Gestão de Comunicação
Assessoria de Promoção e Inteligência Competitiva

Monitoramento de notícias da Unisul
Dia 23 de Fevereiro de 2017

Sites
Veículo: Site do Jornal Diário do Sul
Data: 23/02/17
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/29331/Laboratorio-Aberto:nova-forma-de-ensinar.html

Laboratório Aberto: nova forma de ensinar

Com impressoras 3D, equipamentos de costura e eletrônica, um novo ambiente
instalado no Senai em Tubarão vai ajudar estudantes e empresas a transformar ideias em
protótipos. Com este propósito, foi entregue ontem o primeiro Laboratório Aberto da
instituição em Santa Catarina.
“Estamos colocando a partir de hoje o laboratório à disposição da comunidade de
Tubarão e região. Qualquer pessoa ou empresa que deseje fazer uma pesquisa ou
desenvolver um novo produto pode utilizar os equipamentos que se encontram nesse
espaço, com a orientação de professores e participação dos nossos alunos”, explicou o
presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, durante a solenidade de apresentação do novo
espaço de criatividade.

“Estamos montando na cidade de Tubarão, em cooperação com todos os outros órgãos
de educação, e abrindo espaço para pessoas desenvolverem coisas”, disse o diretor
regional do Senai, Jefferson de Oliveira Gomes.
A primeira atividade desenvolvida no Laboratório Aberto do Senai foi o Grand Prix de
Inovação, evento que, nos últimos dois dias, reuniu 20 estudantes da própria instituição,
da Unisul, do Colégio Estadual Martinho Alves dos Santos (Cemas) e da Escola de
Educação Básica Henrique Fontes, estes dois integrantes da rede pública estadual.
Divididos em três equipes, esses estudantes passaram 48 horas dentro da unidade do
Senai buscando soluções para desafios propostos pelas empresas Hydra, Crush Design,
e Formus.
Em Tubarão, o presidente e diretores da Fiesc visitaram o prefeito Joares Ponticelli,
além do reitor da Unisul, Mauri Heerdt, e diretores da universidade. Glauco José Côrte
também proferiu palestra sobre a economia brasileira a filiados da Associação
Empresarial de Tubarão.
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Entrelinhas
O Presidente da Fiesc (Federação das Indústrias de SC), Glauco Côrte, esteve ontem
visitando o reitor da Unisul, Mauri Heerdt, e à noite visitou a Acit, onde apresentou sua
diretoria. Recebeu também do secretário de Desenvolvimento Econômico, Alexandre
Morais, uma série de reivindicações para a Cidade Azul.

Veículo: Site Notisul
Data: 23/02/2017
Site: https://www.notisul.com.br/2017/02/23/parceria-com-unisul-proporcionadescontos-para-associados-da-cerbranorte/

Parceria com Unisul proporciona descontos para associados
da Cerbranorte

Serão ofertados novos cursos de graduação, pós-graduação e extensão
A nova unidade da Unisul, em Braço do Norte, fruto de uma parceria entre a universidade
e a Weber Empreendimentos, promete ser um divisor de águas para a cidade,
principalmente no que se refere à educação e às oportunidades disponíveis aos futuros
acadêmicos. Com a instalação da unidade, serão ofertados novos cursos de graduação,
pós-graduação e extensão. Além disso, está prevista a instalação do Centro Regional de
Inovação e Empreendedorismo (Crie).
A Cerbranorte firmou há alguns anos uma parceria com a Unisul, que foi renovada nesta
semana. Por meio dela, todos os associados e dependentes têm até 15% de descontos nas
mensalidades.
“É uma satisfação para nós, da diretoria, ter firmado essa parceria com a Unisul e estar
conseguindo contribuir também com a educação da região. Essa nova unidade da Unisul
em Braço do Norte, sem dúvida, vai gerar muitas oportunidades”, afirmou o presidente
da Cerbranorte, Antonio José da Silva.
A nova unidade
A Weber Empreendimentos será a responsável por todo o investimento na estrutura física
da nova unidade. A Unisul fica responsável por toda a parte pedagógica. Com um
investimento de cerca de R$ 25 milhões, o projeto da unidade de ensino contempla salas
de aula, auditório, shopping do aluno e praça de alimentação, além de outras salas que

poderão ser utilizadas por lojas, e terá capacidade de atender aproximadamente dois mil
estudantes.
A nova sede, que está sendo construída na antiga sede da Weber, na SC-370, no bairro
Rio Bonito, terá 10 mil metros quadrados de área construída, com potencial construtivo
de 30 mil metros quadrados. A primeira etapa da obra começou a ser executada em janeiro
e deve ser entregue no início do segundo semestre de 2017.
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Parceria com a Unisul proporciona descontos para os
associados da Cerbranorte
Com a instalação da nova unidade da Unisul em Braço do Norte, o que já era bom vai
ficar ainda melhor.

A nova unidade da Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul em Braço do Norte,
fruto de uma parceria entre a universidade e a Weber Empreendimentos, promete ser um
divisor de águas para a cidade, principalmente no que se refere à educação e às
oportunidades disponíveis aos futuros acadêmicos. Com a instalação da unidade, serão
ofertados novos cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Além disso, está
prevista a instalação do Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo – Crie.

Sempre visando o desenvolvimento da região em todos os aspectos, a Cerbranorte, há
alguns anos, firmou uma parceria com a Unisul. Parceria esta que foi renovada na
manhã desta terça-feira, 21. Por meio dela, todos os associados e dependentes têm até
15% de descontos nas mensalidades. Com a instalação da nova unidade da Unisul em
Braço do Norte, o que já era bom vai ficar ainda melhor, visto que a quantidade de
cursos ofertados aumentará, o que aumentará também as possibilidades e as vantagens
dos cooperados. “É uma satisfação para nós, da diretoria, ter firmado essa parceria com
a Unisul e estar conseguindo contribuir também com a educação da região. Essa nova
unidade da Unisul em Braço do Norte sem dúvida vai gerar muitas oportunidades”,
afirma Antonio José da Silva, presidente da Cerbranorte.
A nova unidade
A Weber Empreendimentos empresa será a responsável por todo o investimento na
estrutura física da nova unidade. A Unisul, por sua vez, fica responsável por toda a parte
pedagógica. Com um investimento de cerca de R$ 25 milhões, o projeto da unidade de
ensino contempla salas de aula, auditório, shopping do aluno e praça de alimentação,
além de outras salas que poderão ser utilizadas por lojas, e terá capacidade de atender
aproximadamente 2 mil estudantes.
A nova sede, que está sendo construída na antiga sede da Weber, na SC-370, no bairro
Rio Bonito, terá 10 mil metros quadrados de área construída, com potencial construtivo
de 30 mil metros quadrados. Conforme Marizete Nack, da Weber Empreendimentos, a
primeira etapa da obra começou a ser executada em janeiro e deve ser entregue no início
do segundo semestre de 2017.
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Seminário discute a preservação e sustentabilidade do
butiá
A palmeira "Butia Catarinenses" encontra-se na lista de espécies da Mata Atlântica
ameaçadas de extinção. Além do fruto dado em cachos, que pode ser utilizado na
produção de diversos alimentos, a folha da planta também é explorada e é matéria prima
para diversos artesãos. A arte de trançar as palhas (folhas secas) da palmeira é
centenária e era muito comum em nossa região. Muitos chapéus, esteiras, travesseiros e
até mesmo colchões foram produzidos por aqui.

Neste fim de semana foi realizado em Imbituba um seminário para discutir a
conservação e o uso sustentável do butiá. A planta está em extinção e a Embrapa
apresentou aos produtores e extratores da região um projeto intitulado Rota dos
Butiazais.
O projeto propõe articular os saberes locais com a conservação e o uso sustentável dos
butiás. Constitui uma rota cultural vinculada aos territórios com remanescentes de
ecossistemas de butiazais no Brasil, Uruguai e Argentina.
O seminário foi realizado na sede da Associação Comunitária Rural de Imbituba
(Acordi) e contou com a colaboração Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), juntamente com o ICMBio – Apa da Baleia Franca, o Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC) Campus Garopaba e teve o apoio da Prefeitura de Imbituba, via
secretarias de Educação (SEDUC) e de Agricultura, Pesca e Infraestrutura (SEAPI).
Confira na reportagem da Unisul TV entrevistas com os organizadores e artesãos que
utilizam a palha dos butiazais para confeccionarem diversas artes. Dona Caetana
Joaquim Cardoso, moradora de Areais de Macacu, em Garopaba, é uma das
entrevistadas. Ela conta que aprendeu a traçar ainda criança. Hoje, com 65 anos ela
preserva a tradição e faz questão de, ela mesma, retirar a palha nas dunas.
Link da matéria: https://youtu.be/i4jQIjBh4YU
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ATLÉTICO TUBARÃO NÃO TERÁ FOLGA NO
CARNAVAL

O Atlético Tubarão não terá um dia sequer de folga no período de carnaval. No sábado
o Peixe enfrenta o Figueirense na capital e logo depois inicia preparação para o clássico
contra o Criciúma, em casa, na Quarta-feira de Cinzas.
Depois da providencial vitória sobre o Joinville na última rodada, o técnico Waguinho
Dias quer aproveitar cada minuto para que o elenco possa assimilar seu estilo de jogo.
Em entrevista ao programa “Unisul TV Esportes”, ele adiantou que vai repetir a
escalação da última partida.
“O elenco é bom, mas vamos com o pezinho no chão. Ganhamos uma partida
fundamental, mas temos muito trabalho pela frente”, disse Waguinho.
Além da escalação, o técnico do Peixe garantiu que a intensidade das jogadas de ataque
será exibida mais uma vez. Contra o Joinville, a equipe produzia inúmeras jogadas
rápidas pelos dois lados, principalmente no primeiro tempo.
“Aquilo não foi circunstância do jogo, foi orientação do técnico, e isso eu quero que se
repita em todas as partidas. Só assim vamos garantir o objetivo, que é permanecer na
primeira divisão”, ressaltou Waguinho.
O técnico do Peixe também comentou sobre como o atacante Rentería, que até então
não havia marcado gol, conseguiu balançar a rede do JEC duas vezes.
“Quando cheguei aqui falei com ele e perguntei o que estava acontecendo, que análise
ele fazia. Rentería me disse que a bola não estava chegando ao ataque e isso foi a
primeira coisa a ser corrigida”, comentou Waguinho.
Transmitir confiança ao jovem volante Paulo Vinícius e ao armador Daniel Costa foi
outra atitude fundamental do recém-chegado técnico do Peixe. Mais criativo, o setor
funcionou como deveria e os atacantes puderam, enfim, construir uma vitória.

Vencer a partida de sábado em Florianópolis significa mais que os três pontos e a
chance de deixar a lanterna da competição. Com uma vitória fora, o Peixe teria a
autoestima definitivamente resgatada justamente na véspera do clássico contra o rival
Criciúma.
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Parceria com a Unisul proporciona descontos para os
associados da Cerbranorte

A nova unidade da Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul em Braço do Norte,
fruto de uma parceria entre a universidade e a Weber Empreendimentos, promete ser um
divisor de águas para a cidade, principalmente no que se refere à educação e às
oportunidades disponíveis aos futuros acadêmicos. Com a instalação da unidade, serão
ofertados novos cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Além disso, está
prevista a instalação do Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo – Crie.
Sempre visando o desenvolvimento da região em todos os aspectos, a Cerbranorte, há
alguns anos, firmou uma parceria com a Unisul. Parceria esta que foi renovada na
manhã desta terça-feira, 21. Por meio dela, todos os associados e dependentes têm até
15% de descontos nas mensalidades. Com a instalação da nova unidade da Unisul em
Braço do Norte, o que já era bom vai ficar ainda melhor, visto que a quantidade de
cursos ofertados aumentará, o que aumentará também as possibilidades e as vantagens
dos cooperados. “É uma satisfação para nós, da diretoria, ter firmado essa parceria com
a Unisul e estar conseguindo contribuir também com a educação da região. Essa nova

unidade da Unisul em Braço do Norte sem dúvida vai gerar muitas oportunidades”,
afirma Antonio José da Silva, presidente da Cerbranorte.
A Weber Empreendimentos empresa será a responsável por todo o investimento na
estrutura física da nova unidade. A Unisul, por sua vez, fica responsável por toda a parte
pedagógica. Com um investimento de cerca de R$ 25 milhões, o projeto da unidade de
ensino contempla salas de aula, auditório, shopping do aluno e praça de alimentação,
além de outras salas que poderão ser utilizadas por lojas, e terá capacidade de atender
aproximadamente 2 mil estudantes.
A nova sede, que está sendo construída na antiga sede da Weber, na SC-370, no bairro
Rio Bonito, terá 10 mil metros quadrados de área construída, com potencial construtivo
de 30 mil metros quadrados. Conforme Marizete Nack, da Weber Empreendimentos, a
primeira etapa da obra começou a ser executada em janeiro e deve ser entregue no início
do segundo semestre de 2017.

Veículo: Site Noticenter
Data: 23/02/17
Link:
http://www.noticenter.com.br/n.php?CATEGORIA=37&ID=15314&TITULO=sen
ai-de-tubar-o-inaugura-laborat-rio-aberto-comunidade-e-empresas

Senai de Tubarão inaugura laboratório aberto à
comunidade e empresas
Qualquer pessoa ou empresa que deseja fazer uma pesquisa ou desenvolver um produto
pode utilizar os equipamentos do espaço

Evento contou com a participação de autoridades e lideranças empresariais

Com impressoras 3D, equipamentos de costura e eletrônica, um novo ambiente
instalado no Senai em Tubarão vai ajudar estudantes e empresas a transformar as ideias
em protótipos.
Foi entregue nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, o primeiro Laboratório Aberto da
instituição em Santa Catarina. “Estamos colocando a partir de hoje o laboratório à
disposição da comunidade de Tubarão e região. Qualquer pessoa ou empresa que deseja
fazer uma pesquisa ou desenvolver um novo produto pode utilizar os equipamentos que
se encontram nesse espaço, com a orientação de professores e participação dos nossos
alunos”, explicou o presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, durante a solenidade de
apresentação do novo espaço de criatividade.
“Estamos montando na cidade de Tubarão, em cooperação com todos os outros órgãos
de educação, e abrindo espaço para pessoas desenvolverem coisas”, disse o diretor
regional do Senai/SC, Jefferson de Oliveira Gomes.
A primeira atividade desenvolvida no Laboratório Aberto do Senai foi o Grand Prix de
Inovação, evento que reuniu 20 estudantes da própria instituição, da Unisul, do Colégio
Estadual Martinho Alves dos Santos (Cemas) e da Escola de Educação Básica Henrique
Fontes, estas duas integrantes da rede pública estadual.
Divididos em três equipes, esses estudantes passaram 48 horas dentro da unidade do
SENAI buscando soluções para desafios propostos pelas empresas Hydra, Crush
Design, e Formus. No primeiro caso, a demanda era “uma nova experiência no banho”,
para o qual, a proposta apresentada foi o desenvolvimento de chuveiros destinados a
crianças e que economizam energia elétrica e água.
No caso da Crush Design, o desafio foi criar novos bancos com o uso de conexões
impressas em 3D e capazes de suportar no mínimo 150 quilos. A inovação apresentada
foi um banquinho que também serve de abrigo para o cachorrinho da família. Já a
proposta da Formus era a solução para o descarte de retalhos de MDF. Os participantes
criaram peças de cabideiros e de isolamento térmico e acústico.
Uma das equipes chegou a comercializar o produto por meio de uma rede social. A
comissão julgadora contou com a participação de especialistas e até mesmo de
empresários, proprietários das empresas parceiras no projeto.
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Parceria FME e Unisul
O objetivo da visita foi de colocar a estrutura da Fundação Municipal de Esportes a
disposição da universidade. O reitor da Unisul Professor Mauri Luiz Heerdt recebeu com
alegria a visita do presidente da FME Luiz Ernani Buerger, e retribuiu a gentileza, colocando
a disposição o espaço físico da universidade para que atletas que defendam as cores da
cidade de Tubarão em competições oficiais, "o espírito de colaboração entre o poder publico
e universidade, é fundamental para a revelação de atletas", declarou Mauri.
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Parceria com a Unisul proporciona descontos para os
associados da Cerbranorte

A nova unidade da Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul, em Braço do Norte,
fruto de uma parceria entre a universidade e a Weber Empreendimentos, promete ser um
divisor de águas para a cidade, principalmente no que se refere à educação e às
oportunidades disponíveis aos futuros acadêmicos.
Com a instalação da unidade, serão ofertados novos cursos de graduação, pós-graduação
e extensão. Além disso, está prevista a instalação do Centro Regional de Inovação e
Empreendedorismo – Crie.
Sempre visando o desenvolvimento da região em todos os aspectos, a Cerbranorte, há
alguns anos, firmou uma parceria com a Unisul. Parceria esta que foi renovada na
manhã desta terça-feira, 21. Por meio dela, todos os associados e dependentes têm até
15% de descontos nas mensalidades.
Com a instalação da nova unidade da Unisul em Braço do Norte, a quantidade de cursos
ofertados aumentará, aumentando também as possibilidades e as vantagens dos
cooperados. “É uma satisfação para nós, da diretoria, ter firmado essa parceria com a
Unisul e estar conseguindo contribuir também com a educação da região. Essa nova
unidade da Unisul em Braço do Norte sem dúvida vai gerar muitas oportunidades”,
afirma Antonio José da Silva, presidente da Cerbranorte.
A nova unidade
A empresa Weber Empreendimentos será a responsável por todo o investimento na
estrutura física da nova unidade. A Unisul, por sua vez, fica responsável por toda a parte
pedagógica. Com um investimento de cerca de R$ 25 milhões, o projeto da unidade de
ensino contempla salas de aula, auditório, shopping do aluno e praça de alimentação,
além de outras salas que poderão ser utilizadas por lojas, e terá capacidade de atender
aproximadamente 2 mil estudantes.
A nova sede, que está sendo construída na antiga sede da Weber, na SC-370, no bairro
Rio Bonito, terá 10 mil metros quadrados de área construída, com potencial construtivo
de 30 mil metros quadrados. Conforme Marizete Nack, da Weber Empreendimentos, a
primeira etapa da obra começou a ser executada em janeiro e deve ser entregue no início
do segundo semestre de 2017.
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LABORATÓRIO ABERTO: NOVA FORMA DE
ENSINAR

Com impressoras 3D, equipamentos de costura e eletrônica, um novo ambiente
instalado no Senai em Tubarão vai ajudar estudantes e empresas a transformar ideias em
protótipos. Com este propósito, foi entregue ontem o primeiro Laboratório Aberto da
instituição em Santa Catarina.
“Estamos colocando a partir de hoje o laboratório à disposição da comunidade de
Tubarão e região. Qualquer pessoa ou empresa que deseje fazer uma pesquisa ou
desenvolver um novo produto pode utilizar os equipamentos que se encontram nesse
espaço, com a orientação de professores e participação dos nossos alunos”, explicou o
presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, durante a solenidade de apresentação do novo
espaço de criatividade.
“Estamos montando na cidade de Tubarão, em cooperação com todos os outros órgãos
de educação, e abrindo espaço para pessoas desenvolverem coisas”, disse o diretor
regional do Senai, Jefferson de Oliveira Gomes.
A primeira atividade desenvolvida no Laboratório Aberto do Senai foi o Grand Prix de
Inovação, evento que, nos últimos dois dias, reuniu 20 estudantes da própria instituição,
da Unisul, do Colégio Estadual Martinho Alves dos Santos (Cemas) e da Escola de
Educação Básica Henrique Fontes, estes dois integrantes da rede pública estadual.
Divididos em três equipes, esses estudantes passaram 48 horas dentro da unidade do
Senai buscando soluções para desafios propostos pelas empresas Hydra, Crush Design,
e Formus.
Em Tubarão, o presidente e diretores da Fiesc visitaram o prefeito Joares Ponticelli,

além do reitor da Unisul, Mauri Heerdt, e diretores da universidade. Glauco José Côrte
também proferiu palestra sobre a economia brasileira a filiados da Associação
Empresarial de Tubarão.
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Tubarão recebe primeiro laboratório aberto de
inovação do Senai
Tubarão, no sul do Estado, recebeu ontem, 22, o primeiro laboratório aberto de
inovação. Dotado de impressoras 3D, equipamentos de costura e eletrônica, trata-se de
um novo ambiente instalado pelo SENAIe visa ajudar estudantes e empresas a
transformar ideias em protótipos.
Presidente da FIESC, Glauco José Côrte disse que qualquer pessoa ou empresa que
deseja fazer uma pesquisa ou desenvolver um novo produto pode utilizar os
equipamentos, com a orientação de professores e participação dos alunos.
Diretor regional do SENAI/SC, Jefferson de Oliveira Gomes afirmou que o espaço foi
montado em parceria com outros órgãos de educação.
A primeira atividade desenvolvida no Laboratório Aberto do SENAI foi o Grand Prix
de Inovação, evento que, nos últimos dois dias, reuniu 20 estudantes da própria
instituição, da Unisul, do Colégio Estadual Martinho Alves dos Santos (CEMAS) e da
Escola de Educação Básica Henrique Fontes, estas duas integrantes da rede pública
estadual. Divididos em três equipes, esses estudantes passaram 48 horas dentro da
unidade do SENAI buscando soluções para desafios propostos pelas empresas Hydra,
Crush Design, e Formus.
No primeiro caso, a demanda era “uma nova experiência no banho”, para o qual, a
proposta apresentada foi o desenvolvimento de chuveiros destinados a crianças e que
economizam energia elétrica e água. No caso da Crush Design, o desafio foi criar novos
bancos com o uso de conexões impressas em 3D e capazes de suportar no mínimo 150
quilos. A inovação apresentada foi um banquinho que também serve de abrigo para o
cachorrinho da família. Já a proposta da Formus era a solução para o descarte de
retalhos de MDF. Os participantes criaram peças de cabideiros e de isolamento térmico
e acústico.
Uma das equipes chegou a comercializar o produto por meio de uma rede social. A
comissão julgadora contou com a participação de especialistas e até mesmo de
empresários, proprietários das empresas parceiras no projeto.

“Este trabalho foi um empurrão para o início de uma carreira nas empresas”, disse o
estudante Rafael Almeida, de 15 anos, que cursa o primeiro ano do Ensino Médio no
CEMAS.
Em Tubarão, o presidente e diretores da FIESC visitaram o prefeito Joares Ponticelli,
além do reitor, Mauri Heerdt, e diretores da Unisul. Glauco José Côrte também proferiu
palestra sobre a economia brasileira a filiados da Associação Empresarial de Tubarão.
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CREF3/SC participa das formaturas da Udesc, Unisul
Pedra Branca e Unibave, em Orleans

O 1º tesoureiro do CREF3/SC Luiz Claudio Cardoso (CREF 000743-G/SC) participou
das formaturas de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física da Udesc, no dia 17
de fevereiro, e Bacharelado da Unisul Pedra Branca, no sábado, 18, ambas realizadas em
Florianópolis. Na oportunidade também houve entrega de CIPs. Em Orleans, a professora
Luciane Lara Acco (CREF 005945-G/SC), representou o Conselho na solenidade colação
de grau do curso de Educação Física da Unibave (foto abaixo).
Na foto ao lado, a professora Fabiana de Figueiredo Ribeiro (CREF 009944-G/SC), o
conselheiro Luiz Claudio Cardoso (CREF 000743-G/SC), e os professores Rafael
Andreis (CREF 009867-G/SC) e Maria Letícia Knorr (CREF 008128-G/SC),
coordenadora do curso de Educação Física da Unisul Pedra Branca.
Parabéns aos formandos!
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