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Startup Weekend inicia hoje em Tubarão

Um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo, o Startup Weekend, acontece
neste fim de semana em Tubarão. A cidade sedia o evento pela primeira vez. De hoje
até domingo, no UniParque/Unisul, participantes terão como objetivo criar startups
focadas na identificação de um nicho e dos problemas reais do mercado.
Durante 54h, os participantes desenvolvem empresas e marcas, criam aplicativos, sites e
páginas, aplicam questionamentos e estudam a viabilidade do negócio. O objetivo é que,
durante a programação, os participantes compartilhem ideias, formem equipes e lancem
startups. Trata-se também de uma oportunidade única para tirar uma ideia do papel,
conhecer novos parceiros e iniciar um negócio.
A programação terá início hoje, às 18h, com credenciamento. Em seguida, tem a
apresentação dos mentores, jurados, facilitadores e organizadores. O local da abertura e
credenciamento será no auditório 211, do bloco Pedagógico, na Unisul. Após, os
participantes terão um minuto para vender seu peixe - depois desta etapa - os escolhidos
formarão suas equipes. E os trabalhos começarão, terminando somente no domingo,
com a apresentação dos negócios.
De acordo com um dos organizadores do evento em Tubarão, Giovani Bernardo, a
expectativa é que haja cerca de 90 participantes. “É um evento que traz muitas
informações. As pessoas interessadas neste meio ainda terão durante o dia de hoje uma
chance de se inscrever”, fala o organizador.
No evento, os grupos (12 no total) recebem orientação de 11 mentores que
acompanharão os processos de validação e desenvolvimento de ideias. O objetivo do

Startup Weekend é oportunizar aos participantes a compreensão de todo o caminho
entre uma ideia de negócio até a execução final do projeto. Para isso, eles contarão com
a ajuda de especialistas em design, desenvolvimento, marketing e administração.
Outras edições
O evento, criado e mantido pela aceleradora americana TechStars, já teve edições em
mais de 700 cidades ao redor do mundo. A edição de Tubarão tem como organização
local o Comitê de Implantação do Centro de Inovação e, segundo Giovani, deverá
acontecer na cidade sempre no primeiro semestre do ano. Um dado importante do
evento é que suas edições são compostas 100% por voluntários, onde desde os
organizadores até o pessoal de staff, mentores, palestrantes trabalham durante o evento
pela causa da disseminação do empreendedorismo. O evento encerra-se domingo com a
apresentação dos trabalhos e a divulgação dos melhores da edição do Startup Weekend
Tubarão e, a partir das 17h, será aberto ao público. Informações através do site oficial
no endereço www.bit.ly/swtubarao.
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SUB-15 DO PROFESSOR ELIABE
Hoje, o sub-15 do Tubarão Futsal entra em quadra, às 20h, na Arena, para enfrentar o
ADC/São José. A equipe comandada pelo técnico Eliabe Figueiredo vem de derrota
para a CME/Braço do Norte e precisa da vitória para encostar nos líderes. Posso estar
enganado, mas ele deve ser um dos mais jovens técnicos da categoria e tem observado
muito os treinos dos técnicos Tiago Silveira e Guilhermo Verfe. Colocando em prática
nos treinamentos o seu melhor estágio, o acadêmico em Educação Física pela Unisul
busca a formação universitária para poder atuar no que mais gosta, que é o futsal. E, aos
poucos, vem recolhendo os louros do seu esforço, tendo o seu trabalho reconhecido pela
diretoria da ADFT.
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Startup Weekend começa hoje em Tubarão

Até domingo, participantes se reúnem na Unisul para desenvolver projetos inovadores
Tubarão
Pela primeira vez, Tubarão sedia um dos maiores eventos de empreendedorismo do
mundo: o Startup Weekend, que começa hoje e segue até o domingo, no
UniParque/Unisul, no segundo andar do Shopping Unisul.
O credenciamento será às 18 horas de hoje e, logo depois, às 19 horas, ocorre a abertura
do evento. Com cerca de 80 pessoas já inscritas, a meta de 90 participantes, estipulada
pelos organizadores, está perto de ser atingida. A inscrição custa R$ 100, mas,
acessando um cupom na Fanpage, os interessados podem obter um desconto de 30%. O
evento é sem fins lucrativos.
O local da abertura e credenciamento será no auditório 211, do bloco Pedagógico, na
Unisul. Na sexta-feira, o evento começa com os participantes tendo um minuto para
apresentar sua ideia. Serão escolhidas as melhores, as quais irão ser desenvolvidas pelas
equipes ao longo do fim de semana. Os grupos estarão divididos em três grandes áreas:
desenvolvedores, designers e negócios.
Os trabalhos terminarão somente no domingo com a apresentação dos negócios a partir
das 17 horas e a divulgação dos melhores da edição do Startup Weekend Tubarão.
Os participantes terão como objetivo criar startups focadas na identificação de um nicho
e dos problemas reais do mercado. Eles desenvolverão empresas e marcas, criarão
aplicativos, sites, páginas e hardwares, aplicarão questionamentos e estudarão a
viabilidade do negócio. Trata-se de uma oportunidade para tirar uma ideia do papel,
conhecer novos parceiros e iniciar um negócio.

Participantes terão a ajuda de profissionais
O Startup Weekend pretende oportunizar aos participantes a compreensão do caminho
entre uma ideia de negócio até a execução final do projeto. Para isso, eles contarão com
a ajuda de especialistas em design, desenvolvimento, marketing e administração.
Os organizadores fazem parte do Comitê de Implantação do Centro de Inovação.
Segundo Giovani Bernardo, um dos organizadores, o evento está sendo planejado para
fomentar o empreendedorismo digital na cidade. “Queremos desenvolver a cultura da
inovação”, diz.
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Startup Weekend Tubarão acontece neste fim de
semana na Unisul

Startup Weekend Tubarão acontece neste fim de semana na Unisul

Um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo, o Startup Weekend acontece
neste fim de semana em Tubarão, pela primeira vez. De 28 a 30, no UniParque/Unisul,
participantes terão como objetivo criar startups focadas na identificação de um nicho e
dos problemas reais do mercado. Durante 54 horas, eles desenvolverão empresas e
marcas, criam aplicativos, sites e páginas, aplicam questionamentos e estudarão a
viabilidade do negócio.
O objetivo é que em 54 horas de programação os participantes compartilhem ideias,
formem equipes e lancem startups. Trata-se também de uma oportunidade única para
tirar uma ideia do papel, conhecer novos parceiros e iniciar um negócio.
A programação terá início no dia 28, às 18h com credenciamento, em seguida tem a
apresentação dos mentores, jurados, facilitadores e organizadores. O local da abertura e
credenciamento será no auditório 211, do bloco Pedagógico, na Unisul. Após, os
participantes terão um minuto para vender seu peixe -depois desta etapa - os escolhidos
formarão suas equipes. E os trabalhos começarão, terminando somente no domingo,
com a apresentação dos negócios. O evento acontecerá no UniParque, no segundo andar
do Shopping Unisul.
Alexandre Souza, gestor do projeto Startup SC do SEBRAE Santa Catarina e um dos
coordenadores do evento, explica que os grupos (12 no total) recebem orientação de 11
mentores que acompanharam os processos de validação e desenvolvimento de ideias. O
objetivo do Startup Weekend é oportunizar aos participantes, a compreensão de todo o
caminho entre uma ideia de negócio, até a execução final do projeto. Para isso, eles
contarão com a ajuda de especialistas em design, desenvolvimento, marketing e
administração.
Souza complementou que o foco principal do Startup Weekend é a educação
empreendedora, ou seja, capacitar para a criação de um negócio digital, como
aplicativo, site, entre outros.
O evento, criado e mantido pela aceleradora americana TechStars, já teve edições em
mais de 700 cidades ao redor do mundo. A edição de Tubarão tem como patrocinadores
o SEBRAE/SC, Unisul, SENAC, IFSC, FIESC/SENAI, Trier Sistemas, Coffee Shop,
Lure Digital, Hotel Sandrini, Pipz Automation, Softplan, Scaliot, Darwin Starter,
Foressee, Pague Velox. Apoio da Prefeitura Municipal de Tubarão, Câmara de
Vereadores, Associação Empresarial de Tubarão- ACIT, CDL, Associação dos Jovens
Empreendedores de Tubarão-AJET e Aleká.
Um dado importante do evento é que suas edições são compostas 100% por voluntários,
onde desde os organizadores até o pessoal de staff, mentores, palestrantes, trabalham
durante o evento pela causa da disseminação do empreendedorismo. Para auxiliar os
participantes durante as atividades, o Startup Weekend Tubarão terá a presença de
mentores vindos de diversas áreas de atuação, entre eles: Marcela Viegas (CEO na
Smarket Solutions), Rodrigo Silva (UX Designer na Meus Pedidos), Guido Bretzke
(CEO da PIP), Denilson Agostinho (CEO da Disruptiva), Gélio Júnior (Co-founder na
Simples Dental), Joelson de Abreu (CEO na Fllag Projetos Tecnológicos), Eduardo
Varella (Cofundador e CTO da ConnectFOOD).

O evento encerra-se domingo com a apresentação dos trabalhos e a divulgação dos
melhores da edição do Startup Weekend Tubarão.
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Fashion Teen: Unisul promove curso de moda para
crianças
A Unisul promove o curso de extensão Fashion Teen, indicado para meninos e meninas
de 7 a 15 anos de idade. Os objetivos do projeto são desenvolver a criatividade,
esclarecer de onde vem o mundo da moda, mostrar técnicas de customização de roupas,
calçados e acessórios, demonstrar como se confecciona bonecas de pano e sacolas
ecológicas, e também trabalhar a questão do impacto ambiental da moda com crianças.
A ex-aluna do curso de moda da Unisul, Greicy Bathke, foi convidada pela coordenação
para a elaboração do curso, que está na primeira edição. “A gente pretende desvincular a
moda ao consumo imediato, para que a criança entenda que ela pode produzir as suas
próprias peças de vestuário, criando um consumo mais consciente”.
O curso acontecerá na Unisul, campus de Tubarão, no Ateliê de moda do Prédio Sede,
nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio e em junho nos dias 3 e 10, sendo todos sábados das 8 às
12 horas. O investimento é de duas parcelas de R$50 reais. As inscrições estão abertas
até o dia 02 de maio.
Temas abordados no curso:
• Desenvolvendo a parte criativa com geração de estampas a partir de carimbos feitos de
alimentos;
• Esclarecendo como funciona o mundo da moda e a customização de sapatos;
• Renovando o armário – Técnica de customização de roupas (aprendendo a fazer
patches);
• Por um mundo mais solidário – Confecção de bonecas ou bichinhos de pano (propor
doação);
• Colorida(mente) – Técnicas de tingimento frio para geração de novos tecidos e
estampas;
• Por um mundo mais sustentável – Confecção de sacolas ecológicas divertidas.
Para mais informações: greicy.bathke@unisul.br ou no telefone (48) 30431516
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Unisul dará apoio aos municípios
Universidade auxiliará a Amurel na elaboração de projetos para o desenvolvimento
turístico na região.

Os municípios da Associação dos Municípios da Região de Laguna (Amurel) receberão
apoio da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) na elaboração de projetos de
desenvolvimento regional do turismo. Essa iniciativa foi encaminhada ontem, na
reunião mensal da associação dos municípios, presidida pelo prefeito de Tubarão, Joares
Ponticelli.
Todas as sugestões e descrições das potencialidades turísticas da região foram anotadas
pelo reitor da Unisul Mauri Luiz Heerdt, que na próxima reunião mensal vai apresentar
modelos que beneficiem todos os municípios. Com projetos devidamente cadastrados
no Ministério do Turismo as prefeituras estarão habilitadas a receber os recursos
necessários.
“Se temos problemas comuns, precisamos de soluções comuns. Só assim o turismo
regional será fortalecido”, destacou Joares Ponticelli.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Tubarão Alexandre
Moraes, o turismo tem uma importância especial nas finanças de qualquer cidade que
tenha vocação nessa área. “O turismo é o instrumento que dá retorno imediato aos
cofres do município, mas precisa ser bem planejado. Hoje temos a BR-101 duplicada e
o aeroporto, mas quando isso ficou pronto o turismo da região ainda não estava pronto”,
ressaltou.
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Universidades apresentam projeto de desenvolvimento
sustentável à Assembleia

Professores e pesquisadores debateram o tema com o presidente do Legislativo, o
deputado Silvio Dreveck (PP).
A Assembleia Legislativa recebeu nesta quinta-feira (27) visita de professores e
pequisadores ligados ao Projeto Bridge, liderado pela Unisul e pela Universidade de
Cambridge, na Inglaterra.
O grupo foi recebido pelo presidente do Legislativo, o deputado Silvio Dreveck (PP).
No encontro, o parlamentar e os pesquisadores debateram os desafios do poder público
e do setor produtivo para a promoção da sustentabilidade em Santa Catarina.
Entrevista com:
- deputado Silvio Dreveck (PP), presidente da Assembleia Legislativa;
- José de Andrade Guerra, diretor do Grupo de Pesquisa em Eficiência Energética e
Sustentabilidade da Unisul.
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Corumbá: doutor em direito penal aborda em palestra
operação Lava Jato
Será realizada nesta sexta-feira, 28 de abril, às 19h30, no auditório Salomão Baruki, a
aula inaugural “Lava Jato, Estado de direito e o futuro do Brasil”, pelo doutor em direito
penal, Luiz Flávio Gomes. O evento é gratuito e as vagas são limitadas. As inscrições

podem ser realizadas na sede da OAB em Corumbá ou no site da Escola Superior de
Advocacia.
A palestra, que acontece por meio de parceria entre Escola Superior de Advocacia,
Ordem dos Advogados do Brasil e com o apoio da Prefeitura de Corumbá, vai abordar a
operação contra corrupção que leva o nome mais conhecido dos últimos tempos: Lava
Jato, que decorre do uso de uma rede de postos de combustíveis e lava jato, que
movimentava recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações criminosas
inicialmente investigadas. Embora a investigação tenha avançado para outras
organizações criminosas, o nome inicial se consagrou.
O principal objetivo do evento é trazer a discussão ao público, dado o interesse social
do tema. “Considero a Operação Lava Jato uma revolução desarmada no Brasil. Por
encarcerar poderosos da política e do empresariado, a Lava-Jato poderá equiparar-se à
Operação Mãos Limpas, a mais profunda investigação anticorrupção da história, que
levou à cadeia 2 mil pessoas na Itália, nos anos 1990”, analisa o jurista Luiz Flávio
Gomes.
Sobre o palestrante
Luiz Flavio Gomes fundou a rede de ensino LFG, a primeira rede de ensino tele
presencial da América Latina. Através de sua rede, foram ministrados cursos
preparatórios tele presenciais para concursos públicos, com foco em carreiras jurídicas e
fiscais. Foi policial militar, delegado de polícia, promotor de justiça em São Paulo, juiz
de direito e advogado.
Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade Complutense de
Madri e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, Luiz Flavio tem experiência como professor de Direito Penal e Processo Penal
nos cursos de pós-graduação da Facultad de Derecho de la Universidad Austral
(Argentina) e na Unisul, de Santa Catarina. É professor honorário da Faculdade de
Direito da Universidad Católica de Santa María (Peru).
Inscrições
O evento é gratuito e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser realizadas na sede
da OAB em Corumbá ou no site da Escola Superior de Advocacia: www.esams.org.br e
na sede da OAB em Corumbá: Rua América, 1951. Aberto entre 08 horas e 11h30 e 13
e 18 horas.
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Greve Geral, um transtorno necessário?
As paralisações programadas refletem a aversão da população contra a corrupção no
Brasil, que culminou numa crise que deverá ser paga somente pelo povo caso nada seja
feito

Há alguns anos brotou uma onda de manifestações sucessivas a assolar os estados da
federação brasileira. Esses protestos eram liderados por movimentos que tinham um
único objetivo: o impeachment da então presidente. Porém, em meio a maior operação
contra a relação incestuosa entre os setores público e privado, a Lava-Jato, os brasileiros
se perceberam perplexos diante de um esquema de corrupção robusto que se manteve
em todos os governos pós-ditadura militar, e até mesmo indícios de que esse esquema
teria se iniciado durante o período da ditadura. Mas não vem ao caso. O que os
políticos, hoje da situação não esperavam, é que a sementinha do impeachment
germinaria um descontentamento generalizado não se salvando partidos perante a
opinião popular.
O novo governo, aclamado pelo Congresso Nacional mergulhado em indícios de
corrupção, nasceu com a proposta de modernizar a legislação do país, com um novo
foco em relação as relações internacionais e despreocupado com a impopularidade que
já orbitava em torno de si. Isso é o que se vende nos meios de comunicação. Porém,
pode-se dizer que as intenções de uma minoria em manter os seus privilégios diante do
risco de serem catapultadas pelo ativismo judicial que toma o país, vão além, ou nem
passam pelo bem-estar social. Isso fica claro nas pautas levantadas como salvadoras da
pátria, que estão sendo contestadas das rodas de conversa nos barzinhos às redes sociais,
e que devem ganhar um novo patamar de visibilidade amanhã, 28 de abril. As principais
pautas contestadas são:
A reforma da previdência
Recentemente assisti a uma palestra sobre o Projeto de Emenda Constitucional (PEC)
287/2016, realizada por acadêmicos da Universidade do Sul de Santa Catarina
(UNISUL). Ao demonstrarem projeções do modelo atual de previdência quando alguém
se aposentava com o tempo mínimo de contribuição atual, denotava-se que a
previdência tal como está é insustentável, ou seja, uma reforma é necessária. Não
obstante, ao projetar a aposentadoria de alguém com o tempo mínimo de contribuição
mais a idade mínima para se aposentar propostos na reforma, não só supriria o aposento,
levando-se em conta a expectativa de vida atual do brasileiro, como haveria um
superávit, ou seja, um saldo de contribuições que seria absorvido pelo Estado. Há
especialistas que alertam, é necessário se mexer na previdência para que a mesma não
entre em colapso, porém, ainda assim a reforma tem prazo de validade de algumas
décadas. Sob o ponto de vista de que as novas regras deverão deixar a Previdência
Social ainda menos interessante do que a Previdência Privada, os banqueiros podem
comemorar. Por outro lado, era de se fazer uma reforma que visasse que as
contribuições do próprio contribuinte suprissem seu aposento, e não mais o do
contribuinte pagar pelas aposentadorias dos aposentados no presente, como nos moldes
da Previdência Privada.

Reforma trabalhista
Se num primeiro momento a pauta da previdência não gerou tanto burburinho, talvez,
tenha sido porque não deve atingir a todos diretamente, pois, trata-se de algo a ser mais
sentido no futuro. No entanto, a reforma trabalhista fez soar a sirene não das trocas de
turnos nas fábricas, mas da consciência dos trabalhadores, já que se aprovadas deve ser
sentida imediatamente. Dentre os pontos polêmicos estão os que empresas com mais de
200 empregados, o governo propõe que acordos coletivos entre patrões e representantes
dos empregados possam prevalecer sobre a lei; a previsão da limitação das
interpretações específicas da lei do Tribunal Superior do Trabalho; e permissão para que
mulheres grávidas e lactantes possam trabalhar em ambientes insalubres, desde que
possuam um atestado médico permitindo.
“Percorrendo a história, veremos que as leis, que deveriam ser convenções feitas
livremente entre os homens livres, não foram, na maioria das vezes, mais do que
instrumento das paixões da minoria, ou o produto do acaso e do momento, e nunca obra
de um prudente observador da natureza humana, que tenha sabido dirigir todas as ações
da sociedade com este único fim: todo o bem-estar possível para a maioria. Felizes as
nações que não esperam que revoluções e vicissitudes fizessem do excesso do mal uma
orientação para o bem, e que, mediante leis sábias, apressaram a passagem de um para o
outro”. Cesare Beccaria, filósofo do século XVI.
O Direito não socorre aos que dormem
A maneira ágil e sem diálogo com que o governo vem aprovando suas pautas
polêmicas, põe em cheque a eficiência dessas normas no futuro, isto porque de antemão
se pode dizer que economicamente são um acerto num primeiro momento, mas
socialmente são questionáveis. Assim, fica legítimo, e demonstrada a necessidade das
paralisações gerais amanhã, quando não se espera uma grande adesão de determinados
setores, mas adesões dos principais setores do país, até mesmo aqueles que geralmente
não se manifestam, como é o caso dos professores da rede privada de educação em
algumas cidades.
Ainda, clamo para que setores mais conservadores da sociedade deveriam deixar seu
orgulho de lado, e unir-se a esse movimento acrescentando outras pautas que são de
suma importância ao nosso país contemporâneo, tais como a reforma tributária e
principalmente a reforma política. Sem essas reformas o Brasil entrará em colapso,
contudo precisamos de maturidade para fazê-las pensando nos pilares ambiental,
econômico e da justiça social, caso deixemos de nos preocupar da mesma forma com
esses três pilares não estaremos construindo um desenvolvimento sustentável para o
país.
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Startup Weekend Tubarão acontece neste fim de
semana na Unisul
Um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo, o Startup Weekend acontece
neste fim de semana em Tubarão, pela primeira vez. De 28 a 30, no UniParque/Unisul,
participantes terão como objetivo criar startups focadas na identificação de um nicho e
dos problemas reais do mercado. Durante 54 horas, eles desenvolverão empresas e
marcas, criam aplicativos, sites e páginas, aplicam questionamentos e estudarão a
viabilidade do negócio.
O objetivo é que em 54 horas de programação os participantes compartilhem ideias,
formem equipes e lancem startups. Trata-se também de uma oportunidade única para
tirar uma ideia do papel, conhecer novos parceiros e iniciar um negócio.
A programação terá início no dia 28, às 18h com credenciamento, em seguida tem a
apresentação dos mentores, jurados, facilitadores e organizadores. O local da abertura e
credenciamento será no auditório 211, do bloco Pedagógico, na Unisul. Após, os
participantes terão um minuto para vender seu peixe -depois desta etapa - os escolhidos
formarão suas equipes. E os trabalhos começarão, terminando somente no domingo,
com a apresentação dos negócios. O evento acontecerá no UniParque, no segundo andar
do Shopping Unisul.
Alexandre Souza, gestor do projeto Startup SC do SEBRAE Santa Catarina e um dos
coordenadores do evento, explica que os grupos (12 no total) recebem orientação de 11
mentores que acompanharam os processos de validação e desenvolvimento de ideias. O
objetivo do Startup Weekend é oportunizar aos participantes, a compreensão de todo o
caminho entre uma ideia de negócio, até a execução final do projeto. Para isso, eles
contarão com a ajuda de especialistas em design, desenvolvimento, marketing e
administração.
Souza complementou que o foco principal do Startup Weekend é a educação
empreendedora, ou seja, capacitar para a criação de um negócio digital, como
aplicativo, site, entre outros.
O evento, criado e mantido pela aceleradora americana TechStars, já teve edições em
mais de 700 cidades ao redor do mundo. A edição de Tubarão tem como patrocinadores
o SEBRAE/SC, Unisul, SENAC, IFSC, FIESC/SENAI, Trier Sistemas, Coffee Shop,
Lure Digital, Hotel Sandrini, Pipz Automation, Softplan, Scaliot, Darwin Starter,
Foressee, Pague Velox. Apoio da Prefeitura Municipal de Tubarão, Câmara de
Vereadores, Associação Empresarial de Tubarão- ACIT, CDL, Associação dos Jovens
Empreendedores de Tubarão-AJET e Aleká.

Um dado importante do evento é que suas edições são compostas 100% por voluntários,
onde desde os organizadores até o pessoal de staff, mentores, palestrantes, trabalham
durante o evento pela causa da disseminação do empreendedorismo.

Para auxiliar os participantes durante as atividades, o Startup Weekend Tubarão terá a
presença de mentores vindos de diversas áreas de atuação, entre eles: Marcela Viegas
(CEO na Smarket Solutions), Rodrigo Silva (UX Designer na Meus Pedidos), Guido
Bretzke (CEO da PIP), Denilson Agostinho (CEO da Disruptiva), Gélio Júnior (Cofounder na Simples Dental), Joelson de Abreu (CEO na Fllag Projetos Tecnológicos),
Eduardo Varella (Cofundador e CTO da ConnectFOOD).
O evento encerra-se domingo com a apresentação dos trabalhos e a divulgação dos
melhores da edição do Startup Weekend Tubarão.
Serviço:
Local: UniParque/ Unisul 2 andar Shopping Unisul - Tubarão
Data: 28 a 30 de abril de 2017 (começa na sexta-feira, 28 de abril às 18h e vai até
domingo, 30 de abril às 19h)
Abertura e credenciamento auditório 211, do bloco pedagógico da Unisul.
Site Oficial: http://bit.ly/swtubarao
Facebook: https://www.facebook.com/swtubarao

Veículo: Site Olhar do Sul
Data: 27/04/2017
Link: http://www.olhardosul.com.br/fashion-teen-unisul-promove-curso-de-modapara-criancas/

Fashion Teen: Unisul promove curso de moda para
crianças

A Unisul promove o curso de extensão Fashion Teen, indicado para meninos e meninas
de 7 a 15 anos de idade. Os objetivos do projeto são desenvolver a criatividade,
esclarecer de onde vem o mundo da moda, mostrar técnicas de customização de roupas,
calçados e acessórios, demonstrar como se confecciona bonecas de pano e sacolas
ecológicas, e também trabalhar a questão do impacto ambiental da moda com crianças.

A ex-aluna do curso de moda da Unisul, Greicy Bathke, foi convidada pela coordenação
para a elaboração do curso, que está na primeira edição. “A gente pretende desvincular a
moda ao consumo imediato, para que a criança entenda que ela pode produzir as suas
próprias peças de vestuário, criando um consumo mais consciente”.
O curso acontecerá na Unisul, campus de Tubarão, no Ateliê de moda do Prédio Sede,
nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio e em junho nos dias 3 e 10, sendo todos sábados das 8 às
12 horas.
O investimento é de duas parcelas de R$50 reais. As inscrições estão abertas até o dia
02 de maio.
Temas abordados no curso:
• Desenvolvendo a parte criativa com geração de estampas a partir de carimbos feitos de
alimentos;
• Esclarecendo como funciona o mundo da moda e a customização de sapatos;
• Renovando o armário – Técnica de customização de roupas (aprendendo a fazer
patches);
• Por um mundo mais solidário – Confecção de bonecas ou bichinhos de pano (propor
doação);
• Colorida(mente) – Técnicas de tingimento frio para geração de novos tecidos e
estampas;
• Por um mundo mais sustentável – Confecção de sacolas ecológicas divertidas.
Para mais informações: greicy.bathke@unisul.br ou no telefone (48) 30431516

Veículo: Site Notícias UFSC
Data: 28/04/17
Link: http://noticias.ufsc.br/2017/04/biblioteca-universitaria-realiza-primeiroworkshop-de-editoracao-de-periodicos-cientificos-ufsc/

Biblioteca Universitária realiza primeiro Workshop de
Editoração de Periódicos Científicos UFSC
O I Workshop de Editoração de Periódicos Científicos UFSC foi realizado nos dias 25 a
27 de abril com o objetivo de qualificar os atores que atuam no dia-a-dia das revistas,
nos diversos aspectos exigidos no meio editorial.
O evento reuniu 44 integrantes das equipes editoriais dos periódicos da UFSC. Apesar
de o foco ser uma formação para a comunidade interna, houve participantes da
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul) e Revista ACB.
O Workshop foi organizado em três dias de oficinas e compreenderam aos seguintes
temas: procedimentos de apresentação de artigos científicos, direito autoral, creative
commons, acesso aberto, sistema de editoração de periódicos e critérios de indexadores.
Realização: Portal de Periódicos da Biblioteca Universitária (BU/UFSC)

Veículo: Site Revista Sul Fashion
Data: 28/04/17
Link: http://www.revistasulfashion.com.br/noticia/fashion-teen-unisul-promovecurso-de-moda-para-criancas

Fashion Teen: Unisul promove curso de moda para
crianças

A Unisul promove o curso de extensão Fashion Teen, indicado para meninos e meninas
de 7 a 15 anos de idade. Os objetivos do projeto são desenvolver a criatividade,
esclarecer de onde vem o mundo da moda, mostrar técnicas de customização de roupas,
calçados e acessórios, demonstrar como se confecciona bonecas de pano e sacolas
ecológicas, e também trabalhar a questão do impacto ambiental da moda com crianças.
A ex-aluna do curso de moda da Unisul, Greicy Bathke, foi convidada pela coordenação
para a elaboração do curso, que está na primeira edição. “A gente pretende desvincular a
moda ao consumo imediato, para que a criança entenda que ela pode produzir as suas
próprias peças de vestuário, criando um consumo mais consciente”.
O curso acontecerá na Unisul, campus de Tubarão, no Ateliê de moda do Prédio Sede,
nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio e em junho nos dias 3 e 10, sendo todos sábados das 8 às
12 horas.
O investimento é de duas parcelas de R$50 reais. As inscrições estão abertas até o dia
02 de maio.
Temas abordados no curso:
• Desenvolvendo a parte criativa com geração de estampas a partir de carimbos feitos de
alimentos;
• Esclarecendo como funciona o mundo da moda e a customização de sapatos;
• Renovando o armário – Técnica de customização de roupas (aprendendo a fazer
patches);
• Por um mundo mais solidário – Confecção de bonecas ou bichinhos de pano (propor
doação);
• Colorida(mente) – Técnicas de tingimento frio para geração de novos tecidos e
estampas;
• Por um mundo mais sustentável – Confecção de sacolas ecológicas divertidas.
Para mais informações: greicy.bathke@unisul.br ou no telefone (48) 30431516
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