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Cursos de medicina com bolsas no Prouni têm
mensalidades de até R$ 10 mil; veja ranking e total de
vagas
Estudantes com bolsas de estudo parciais precisam pagar até R$ 5 mil por mês.

Caderno de provas entregue aos inscritos do Enem. Nota no exame é critério para seleção no Prouni.
(Foto: Reprodução)

O Programa Universidade Para Todos (Prouni), que está com inscrições abertas, oferece bolsas
de estudo parciais e integrais em instituições de ensino particulares. De todas as faculdades
participantes, 120 delas oferecem o curso de medicina – com mensalidades que variam de R$
4.781,25 a R$ 9.999,99.
Nas bolsas de estudo parciais, o aluno precisa pagar 50% da mensalidade. Têm direito a elas
aqueles candidatos cuja renda familiar per capita for de até 3 salários mínimos. De acordo com o
levantamento do G1, justamente nesses cursos, em que apenas metade da mensalidade é gratuita,
estão as graduações mais caras. (veja abaixo o gráfico)

A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid), por exemplo, tem a segunda
mensalidade mais alta entre as faculdades de medicina do Prouni: R$ 9.715,61. No caso
dessa instituição, há 7 vagas para bolsas integrais (sendo 2 de cotas) e 16 parciais (10
em ampla concorrência e 6 para cotas). Nestas últimas, o valor da mensalidade passa a
ser metade do valor: o equivalente a R$ 4.857,805.
Ou seja: o estudante precisa viver em um lar cuja renda por pessoa seja de até R$
2.862,00 (3 salários mínimos) para participar de um processo seletivo e entrar em uma
universidade pagando quase R$ 5 mil.
Ranking das mais caras
O valor médio das mensalidades dos cursos de medicina no Prouni é de R$ 7.184,12.
Das 120 universidades que ofertam essa graduação, 9 custam entre R$ 9 mil e R$ 10
mil. Nesse grupo, são 33 bolsas parciais (16 para cotas e 17 para ampla concorrência),
em que os candidatos precisam pagar metade da mensalidade.
A universidade mais cara é a Anhanguera (Uniderp), em Campo Grande (MS): são 14
bolsas de estudo integrais para a ampla concorrência e 15 para cotas (autodeclarados
pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência). Os aprovados para essas vagas
deixam de pagar os quase R$ 10 mil mensais cobrados.

Ranking das mais baratas
A faixa de preço mais baixa é de R$ 4 mil a R$ 5 mil – e apenas a Universidade do
Oeste de Santa Catarina (UNOESC) se coloca nesse grupo, com R$ 4.781,25.
No segundo patamar mais barato, de R$ 5 mil a R$ 6 mil, há 16 cursos de medicina.
Mas, entre eles, não há nenhuma bolsa de estudo parcial. São 75 integrais de ampla
concorrência e 49 para cotas.

Requisitos para o Prouni
Todos os concorrentes precisam também ter tirado, no mínimo, 450 pontos em cada
prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2017) e não ter zerado a redação. Os
outros requisitos exigidos para a participar do Prouni são os seguintes:
1. ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;

2. ter cursado o ensino médio completo em escola privada, mas como bolsista
integral;
3. ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e
parcialmente em escola privada, mas como bolsista integral;
4. ter alguma deficiência;
5. ser professor da rede pública de ensino (nesse caso, independe da renda)
Calendário







Abertura das inscrições: 6 de fevereiro
Fim das inscrições: 9 de fevereiro
Primeira chamada: 12 de fevereiro
Segunda chamada: 2 de março
Manifestação de interesse na lista de espera: entre 16 e 19 de março
Consulta das instituições à lista de espera no sistema: 20 de março
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Tubarão Futsal apresenta elenco amanhã, no Salão
Nobre da Unisul
Três competições são tratadas como prioridade neste ano para o Tubarão Futsal: Os
Jogos Abertos de Santa Catarina, o Estadual e a Liga Futsal
O elenco da Associação Desportiva de Futsal Tubaronense (ADFT) iniciou, nesta
segunda-feira (5) pela manhã, os trabalhos de preparação para a temporada 2018. O
time tubaronense se apresentou na Arena Multiuso e foi recepcionada pela direção da
entidade e pela comissão técnica, comandada pelo treinador Thiago Raupp. Os
primeiros trabalhos ficarão a cargo do preparador físico Fabiano Silva, que também atua
na seleção brasileira.
Três competições são tratadas como prioridade neste ano para o Tubarão Futsal: Os
Jogos Abertos de Santa Catarina, o Estadual e a Liga Futsal. “Ano passado, chegamos à
final do Jasc e em 2018 pretendemos dar um passo a mais. O mesmo vale para o
Estadual e a Liga: superar o desempenho do ano passado”, destacou o presidente
Eduardo Rigotti. A equipe chegou perto de uma vaga nas semifinais do Catarinense e
conseguiu avançar à segunda fase da Liga.
Amanhã ocorre a apresentação oficial do elenco e dos patrocinadores ao torcedor e à
imprensa. “Teremos a tabela da Liga Futsal em breve. Essa é a principal competição da
temporada e sempre atrai grandes jogos para Tubarão”, avaliou o presidente.
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A sororidade nas telas do Cinema. Sororidade?!
Com a recente efervescência dos movimentos feministas temos visto algumas palavras
"novas" ou pouco usais, como "empoderamento". Você já deve ter lido também a
expressão " sororidade". Alguns podem ter se perguntado: que diabos é isso? O
significado no dicionário é muito bonito: sororidade é a união e aliança entre mulheres,
baseado na empatia e companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. A
origem da palavra está no latim sóror, que significa "irmãs". Este termo pode ser
considerado a versão feminina da fraternidade, que se originou a partir do prefixo frater,
que quer dizer "irmão".
Depois desse "nariz de cera" fica claro qual o nosso tema da semana, né? Filmes que
falam da amizade entre mulheres e que ajudam a derrubar preconceitos e estereótipos
do tipo " mulheres não mantém amizades porque são ciumentas e invejosas ...". No meu
caso, tenho amigas queridas de longuíssima data que desmentem essa bobagem. A elas,
dedico esta edição como forma de agradecer pela amizade e o afeto.
Bem, vamos aos filmes? Não esqueça de incluir os seus favoritos.
BAGDÁ CAFÉ (direção: Percy Adlon- Alemanha -1987)
Este é o meu favorito sobre o tema! Um encontro inusitado que vai de um início áspero
e intolerante a uma linda amizade. Uma turista alemã, interpretada pela carismática
Marianne Sagebrecht, é deixada pelo marido no deserto do Arizona depois de uma
discussão. Sai arrastando a mala ( a de couro, não o marido...) até encontrar um lugar
chamado Bagdá Café. Lá conhece Brenda (CC Pounder) que tinha acabado de colocar o
companheiro para fora de casa. Jasmin é recebida com muita estranheza e irritação pela
dona do bar que, além de tudo, tem filhos e um netinho para cuidar. Aos poucos, elas
descobrem que são muito parecidas. A alemã ajuda a cuidar do bebê e a erguer o Bagdá
Café. Ela também conhece um pintor ( Jack Palance) que mora no local e
acompanhamos sua transformação enquanto é retratada: as roupas pretas vão
desaparecendo, desaparecendo...até se desnudar metafórica e fisicamente. Cena linda !!
De quebra, a canção de "Bagdá Café" é uma das mais conhecidas do Cinema: quem
nunca sentiu um aperto no coração ao ouvir " Calling You"? (Relembre no clipe que
abre a coluna. Crédito: Artes & Afins)
THELMA E LOUISE (direção: Ridley Scott – EUA- 1991)

Ai de mim se esquecesse de "Thelma e Louise" ! O filme de Ridley Scott – que já nos
deu "Blade Runner" – virou um culto à liberdade e à amizade femininas. Sua estreia foi
há mais de 25 anos, mas ele continua atual. Uma dona de casa (Thelma/Geena Davis),
oprimida pelo marido, e uma garçonete solitária ( Louise/Susan Sarandon) resolvem
viajar para se divertir durante dois dias. Thelma deixa um bilhete para o marido e
parte...Durante a viagem elas encontram um jovem cowboy interpretado por alguém que
se tornaria um dos maiores astros de Hollywood: sim, o lindinho magrela de "T&L" era
o então desconhecido ...Brad Pitt. O problema é quando Thelma sofre uma tentativa de
estupro por outro cara e é morto por Louise. Começa a fuga da polícia, a correria de
carro até o final espetacular que prefiro encarar apenas como uma metáfora...
TOMATES VERDES FRITOS (direção: John Avnet – EUA – 1991)
A história de várias mulheres, contada no passado e presente, vai se entremeando. O
elenco é brilhante: Kathy Bates, a esposa ignorada pelo marido; Jessica Tandy, a
senhora que conta sua história e acaba mudando a postura submissa de Kathy diante da
vida; Mary Stuart Masterson e Mary-Louise Parker, as amigas quando jovens. É um
filme comovente, mas também nos faz rir. A cena em que Kathy se "vinga" de duas
jovenzinhas que roubam a vaga dela no estacionamento é uma lavada de alma...
VIOLETTE ( direção: Martin Provost – França – 2013)
O encontro de duas escritoras no início do século XX acaba se transformando em
amizade pela vida inteira: Violette Leduc e Simone de Beauvoir. Violette é incentivada
pela grande filósofa francesa a vencer suas inseguranças e a escrever cada vez mais para
enfrentar seus medos. De mulher pobre e depressiva, Leduc se transforma em alguém
capaz de expor a intimidade feminina como raras vezes se viu, principalmente em
tempos caretas.
GINGER E ROSA ( direção: Sally Potter – Inglaterra/Dinamarca- 2012)
Sally Potter não é uma diretora profícua, dessas que dirige três filmes por ano. Mas
quando surge algum filme assinado por ela, já sabemos que não será uma história
banalzinha. Foi assim com "Orlando-A Mulher Imortal", "Por que choram os homens" e
"Uma lição de tango" ( que adoro e já falei para vocês em outra edição...). Aqui, ela
conta a história de duas melhores amigas nos anos 60. Elas querem uma vida diferente
das suas mães, mas a segunda guerra mundial e a entrada em cena do pai pacifista de
Ginger vai estremecer o relacionamento de ambas. Os nomes mais conhecidos do
elenco são Elle Fanning, no papel de Ginger, e Annete Benning, a mãe.
OUTROS TANTOS: Le Amiche (Antonioni, 1955); Amigas para Sempre ( Gary
Marshall, 1988);Queridas Amigas ( Istvan Szabo, 1992); Os divinos segredos da
irmandade Ya-Ya (Callie Khouri, 2002) ...
-----------------------------------------------FORA DE SÉRIE
GRACE E FRANKIE ( 4 TEMPORADAS – NETFLIX )

A série é uma comédia dramática deliciosa e está dentro do nosso tema: a amizade
feminina. Grace e Frankie nunca foram com a cara uma da outra, mas seus maridos
eram os melhores amigos. Um dia para surpresa de ambas eles anunciam que mantém
um caso há vários anos e que pretendem se separar delas para casar um com o outro!
Sabe assim " meu mundo caiu?"?
Com tal reviravolta na vida, as duas acabam descobrindo que precisam apoiar uma à
outra. Surge daí uma surpreendente amizade. Quem dá vida à Grace é Jane Fonda,
enquanto Frankie é interpretada por Lily Tomlin (foto de abertura da coluna). A dupla é
muito responsável pelo grande sucesso da série que já chega à quarta temporada. Os
atores que interpretam os maridos gays também não ficam atrás: Martin Sheen e Sam
Waterston, ótimos.

Com o tempo as duas vão convivendo com as diferenças: Grace é mais "perua",
Frankie uma "hipponga" que não se conforma com o marido ser gay e também deseja
encontrar outro amor a qualquer custo.
Quem assina a série é Martha Kaufmann, a criadora de um dos maiores sucessos da TV
seriada :"Friends".

-----------------------------------------------O LIVRO QUE VIROU FILME
"PENTIMENTO ( A HISTÓRIA DE JÚLIA") – LILLIAN HELMAN – 1973
Este é o segundo livro de memórias da escritora americana Lillian Helman. O primeiro
se chamou "Uma mulher Inacabada". Em "Pentimento", ela conta passagens desde a
infância, passando pelo seu relacionamento com Dashiel Hammet, -um dos mestres da
literatura policial, perseguido durante o McCarthismo - até a história de Júlia que virou
filme.
Júlia era uma rica amiga de infância de Lillian que trocou uma vida confortável e
burguesa pela resistência ao nazismo em Viena, nos anos 30. Ela conta o encontro com
Júlia, a admiração pelo ideal da amiga e como a ajudou naquele momento de luta.
A palavra pentimento é bem usada como titulo :"à medida que o tempo passa, a tinta
vermelha em uma tela muitas vezes se torna transparente. Quando isso acontece, é
possível ver, em alguns quadros, as linhas originais. Isso se chama pentimento, porque o
pintor se arrependeu, mudou de idéia.". São imagens já meio apagadas, como acontece
com nossa memória.
"JÚLIA" ( direção: Fred Zinemann – 1977)
Na adaptação para o cinema, Jane Fonda interpreta Lillian Helman e Júlia é vivida por
Vanessa Redgrave, uma de minhas atrizes favoritas. Meio caminho andado para
explicar o quanto gostei do filme na época. A partir de "Júlia" saí lendo toda a obra de
Lillian e, por consequência de Dashiell Hammet, o grande amor de sua vida. O filme
mostra que Lillian chegou a contrabandear dinheiro para ajudar a amiga Júlia a salvar
vítimas do nazismo.
Além das duas grandes atrizes, "Júlia" trouxe no elenco uma jovem que se tornaria uma
das maiores estrelas do cinema americano: Meryl Streep. Filmaço!
-----------------------------------------------EM CARTAZ
Sem desculpas para não ir ao cinema: há bons filmes de graça para adultos e
cinéfilhinhos em Florianópolis !!
CIC-Centro Integrado de Cultura - 8 a 11 de fevereiro – 20h
Tudo Que Eu Amo ( comédia romântica – Polônia)
Sinopse oficial :É uma bela primavera na Polônia em 1981. Janek tem 18 anos e mora
em uma cidade à beira-mar. Filho de um capitão naval, ele forma uma banda de punk
rock para poder expressar o que pensa. Ele dedica sua vida à música e ao seu primeiro
amor, Basia, mas tudo está prestes a mudar. Greves gerais varrem a Polônia, e o Partido
Comunista se prepara para impor uma lei marcial. A tensão no país aumenta, e as
revoltas adolescentes tornam-se arriscadas durante os tumultos políticos. Um confronto
com um comissário do governo e a morte de uma pessoa próxima mudarão a vida de
Janek para sempre.
A exibição é uma parceria da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), administradora
do espaço, e Unisul campus Pedra Branca, responsável pela programação.
***
CIC -Cineclube da Mostra de Cinema Infantil – 10 de fevereiro – 16h

Kiriku – Os Homens e as Mulheres
Animação francesa com duração de 88 minutos.
Sinopse oficial: O Homem Sábio da Montanha Proibida conta histórias do heroico
Kiriku, que desde a infância sempre esbanjou coragem, inteligência e agilidade.
Vivendo em uma aldeia ao lado de sua mãe, Kiriku era capaz de solucionar qualquer
tipo de problema, até mesmo questões envolvendo forças ocultas.
-----------------------------------------------BEIJO DE CINEMA
"Confesso que preciso de sorrisos, abraços, chocolates, bons filmes, paciência e coisas
desse tipo". Assim como o escritor Caio Fernando Abreu quem não gosta de abraços,
bons filmes...? Pois hoje, trocamos os beijos desta seção por um abraço apertado,
afetuoso e pleno de sororidade.
A escolha recaiu sobre Jasmin e Brenda de "Bagdá Café". Ao se despedirem elas
agradecem a felicidade de terem se conhecido e, depois de estranheza e antipatia
iniciais, terem se tornado as melhores amigas.
-----------------------------------------------HASTA LA VISTA, BABY
Frases de Cinema
***
"Sou jovem demais para ser velha e velha demais para ser jovem". (Tomates verdes
fritos)
***
"Meu pai sempre dizia que havia um Deus separado para as crianças". ( Tomates verdes
fritos)
***
" Louise - No futuro lembre-se que se uma mulher está gritando dessa forma é porque
não está se divertindo ". (Thelma e Louise)
***
Louise : "Acho que me tornei um pouco louca. Thelma: não, você sempre foi louca, mas
é a primeira vez que pode se expressar." (Thelma e Louise)
***
Grace: "Olha aqui, na minha idade só tenho uma marcha e é ponto morto". (Grace e
Frankie)
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Medicina – Veja as Notas de Corte para Bolsa de
Estudos no Prouni
Veja as notas de corte do ProUni para o curso de medicina. É uma guerra. Mudanças
todos os dias obrigam os candidatos a calcular bem o seu lance com a nota do Enem
para tentar uma bolsa de estudos. Afinal, uma bolsa Prouni para Medicina vale R$ 600
mil reais. Confira.
Quem disputar uma bolsa de estudos para Medicina no ProUni enfrenta uma verdadeira
maratona com as Notas de Corte. É uma guerra entre os candidatos, pois a bolsa de
estudos pode valer mais de meio milhão de reais.

Nas edições do primeiro semestre de 2017 e de 2016 as maiores notas de corte
registradas no Prouni foram para Medicina. Em 1º lugar, na cidade de Fortaleza com
791,66 pontos em 2016. Goiânia veio com a segunda maior nota de Medicina, com
789,72 pontos. Em 2017 a disputa foi mais forte, com o 1º lugar em Santa Maria (RS) e
o segundo em Colatina (ES) passando dos 800 pontos. Veja nos quadros os 10 maiores
resultados de 2016 e 2017:
Em 2017 apertou ainda mais, com a barreira dos 800 pontos superada nas notas de corte
doProuni para Medicina. Veja na tabela:
Veja as 10 questões que mais caem no Enem
Mas, em edições anteriores deu para entrar bem em Medicina na faixa dos 750 pontos
em diversas universidades particulares de boa qualidade. Em 2016 na maioria das
universidades a média de pontos exigidos estava entre 750 e 780 até o 3º dia de disputa.
Veja nas tabels a seguir como foi a evolução para Medicina em 2016 e outros resultados
importantes para Medicina..
As notas mais altas nas capitais chegavam a até 791,66 pontos em Fortaleza, e a 790,52
em Curitiba. No primeiro dia de disputa tinham vagas a partir de 707 pontos na seleção
do Blog do Enem com pelo menos uma instituição em cada capital onde há oferta de
vagas.
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Seminário da Defesa Civil abre inscrições para
participação como ouvinte e envio de trabalhos
A Secretaria de Estado da Defesa Civil promoverá o 2º Seminário Internacional de
Proteção e Defesa Civil (SPIDC) em 13 e 14 de março, no Centro de Eventos Luiz
Henrique da Silveira, no Bairro Canasvieiras, em Florianópolis, com o tema
"Importância das políticas públicas na redução de riscos e desastres".
As inscrições são gratuitas para a participação como ouvinte e para o envio de artigos.
Confira o site oficial.
O seminário terá mais de 50 palestras nacionais e internacionais, de países como
Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Portugal e Suíça, para debater a importância das
políticas públicas na redução de riscos de desastre e destacará os projetos realizados em
SC.
Os participantes discutirão temas como monitoramento, alerta prévio, planejamento
urbano, mapeamentos de risco e segurança pública.
Além do evento, haverá a cerimônia de inauguração do Centro Integrado de Gestão de
Riscos e Desastres (Cigerd) em 15 de março. Localizada no Bairro Capoeiras, em
Florianópolis, a estrutura unificará o serviço da Defesa Civil no Estado em torno do
monitoramento de fenômenos meteorológicos no território catarinense.

O SPIDC é uma realização da Defesa Civil de SC, com o apoio do governo estadual,
das universidades do Estado de Santa Catarina (Udesc), Federal de Santa Catarina
(Ufsc) e do Sul de Santa Catarina (Unisul) e do Instituto Federal Catarinense (IFC).
Também são apoiadores o Lab-Red, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina (Fapesc), a Revista Gestão & Sustentabilidade e a Associação
Brasileira de Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação em Redução de Risco de
Desastres (APB-RRD).
Assessoria de Comunicação da Udesc*
E-mail: comunicacao@udesc.br
Telefones: (48) 3664-7935/8010
* Com informações da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Defesa
Civil
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Nadadores de Tubarão conquistam medalhas na
Capital
Fernanda Delgado conquistou 1ª colocação geral no feminino
Créditos: Divulgação/ATN Baixar Imagem
Atletas da Associação Tubaronense de Natação (ATN) conquistaram nove medalhas
neste fim de semana na Travessia da Praia do Forte, disputada em Florianópolis.
A prova faz parte da 4a etapa do Grand Prix de Travessias 2017/2018, em sua 19a
temporada, nas distâncias de 3.800 metros, disputada no sábado (3), e de 750 e 1500
metros, que ocorreu no domingo (4).

A equipe da ATN conquistou uma medalha na classificação geral dos 1500 metros e
outras duas na prova dos 3800 metros. Como destaque, Fernanda Delgado, de 19 anos,
que conquistou a primeira colocação geral na categoria feminino, dentre as 88
competidoras que concluíram a travessia.

A próxima etapa do circuito será nos próximos dias 24 e 25, em Governador Celso
Ramos, na Grande Florianópolis. A ATN conta com o patrocínio das empresas Engie,
Unimed e CottonBaby, além do apoio da Core Sports, do Centro de Treinamento Físico
João Carlos (CTFJC), do Colégio Dehon/Unisul, da Escola Técnica de Comércio de
Tubarão, do Clube de Campo, do Clube 29 de Junho, da Academia Vital e da Prefeitura
de Tubarão, por meio da Fundação Municipal de Esporte.
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Professor da Unisul participa de treinamento em
mercado de valores mobiliários

Professor Claudio Alvim Zanini Pinter

O professor do curso de Administração da Unisul, campus Tubarão, Claudio Alvim
Zanini Pinter participou do Programa de Treinamento de Professores no Mercado de
Valores Mobiliários Brasileiro (XIX TOP), entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro,
em São Paulo.
O evento era voltado para a atualização de docentes que lecionam disciplinas
específicas de mercado de capitais. O curso foi promovido pelo Comitê Consultivo de
Educação da Comissão de Valores Mobiliários, em parceria com diversas instituições, e
ocorreu na B3, novo nome da Bolsa de Valores BM&FBOVESPA. Os professores se
inteiraram das novas tecnologias, além de permitir o contato com a visão prática dos
gestores de Mercado e instituições.
De acordo com o professor, o treinamento TOP XIX foi de excelente qualidade. “Além
disso, permitiu o contato pessoal e posteriormente em rede com diversos professores do
país”, oportunizando fortalecer os pilares da UNISUL (Ensino, pesquisa e extensão),
destacou.
Pinter acredita que com a taxa de juros baixa, o Mercado de Capitais no Brasil, atrairá
mais investidores que visam obter retornos maiores que Caderneta de Poupança, embora
estas aplicações estejam sujeitas a riscos.
O professor Claudio é graduado em Administração pela Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul), pós-graduado em Economia Empresarial pela mesma instituição
(1989) e doutor em Europa e América Latina – Crescimento e Desenvolvimento pela
Universidad de León, na Espanha (2003). É professor da Universidade do Sul de Santa
Catarina e gestor da Empresa Modelo da Unisul.
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