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Senai Brusque apresenta proposta de Ensino Médio
integrado ao curso técnico de Informática
Proposta da matriz curricular do Conecte foi explanada pelo especialista em
metodologia do ensino, Rodrigo Brandelero

Na noite desta quarta-feira, 16, a unidade de Brusque do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) apresentou à comunidade o Ensino Médio Conecte.
O principal foco do programa é preparar os estudantes para um futuro cada vez mais
interligado e dependente das novas tecnologias, independente da área de atuação
escolhida após o término do ensino básico.
O evento contou com a participação e palestra do professor Rodrigo Brandelero,
coordenador de educação do Senai Criciúma, onde o Conecte já funciona há um ano de
maneira pioneira, assim como ocorre na unidade de Florianópolis.
Rodrigo, especialista em Metodologia do Ensino e graduado em Ciência da
Computação pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), esteve durante todo o
dia no Senai Brusque, onde apresentou a nova modalidade aos alunos e, durante a noite,
aos pais e à comunidade.
Ele destaca que um dos principais diferenciais do Conecte é preocupar com o jovem
para após o término dos estudos. Com base nesta problemática, o Senai pensou na
integração do Ensino Médio com o curso técnico de Informática.
O educador se refere aos clubes que os estudantes do Conecte terão à sua disposição. Ao
longo dos três anos, os alunos poderão escolher clubes focados na fluência da língua
inglesa, no planejamento de carreiras, em estágios, na preparação para o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) ou, então, clubes tecnológicos, artísticos, culturais e
esportivos.

“Ele pode experimentar todos, pode fazer só um ou montar uma trajetória. Os alunos
também podem indicar clubes de seu interesse. Muitas vezes verificamos em Criciúma e
em Florianópolis que o sinal toca às 17h, mas o aluno quer continuar para finalizar o seu
projeto”, ressalta Brandelero.
O diretor do Senai Brusque, Julcimar Luis Machado, acredita que a proposta de
educação trazida pelo Ensino Médio Conecte faz com que os alunos estejam inseridos
dentro das principais competências necessárias para o mercado de trabalho no decorrer
do século XXI.
A expectativa para 2018 é formular duas turmas por meio das 80 matrículas que estarão
abertas a partir da próxima segunda-feira, 21.
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Parceria entre Unisul e FCC leva ao público filmes
premiados
O Cinema do Centro Integrado de Cultura – CIC- recebe esta semana os filmes
finalistas do Grande Prêmio Cinema Brasileiro, da Academia Brasileira de Cinema, com
o apoio da Associação Cultural Panvision. Até o começo de setembro, serão exibidas 18
produções, entre os mais discutidos longas de ficção, importantes longas documentários
e seis longas estrangeiros. A realização é uma parceria da Fundação Catarinense de
Cultura – FCC, administradora do espaço, e da Unisul Pedra Branca, por meio do curso
de Cinema, responsável pela programação.
Além da programação voltada ao público adulto no período da noite, o Cineclube
Infantil apresenta no sábado (19), às 16h, produções feitas especialmente para a
criançada. A iniciativa é uma parceria entre a Fundação Catarinense de Cultura (FCC),
por meio do Museu da Imagem e do Som (MIS/SC), e a organização da Mostra de
Cinema Infantil de Florianópolis.
A entrada em todas as sessões é gratuita.
PROGRAMAÇÃO:
17 de agosto (quinta-feira), às 20h:
Cinema Novo
Direção: Eryk Rocha
Ano: 2016
País: Brasil
Duração: 90 minutos
Classificação etária: Livre

Sinopse: Um ensaio poético que investiga um dos principais movimentos
cinematográficos latino-americanos, através do pensamento e fragmentos de filmes dos
seus principais autores. O filme mergulha na aventura da criação de uma geração de
cineastas que inventou uma nova forma de fazer cinema no Brasil – a partir de uma
atitude política que juntava arte e revolução – e que tinha como desejo um cinema que
tomasse as ruas e fosse ao encontro do povo brasileiro.
18 de agosto (sexta-feira), às 20h:
Animais Noturnos
Direção: Tom Ford
Ano: 2016
País: EUA
Duração: 115 minutos
Classificação etária: 14 anos
Sinopse: Um escritor pede a sua ex-mulher para ler o manuscrito de seu novo romance,
uma história sobre um homem de família cuja vida dá uma guinada sombria.Durante a
tensa leitura, Susan pensa sobre as razões de ter recebido o texto, descobre verdades
dolorosas sobre si mesma e relembra traumas de seu relacionamento fracassado.
19 de agosto (sábado), às 16h:
Cineclube Infantil
Fiddlesticks
Direção: Veit Helmer
Gênero: Ficção
País: Alemanha
Ano: 2014
Duração: 82 min
Sinopse: As crianças de Bollersville fogem do jardim de infância para libertar os avós
do asilo.
19 de agosto (sábado), às 20h:
Quanto Tempo o Tempo Tem
Direção: Adriana L. Dutra
Ano: 2015
País: Brasil
Duração: 77 minutos
Classificação etária: Livre
Sinopse: O documentário parte do conflito da diretora acerca da questão do tempo e a
falta dele em sua vida. Ela, cineasta e empresária cultural, vive correndo contra o tempo
com uma rotinas intensa de compromissos numa incessante ânsia para realiza suas
tarefas diárias. Afora ela vive um grande desafio: encontrar mais tempo para realizar um
documentário, que por contrato, deve ser entregue ao patrocinados em 356 dias. O filme
deve ser criado, produzido, e finalizado em 1 ano. O que fazer agora? Com que tempo?
20 de agosto (domingo), às 20h:
Elis
Direção: Hugo Prata
Ano: 2016
País: Brasil

Duração: 110 minutos
Classificação etária: 14 anos
Sinopse: A vida de Elis Regina – indiscutivelmente a maior cantora brasileira de todos
os tempos, é contada nesta cinebiografia em ritmo energético e pulsante. A trendsetter
cultural que sinalizou a mudança de estilos de Bossa Nova para MPB, a “pimentinha”
ardente, que viveu uma vida turbulenta. Ao mesmo tempo que chocava-se com a
ditadura militar no Brasil, ela lutou com seus próprios demônios pessoais.

