organizacional. Com foco em produtividade e gestão da execução,
o MBA Executivo em Liderança e Gestão Organizacional é um curso para profissionais
experientes aprimorarem sua liderança.
Destinada aos gestores de diversas áreas, com experiência em liderança de equipes,
conceitos e ferramentas de produtividade e eficácia pessoal e de equipes e metodologias
práticas de execução da estratégia, a pós-graduação em MBA Executivo em Liderança e
Gestão Organizacional ofertada na modalidade de educação a distância tem duração
média de 15 meses, e o investimento pode ser parcelado. Os interessados podem se
inscrever até o dia 5 de fevereiro clicando no link: MBA Executivo em Liderança e
Gestão Organizacional.
De acordo com o coordenador da especialização, professor Joel Irineu Lohn, O
currículo do curso se caracteriza pela reflexão conceitual e orientação prática
estruturada em torno de três pilares: liderança, produtividade e gestão da execução.
“Pilares que permitem um aprofundamento na formação profissional dos
administradores e uma contribuição significativa em atender a demanda de qualificação
dos gestores”, completa ele.
MBA Executivo em Liderança e Gestão Organizacional: metodologia
Material didático especial para curso online visando autonomia de estudo e
autoaprendizagem;
Polos de apoio presencial em todo o Brasil;
Flexibilidade de horário e local de estudo;
Espaço Virtual de Aprendizagem próprio que potencializa a interatividade entre alunos
e professores e a construção do conhecimento.
O curso possui um total de 390 horas, divididas em 4 ciclos de ofertas:
– Certificação em Desenvolvimento de Pessoas, com 120 horas e 4 Unidades de
Aprendizagem.
– Certificação em Liderança, com 90 horas e 3 Unidades de Aprendizagem.

– Certificação em Gestão Organizacional, com 120 horas e 4 Unidades de
Aprendizagem.
– Certificação com 60 horas, compreendendo a Unidade de Aprendizagem de
Metodologia da Pesquisa Científica, além do Trabalho de Conclusão de Curso.
Ciclo
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
4º
4º
Total:

Disciplina
Carga Horária
Produtividade em Gestão
30h
Comunicação Interpessoal 30h
Gestão por Prioridade 30h
Coaching e Mentoring
30h
Liderança Organizacional 30h
Liderança de Pessoas e Equipes
30h
Legado e Tópicos Avançados em Liderança 30h
Competências em Liderança 30h
Gestão Estratégica de Negócios
30h
Inteligência da Execução
30h
Estratégia e Desenvolvimento Organizacional
Metodologia da Pesquisa Científica 30h
Trabalho de Conclusão de Curso
30h
390h

30h
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UnisulVirtual oferta especialização em Gestão e Direito
Aeronáutico

Capacitando para os padrões internacionais que visam o avanço e organização dos
transportes aéreos, o curso de pós-graduação lato sensu em Gestão e Direito
Aeronáutico da Unisul, ofertado na modalidade de educação a distância, prepara e
forma profissionais com conhecimentos jurídicos na área da aviação e com
aprimoramento das principais habilidades gerenciais.
Destinada aos profissionais da aviação, do direito e da área de gestão voltadas à
atividade aérea, com graduação completa, a pós-graduação em Gestão e Direito
Aeronáutico ofertada na modalidade de educação a distância tem duração média de 18

meses, e o investimento pode ser parcelado. Os interessados podem se inscrever até o
dia 5 de fevereiro clicando no link: Gestão e Direito Aeronáutico.
De acordo com o coordenador da especialização, professor Giovani de Paula, o mercado
da aviação tem se tornado cada vez mais rentável, competitivo e com novas exigências
regulatórias. “É necessário um permanente acompanhamento dos padrões
internacionais, das normas e leis que visam avançar e organizar os transportes aéreos”,
completa ele.

Ao realizá-lo, o especialista será capaz de utilizar de forma eficiente e eficaz os
instrumentos de gestão para a implementação de soluções inovadoras diante da
complexidade que envolve o contexto da atividade aérea.
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02. Os
certificados têm validade nacional.
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Unisul oferta pós em Sistema de Justiça: conciliação,
mediação e justiça restaurativa

Contribuindo para aprofundar a compreensão dos novos conflitos da sociedade atual e
do crescimento das formas de violências, o curso de pós-graduação lato sensu em
Sistema de Justiça: conciliação, mediação e justiça restaurativa da Unisul, ofertado na
modalidade de educação a distância, desenvolve competências para atuação efetiva nas
diferentes esferas do Sistema de Justiça, visando prevenir a violência na dinâmica das
relações interpessoais, no cenário dos novos conflitos e suas diferentes configurações
dentro da sociedade brasileira.
Destinada aos profissionais que atuam em diversas Instituições compreendidas pelo
Sistema de Justiça, tais como: magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública,
advocacia, escolas, polícias civil e militar, bem como aos profissionais psicólogos e
assistentes sociais envolvidos em áreas onde há demandas para a solução de conflitos, a
pós-graduação em Sistema de Justiça: conciliação, mediação e justiça restaurativa
ofertada na modalidade de educação a distância tem duração média de 18 meses, e o
investimento pode ser parcelado. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de

fevereiro clicando no link: Sistema de Justiça: conciliação, mediação e justiça
restaurativa.
De acordo com a coordenadora da especialização, professora Dilsa Mondardo, a
especialização aprofunda a compreensão das tensões sociais, das relações humanas e de
como trabalhar com os conflitos que permeiam as relações do cotidiano. “Esta
oportunidade se apresenta para buscar novos conhecimentos e também desenvolver
competências e habilidades neste trabalho tão necessário hoje, para que possamos
disseminar a cultura da pacificação social em qualquer ambiente em que se esteja
atuando”, completa ela.
O curso integra o Programa de Pós-graduação lato sensu em Direito, possibilitando o
aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos cursos relacionados. Assim, 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 Direito:
Direito Ambiental
Direito Previdenciário
Direito Processual Civil
Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
Direitos Difusos e Coletivos
Sistema de Justiça: conciliação, mediação e justiça restaurativa
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02. Os
certificados têm validade nacional.
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Direito de Araranguá e Içara formam novas turmas
neste sábado, 27/1

Neste sábado, 27/1, duas turmas de Direito da Unisul colam grau: o curso de Direito de
Araranguá e de Içara. A solenidade será no AM Master Hall, em Criciúma.

Os formandos de Direito da Unisul, além da oportunidade de aprenderem com os
melhores professores, puderam aliar a teoria à prática nos estágios supervisionados e
Escritórios Modelo, atendendo diretamente à população.
Abrem-se as portas do meio profissional para pessoas com sólida formação da Ciência
do Direito e aptas à prestação e promoção da justiça e ao desenvolvimento da cidadania.
O curso de Direito da Unisul oferece várias opções de carreira para quem deseja
trabalhar pela promoção da justiça e pelo desenvolvimento da cidadania. As carreiras
públicas exigem concurso público e são as de juiz, promotor, procurador, delegado,
fiscal, auditor, ou outras funções em órgãos públicos que necessitem de conhecimentos
na área. Entre as carreiras privadas destaca-se a de advogado, seja em escritório próprio,
de terceiros ou empregado de empresas. O formando também pode atuar como
mediador ou árbitro, consultor ou auditor.
Se quiser saber mais sobre o curso de Direito da Unisul, clique no link: curso de Direito.
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Veteranos podem aproveitar 2º período de matrículas
até dia 29 de janeiro

Neste 2º período, os alunos veteranos dos cursos de graduação podem efetivar sua
matrícula para o primeiro semestre de 2018 até o dia 29 de janeiro. Os estudantes
poderão matricular-se pelo portal MinhaUnisul.
Na reserva de vaga o estudante indica as disciplinas a serem cursadas no semestre
seguinte e, com base na quantidade de créditos é calculado o valor das mensalidades
para a disponibilização dos boletos bancários.

Passo a passo para realizar a matrícula 2018/1
Se você vai realizar sua matrícula online pela primeira vez, veja abaixo como fazer:
1. Acesse o MinhaUnisul;
2. Digite seu nome de usuário e senha;
3. Acesse o banner da matrícula 2018/1 ou busque 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
2018/1 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”.
Para mais detalhes, acesse o Informativo de Matrícula no portal Unisul ou clique aqui.

