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Unisul concede bolsa social
Veja como se inscrever

Foto: DIVULGAÇÃO

A Unisul está oferecendo a Bolsa Social, que irá beneficiar futuros estudantes com
desconto de 50% sobre o valor da mensalidade durante todo o curso. A Bolsa Social é
concedida para ingressantes inscritos na primeira etapa de inscrição do Histórico
Escolar, para o primeiro semestre de 2019, e que se encaixam em alguns critérios
estabelecidos pela universidade.
Ao todo, serão 767 bolsas concedidas, dividas por cursos. A inscrição será realizada até
o dia 3 de dezembro, pelo MinhaUnisul. A relação oficial dos candidatos classificados
será divulgada em 7 de dezembro.
Acesse e veja como se inscrever!
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Workshop gratuito de defesa pessoal tática para
mulheres ensina técnicas para sair de situações de
perigo
Dados estarrecedores sobre a violência feminina no país, e o crescimento dos números
ano após ano, faz com que organizações privadas também tomem iniciativas para coibir
este aumento das estatísticas e impedir que mulheres e crianças sejam tratadas de
formas tão brutais.
Para colaborar, a ATA Pedra Branca estará realizando no dia 10 de novembro, no
Completo Aquático da Unisul, em Palhoça, mais uma edição do Workshop gratuito de
Defesa Pessoal Tática para Mulheres.

No workshop as mulheres vão aprender como usar partes do corpo para se defender,
treinar a mente para controlar a emoção e agir em uma situação de fuga. O workshop
será realizado em duas turmas. Na parte da manhã, das 9h às 12h e, na parte da tarde,
das 15h às 18h.
Em três horas, o professor de Taekwondo da ATA Martial Arts Pedra Branca, Deives
Vidart, idealizador do evento, irá ensinar técnicas físicas, com golpes e formas de se
desvencilhar do agressor, além de abordar a violência verbal e psicológica que afeta
milhões de mulheres no mundo todo, ensinando a blindar a mente e elevar os níveis de
confiança, autoestima e segurança.
Serviço:
O que: Workshop de Defesa Pessoal Tática para Mulheres
Quando: 10/11 - sábado
Onde: Complexo Aquático da Unisul - Pedra Branca - Palhoça
Quanto: Gratuito
Horários: Turma I – das 9h às 12h; Turma II – das 15h às 18h
O evento é destinado a todas as mulheres com mais de 12 anos, independente de
tamanho, compleições físicas e níveis de força. Para o professor, “Qualquer pessoa pode
vencer um agressor maior e mais forte, basta estar preparado. O objetivo aqui não é
vencer a briga, e sim sair de uma situação de perigo. Vou explicar como distrair o
agressor ou imobilizá-lo por tempo suficiente para poder buscar ajuda ou sair correndo”,
afirma Deives Vidart.

“Resistir pode diminuir a chance de uma agressão. Não fazer nada só aumenta as
chances da violência vir a ocorrer. Então, aprender defesa pessoal é evitar futuras
agressões”, conclui Deives Vidart.
As vagas são limitadas e o cadastramento deve ser feito pelo email contato@atapedrabranca.com.br ou pelo whatsApp (48) 98455-8941.
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Cursos da Unisul Virtual estão entre os melhores do
Brasil

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) de 2017 apontou os 15
melhores cursos de Ensino a Distância (EAD) do Brasil, e três deles são da Unisul
Virtual.
Entre todas as universidades comunitárias, a Unisul Virtual foi à única instituição que
ficou entre as melhores avaliadas, com os cursos de informática, filosofia e gestão de
tecnologia da informação.
O reitor da Universidade do sul de Santa Catarina Mauri Heerdt, faz um balanço
positivo dos trabalhos da Unisul Virtual.
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Imersão em Nefrologia reúne estudantes de medicina
O II Curso de Imersão em Nefrologia reuniu cerca de 40 estudantes universitários de
medicina e residentes da Pró-Rim. Além de compartilhar conhecimentos da área,
despertar o interesse nos estudantes pela nefrologia foi um dos objetivos. A realização
da formação aconteceu pelo Instituto de Educação e Pesquisa em Saúde (IPREPS).

O presidente da Fundação Pró-Rim, Dr. Hercilio Alexandre da Luz Filho, foi um dos
profissionais a trabalhar temas com os participantes. Para ele, o curso serviu para
desvendar a nefrologia, uma área que à primeira vista parece difícil. “Tivemos a
intenção de despertar nos estudantes a vontade de exercer esta especialidade”, afirma.
Entre os estudantes de medicina participantes estiveram acadêmicos da Universidade da
Região de Joinville (Univille), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e Universidade do Sul de Santa Catarina
(Unisul).
Programação do Curso:
10h – Sessão de abertura – Dr. Jose Aluisio Vieira – Presidente do Conselho Curador da
FPR
10h20 – Anamnese e Exame Físico em Nefrologia – Dr. Hercilio Alexandre da Luz
Filho – Presidente da FPR
11h – Insuficiência Renal Crônica – Dra. Isadora Felski da Silva
12h – Glomerulonefrite – Dr. Artur Ricardo Wendhausen
13h – Calculo Renal – Dr. Franco Kruger
14h – Nefropatia Diabética – Dr. Paulo Eduardo Cicogna
15h – Infecção do Trato Urinário – Dr. Marcos Alexandre Vieira
17h – Visita na Unidade de Diálise Vida Center com observação de pacientes.
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“Educação Socioemocional na Infância e na
Adolescência” é tema de palestra na Unisul, em
Tubarão

O curso de psicologia da Unisul, em Tubarão, promoverá no próximo dia 8 a palestra
“Educação Socioemocional na Infância e na Adolescência”. O evento será realizado no
Salão Nobre a partir das 19h30min.
A psicóloga Andrea Wronski falará sobre “A construção dos vínculos familiares: a
parentalidade construída”. O psiquiatra Rodrigo Rosa Silveira abordará o tema “As
emoções, o ambiente e a humanidade”, palestra sobre como o ambiente familiar
transforma os genes, a personalidade e molda a capacidade de equilibrar nossas
emoções.

O evento é uma parceria entre o Grupo de Apoio à Adoção Filhos para Sempre, a
equipe técnica do Judiciário e o curso de psicologia da universidade. As inscrições são
gratuitas
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Engenheiro Osny Souza Filho fala sobre balanço geral
do Porto
Osny assumiu a direção da SCPar Porto de Imbituba no dia 10 de maio deste ano.

Maria Luiza Inácio
Em uma entrevista exclusiva para a Rádio 89.3 FM, o engenheiro e diretor da SCPar
Porto de Imbituba, Osny Souza, falou sobre a importância do Porto para a cidade. Ele
fez um balanço geral do ano de 2018 até o momento, e as próximas metas para a
melhoria da instituição.
O diretor, Osny Souza, contou que recebeu o convite do Governador do Estado,
Eduardo Pinho, para o cargo, que foi assumido no dia 10 de maio deste ano, ele aceitou,
pois sempre acreditou que a instituição é a responsável pelo desenvolvimento
econômico de Imbituba.
Desde que a SCPAR assumiu a administração do Porto de Imbituba, a população da
cidade pedia por um administrador local que tivesse noção dos anseios da sociedade
imbitubense e que trabalhasse em prol das necessidades da cidade, e Osny Souza
defende exatamente isso.
“O Porto tem que estar mais presente em nossa cidade, tem que ajudar os órgãos de
extrema importância, como o Hospital São Camilo, e ser o instrumento perfeito para
desenvolver a economia do município, além de gerar empregos, tanto para os
imbitubenses, como para toda a região”, acrescenta.
Metas

O Diretor tem como expectativa para este ano ainda, conseguir fechar novas cargas e
também ultrapassar a barreira de toneladas embarcadas.
“Nossa meta é ultrapassar a barreira de 5 milhões de toneladas, porque quanto mais o
porto movimento, mais a cidade ganha, o dinheiro circula para nossos operadores
portuários, e este dinheiro circula na nossa cidade", afirma.
Recordes
Além de bater o recorde de mais embarcações no mês de junho, na direção de Osny,
também foi realizada a primeira exportação de arroz em casca por Santa Catarina.
Foram embarcadas cerca 30 mil toneladas do produto, que tinha como destino a
Venezuela, e a segunda logo depois. Também foi realizada a exportação de gado vivo
para a Turquia.
Relatório de operações
Para o mês de novembro são esperados para chegar ao Porto de Imbituba, 11 navios,
sendo que 5 deles são internacionais. As informações foram retiradas do site oficial do
Porto de Imbituba, mas há possibilidade de mudanças.
Navio
Chegada
Operador
Origem
Carga
San Fernando
03/11
Santos Brasil
Montevideo
Contêiner
Monte Sarmiento
03/11
Santo Brasil
Itapoá
Contêiner
Pola Onega
08/11
Granéis Imbituba
Antonina Barão
Soja
Cape Artemisio
09/11
Santos Brasil
Buenos Aires
Contêiner
Fernão de Magalha
10/11
Santos Brasil
Itapoá
Contêiner
Catillo de Maceda
13/11
Sanaval
Rio de Janeiro
Soda Cáustica

Vicente Pinzon
13/11
Santos Brasil
Rio Grande
Contêiner
Santos Express
16/11
Santos Brasil
Buenos Aires
Contêiner
Newseas Amber
17/11
ILP
Port Arthur
Coque não Calcinado
Saga Fuji
21/11
Granéis Imbituba
Recife
Sulfato de Sódio
Hmm Promise
22/11
Santos Brasil
Buenos Aires
Contêiner
Osny Souza
Além de ser ex-prefeito do município, o engenheiro tem vasta experiência como
presidente de vários órgãos como DETER, IMETRO/SC, ainda foi Diretor de
Planejamento da Casan por seis anos. Desde que se desligou da Casan, trabalhou como
diretor administrativo da Raancon Construtora e assessoria administrativa dos veículos
de comunicação da Rede Souza de Comunicação em Imbituba.
Osny Souza Filho é graduado em engenharia civil pela Universidade Federal de Santa
Catarina e graduado em Direito pela Unisul. Sua carreira foi focada em gerenciamento,
tanto do setor público, quanto no privado.
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Carreira: EAD, sucesso comprovado
A busca de conhecimentos através do Ensino a Distância está um sucesso comprovado.
No mercado de trabalho, profissionais formados pelo EAD já provaram competência e
capacidade para desenvolverem suas atividades profissionais. Na tendência digital a
praticidade desta modalidade de ensino e uma das justificativas da expressiva procura
pelo EAD no nosso país.
Evoluir, inovar e avançar é primordial para o sucesso e continuidade de uma instituição
de Ensino. E na atual conjuntura existe um público que não se adapta as aulas

presenciais. Então, ha necessidade de Instituições de Ensino investirem para oferecem
cursos com qualidade para atenderem esta demanda.

“Ha mais de 15 anos atuo como professora e coordenadora de EAD. Muitos alunos
formados pelo EAD estão em cargos estratégicos em empresas”, afirma Nadir Becker,
coordenadora de EAD Unisul Virtual – Polo São Leopoldo.
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Assunto: UnisulVirtual está entre as melhores do país, segundo o Enade 2017.
Aulão para o Enem acontece nesta quinta-feira (1º). Semana acadêmica de
biologia.
Comentarista: Tenille Catarina
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Assunto: UnisulVirtual está entre as melhores do país, segundo o Enade 2017.
Aulão para o Enem acontece nesta quinta-feira (1º). Semana acadêmica de
biologia.
Comentarista: Tenille Catarina
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Hora: 07horas
Assunto: UnisulVirtual está entre as melhores do país, segundo o Enade 2017.
Aulão para o Enem acontece nesta quinta-feira (1º). Semana acadêmica de
biologia.
Comentarista: Tenille Catarina
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Livro ‘Alfabetização: Uma etapa e muitas questões’ é
lançado durante o IX SINFOP

Um projeto de pesquisa que buscou compreender os aspectos sociais e escolares que
determinam o perfil das crianças de classes de alfabetização que não acompanham o
processo de alfabetização em relação a aprendizagem da leitura e da escrita na Região
da Amurel, foi publicado e lançado nesta quarta-feira, 31/10, durante o IX SINFOP –
Simpósio sobre Formação de Professores, realizado na Unisul Campus Tubarão.
A obra, que tem como título “Alfabetização: Uma etapa e muitas questões”, foi
organizada pelas professoras do PPGE/Curso de Mestrado em Educação, Dra. Leonete
Luzia Schmidt e a Dra. Letícia Carneiro Aguiar.
A publicação da obra foi financiada pelo Programa Observatório da Educação –
OBEDUC da CAPES/INEP, e nela são apresentados estudos desenvolvidas por
professoras e alunas egressas do Mestrado em Educação e professoras do curso de
Pedagogia da Unisul no âmbito do Projeto de Pesquisa “A criança durante o processo de
alfabetização e a dificuldade no acompanhamento da turma na leitura e na escrita”, este
também financiado pelo Obeduc/Capes-INEP.
O IX SINFOP – Simpósio sobre Formação de Professores, foi realizado na Unisul
campus Tubarão, de 29 de outubro a 01 de novembro/2018, sob a coordenação geral do
PPGE/Mestrado em Educação e PPGCL.
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Portos Brasileiros carecem de investimentos para
eliminar gargalos

O Congresso Internacional de Desempenho Portuário (CIDESPORT) promove a
discussão sobre as questões que envolvem a cadeia logística através da integração entre
a comunidade científica e portuária, com profissionais renomados neste cenário e a
academia, grande aliada na pesquisa aplicada às condições e perspectivas.
Nesta quinta edição, o CIDESPORT reafirma sua importância na cadeia portuária,
consolidado em duas dimensões muito claras científica e técnica, afirma o professor
Ademar Dutra, coordenador do evento, professor e pesquisador do programa de pósgraduação em Administração da Unisul (PPGA) Unisul e consultor. “Além disso, tem o
desafio de integrar a academia versus as demandas e as necessidades do setor portuário.
Embora seja um congresso internacional, os catarinenses têm participado e contribuído
nas palestras, painéis e interagindo com os convidados que são autoridades neste
cenário de forma a contribuir com melhorias”.
Os portos são de extrema importância pois mais de 90% das mercadorias passam por
essa estrutura e por isso, constituem parte das principais infra-estruturas de apoio ao
comércio exterior. Mesmo assim, dependem de investimentos, políticas e planos de
gestão eficientes para suprir as necessidades. O Brasil, precisa de mais de R$ 1 trilhão
de investimentos em transporte para melhorar as condições de acesso. Em Santa
Catarina, o valor é estimado em R$ 54 bilhões.
Este cenário é desfavorável ao Brasil no sentido de comparação aos portos de nível
mundial. “Nós temos que separar os portos brasileiros dos grandes mundos, que são os
Terminais de Uso Privado (TUPs) e os portos de interesse público. Os portos de
interesse privado atendem basicamente padrões mundiais, estão muito bem em termos
de competitividade, desempenho e modelo de gestão. Já os portos de interesse público
deixam muito a desejar porque possuem um modelo de gestão burocrático, muito
voltado internamente, ou seja, um modelo muito complexo. Temos uma concentração
muito forte em Brasília, então uma autoridade portuária tem pouca autonomia e de certa
forma, o transporte de carga sofre consequências devido a interferência do setor
público”, contextualiza Ademar.
No Estado (SC), são três portos de interesse público: Imbituba, Itajaí e São Francisco do
Sul e ainda, duas TUPs, em Navegantes e Itapoá, com modelos distintos de gestão. “Em

geral, as tarifas dos portos públicos são mais baratas do que as cobradas pelos portos de
interesse privado. A garantia de agilidade de entrega é pouco frágil porque os modelos
públicos ainda precisam avançar. Associado a isso, existe a carência de investimentos
públicos em rodovias e ferrovias que são deficientes. É inadmissível que um porto tenha
uma única via de acesso rodoviário e não tenha acesso por ferrovias”, aponta Ademar.
O sistema de gestão e logística portuária requer melhorias para viabilizar a redução de
custo. “No Brasil e em Santa Catarina o custo ainda assim é elevado e isso interfere em
negociações, atuações efetivas para seguir movimentando a economia brasileira seja na
prestação de serviços, geração de renda e ação estratégica nas negociações exteriores”,
finaliza.

