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Obras nos acessos prosseguem na segunda e terça-feira
de Carnaval
As obras de revitalização dos acessos de Tubarão continuarão normalmente na segunda
(12) e terça-feira (13) de Carnaval. No fim de semana (dias 10 e 11) os trabalhos serão
interrompidos.
A Setep, empreiteira responsável pelas obras, está com duas frentes de trabalho na rua
Sílvio Búrigo (Acesso Sul), e também na Padre Dionísio da Cunha Laudth (ligação da
beira-rio com a BR-101 pelos fundos da Unisul/Colégio Dehon) e nas transversais das
avenidas Patrício Lima e Padre Geraldo Spettmann (Acesso Principal). A Tubarão
Saneamento já promoveu sondagens para identificar a localização dos sistemas de
drenagem e abastecimento da Avenida Severiano Albino Corrêa, no bairro Fábio Silva,
que será revitalizada.
A equipe de engenharia da empreiteira definiu nesta quinta-feira (8) como vai conciliar
a execução das obras na rua Padre Dionísio da Cunha Laudth com a movimentação de
veículos e estudantes da Unisul e do Dehon, em um primeiro momento. As aulas no
Dehon começam no próximo dia 15 e, na Unisul no dia 26.
Segundo o engenheiro civil Israel Redivo, no início de março a via será ficará entre a
Avenida José Acácio Moreira (beira-rio) e a esquina com a Rua Simeão Esmeraldino de
Menezes (bares e shopping universitário). Só será permitida a passagem dos veículos de
passeio dos moradores do trecho.
“É um dos trechos mais críticos por conta das intervenções no sistema de drenagem.
Nesse caso os veículos poderão fazer o contorno pelas ruas Capitão Alexandre de Sá ou
Martinho Ghizzo para acessarem novamente a Padre Dionísio da Cunha Laudth e
seguirem e direção ao Cetal”, explica Israel.
Quando as obras evoluírem em direção ao Cettal, a empreiteira fará um novo
planejamento para a organização do trânsito.
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ProUni: inscrições até o dia 9/2

Estão abertas as inscrições para os cursos de graduação da Unisul pelo ProUni. Ao todo
são mais de 70 bolsas para os cursos presenciais e 50 a distância. Para participar do
processo seletivo, além de contar com a nota recebida no ENEM (em 2017), o candidato
deve atender, dentre outros critérios, aos seguintes requisitos:
• comprovar a conclusão do ensino médio em escola pública, ou condição de aluno
bolsista em colégio particular;
• renda familiar de até um salário mínimo e meio para bolsa integral;
• ou, de até três salários mínimos para a bolsa parcial.
Vale lembrar que o ProUni, concede bolsas em universidades particulares e
comunitárias. As inscrições encerram nesta sexta-feira, 9/2, e deverão ser feitas no site
do MEC, ou, clicando AQUI. O resultado será divulgado no dia 14/2. Mais informações
pelo 0800 970 7000 ou no site da Unisul.
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Atividades do ProFoco deste mês estão voltadas ao
cuidado com o aluno

O Programa de Formação Continuada da Unisul – ProFoco, realiza uma série de
atividades voltadas ao protagonismo docente para contribuir com a atuação e formação
do conhecimento em sala de aula durante todo o ano.

A primeira edição deste ano, começará no dia 15 de fevereiro e acontecerá
simultaneamente em todos os campi da Unisul. A grande novidade será a inauguração
das salas integradas para os grupos de pesquisa nas Unidades Pedra Branca e Trajano,
para melhor atender os cursos e pesquisadores da Universidade.
Em 2017, o ProFoco remodelou o projeto para ampliar as possibilidades de atuação,
promovendo a aproximação do aluno e professor. “O Programa é um movimento
constante da Unisul. E a partir das atualizações propostas, neste ano, aplicaremos nas
atividades para qualificar o objetivo e implantar essas novas perspectivas na formação
docente no ensino superior sob os aspectos pedagógicos, relacionamento e convivência,
educacional e etc., reunindo todos os elementos que compõe a educação superior,
porque gera muitas possibilidades de atuação”, destaca Roberto Iunskovski, Gestor de
Ensino, da Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação (Pró-EPPxI).
Serão palestras, mesas-redondas, oficinas, colóquios e seminários sobre os mais
variados temas para efetivar os compromissos da Universidade com a comunidade
regional, nacional e mundial, que visam a constante atualização do docente para aplicar
as diversas metodologias que garantem o sucesso no processo de ensino-aprendizagem.
A atividade de abertura abordará o perfil do estudante universitário, do planejamento ao
uso pedagógico das tecnologias educacionais e metodologias na avaliação do ensino
superior, com as professoras e mestres Marilene Mendes CAscaes da Rosa e Rosinar
Ramos da Mota. As inscrições são feitas no Minha Unisul.
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Disciplinas Especiais do ensino presencial recebem
inscrições até 10 de março

As Disciplinas Especiais são matérias que integram a grade curricular dos cursos e
proporcionam conhecimento específico aos estudantes de outras instituições ou
profissionais formados sem necessariamente estar matriculado em um curso da Unisul.

O período de inscrições no campus Grande Florianópolis já começou e não há limite de
disciplinas, o interessado pode cursar quantas matérias quiser. O edital apenas exige o
diploma ou certificado de conclusão do ensino médio.
Quem estudar na Unisul por meio das Disciplinas Especiais, além de ter o mesmo
acesso a sala de aula dos alunos regulares, após ser aprovado receberá o certificado e
caso tenha interesse em cursar uma graduação, poderá validar 75% do conteúdo e 100%
da carga horária. Entenda como funciona o processo de ingresso nas disciplinas
especiais do ensino presencial:




Vá até o Saiac da Unidade mais próxima;
Leve em mãos os documentos citados abaixo;
Após concluído o período de inscrição, no site da Unisul será divulgado a lista
de homologados. Se o seu nome estiver nessa relação, você deverá imprimir e
efetuar o pagamento do boleto referente a 1ª parcela.

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:









Contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado;
Carteira de Identidade*;
Registro Nacional de Estrangeiros (estudantes estrangeiros)*;
CPF, caso o número não constar na Carteira de Identidade*;
Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio*;
Histórico Escolar do Ensino Médio*;
Autorização subscrita pelo responsável legal, com firma reconhecida (menores
de 18 anos)*;
CPF do responsável legal (menores de 18 anos)*.

(*) Original ou fotocópia autenticada.
AQUI estão disponíveis as disciplinas e valores em oferta no Campus Grande
Florianópolis. Para mais informações, entre em contato pelo 0800 970 7000 ou (48)
3279 1000 para ligação de celular.
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