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ATN conquista 41 medalhas e um troféu em
competição
Sob o comando do técnico André Lemos, a Associação Tubaronense de Natação (ATN)
participou no último sábado do tradicional torneio Fita Azul de Velocidade - Troféu
Eduardo Deboni. A equipe conquistou 41 medalhas e um troféu por grupo. A
competição, que contou com a participação de 356 atletas de 17 clubes de todo o
Estado, aconteceu na piscina de 25 metros do Clube 12 de Agosto, na capital do Estado.
Foram disputadas 156 provas de apenas 50 e 100 metros, em todos os estilos da
natação. A ATN, com 32 nadadores a partir dos 13 anos de idade, conquistou 12
medalhas de ouro, dez de prata e 19 de bronze, ficando com o troféu de terceira
colocada na categoria infanto-juvenil (13 a 16 anos).
“Foi mais uma competição forte em que nossos nadadores se destacaram e trouxeram
mais estas conquistas para a Cidade Azul”, relata o técnico André.
A Associação Tubaronense de Natação- ATN tem o patrocínio das empresas Unimed,
Cottonbaby e ainda o apoio da Core Sports, Centro de Treinamento Físico João Carlos
(CTFJC), Colégio Dehon/Unisul e Escola Técnica de Comércio, Clube de Campo,
Clube 29 de Junho, Academia Vital e prefeitura de Tubarão, através da Fundação
Municipal de Esportes.
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Evento de estudantes de Administração da Udesc junta
casos empresariais de sucesso e projeto social

Estudantes do curso de graduação em Administração da Universidade do Estado de
Santa Catarina (Udesc) promovem neste domingo, 24, um evento com grandes nomes
do cenário empresarial brasileiro para compartilhar experiências. O encontro
What’s Your Idea(L) vai ser realizado no Hotel Majestic, em Florianópolis, das 14h às
18h deste domingo.
Entre os palestrantes confirmados estão Adriano Lima (iService, Pratissimo), Simone
Keller Füchter (Unisul e Estácio de Sá). Gérson Schmitt (Acate e Paradigma Business
Solutions), Rodrigo Bonadia (Petroplus), Carlos Azevedo (MarketUP) e Ivo Pires
(Amalfi Ristorante e Noma Sushi). Os ingressos custam R$ 35 e podem ser comprados
no site do evento.
Conectando sonhos
O dinheiro arrecadado com o bazar vai para o projeto social Conectando Sonhos,
organizado pelos próprios alunos. O objetivo do projeto é oferecer oportunidades aos
jovens da comunidade Frei Damião, em Palhoça, com apoio da tecnologia. Esta é a
primeira de uma série de ações a serem promovidas pelo projeto.
A ideia é entregar à comunidade dois laboratórios de informática e aprendizagem. Esses
laboratórios serão gerenciados pela organização não-governamental Cadi-Palhoça, que
atua há 10 anos na Frei Damião. A ONG desenvolve atividades com crianças,
adolescentes e famílias da comunidade.
A Frei Damião é uma das maiores favelas de Santa Catarina. Boa parte da população
vive com menos de um quarto de salário mínimo por mês, em situação vulnerável à
violência e ao tráfico de drogas, o que limita as oportunidades de aprendizagem e
desenvolvimento pessoal para os jovens.
Projetos do Bem
A iniciativa integra a disciplina Gerenciamento de Projetos, a cargo do professor
Leandro Costa Schmitz, do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas
(Esag) da Udesc. A cada semestre, uma turma de alunos da disciplina é responsável por

idealizar e pôr em prática um projeto que reverta ao final em algum tipo de apoio
concreto para uma instituição social sem fins lucrativos. Foram mais de 50 “Projetos do
Bem” realizados, desde 2005.
Saiba mais sobre o Conectando Sonhos na página do projeto no Facebook:
www.facebook.com/projetoconectandosonhos/
Saiba mais sobre o evento What’s Your Idea (L) no evento do Facebook.
Assessoria de Comunicação da Udesc Esag
Jornalista Carlito Costa
E-mail: comunicacao.esag@udesc.br
Telefone: (48) 3664-8281
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Atletas da ATN conquistam 41 medalhas e um trófeu
em torneio de velocidade

Sob o comando do técnico André Lemos, atletas da Associação Tubaronense de
Natação (ATN) participaram no último sábado (16/06) do tradicional Torneio Fita Azul
de Velocidade -Troféu Eduardo Deboni.
A ATN, com 32 nadadores a partir dos 13 anos de idade, conquistou 12 medalhas de
ouro, 10 de prata e 19 de bronze, ficando com o troféu de terceiro colocado na categoria
infanto-juvenil (13 a 16 anos).
A competição que aconteceu na piscina de 25m do Clube 12 de Agosto, em
Florianópolis, contou com a participação de 356 atletas, de 17 clubes de todo o estado,
sendo disputadas 156 provas de 50m e 100m em todos os estilos da natação.
O técnico André Lemos elogiou o desempenho dos atletas. “Foi mais uma competição
forte em que nossos nadadores se destacaram e trouxeram mais estas conquistas para a
cidade azul”, ressalta.
A Associação Tubaronense de Natação (ATN) tem o patrocínio das empresas Unimed,
Cottonbaby e ainda o apoio da Core Sports, Centro de Treinamento Físico João Carlos

(CTFJC), Colégio Dehon/Unisul e Escola Técnica de Comércio, Clube de Campo,
Clube 29 de Junho, Academia Vital e da prefeitura de Tubarão, através da Fundação
Municipal de Esportes.
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ATN conquista 41 medalhas e um troféu em
competição

Sob o comando do técnico André Lemos, a Associação Tubaronense de Natação (ATN)
participou no último sábado do tradicional torneio Fita Azul de Velocidade - Troféu
Eduardo Deboni. A equipe conquistou 41 medalhas e um troféu por grupo. A
competição, que contou com a participação de 356 atletas de 17 clubes de todo o
Estado, aconteceu na piscina de 25 metros do Clube 12 de Agosto, na capital do Estado.
Foram disputadas 156 provas de apenas 50 e 100 metros, em todos os estilos da
natação. A ATN, com 32 nadadores a partir dos 13 anos de idade, conquistou 12
medalhas de ouro, dez de prata e 19 de bronze, ficando com o troféu de terceira
colocada na categoria infanto-juvenil (13 a 16 anos).
“Foi mais uma competição forte em que nossos nadadores se destacaram e trouxeram
mais estas conquistas para a Cidade Azul”, relata o técnico André.
A Associação Tubaronense de Natação- ATN tem o patrocínio das empresas Unimed,
Cottonbaby e ainda o apoio da Core Sports, Centro de Treinamento Físico João Carlos
(CTFJC), Colégio Dehon/Unisul e Escola Técnica de Comércio, Clube de Campo,
Clube 29 de Junho, Academia Vital e prefeitura de Tubarão, através da Fundação
Municipal de Esportes.
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ATN é destaque em competição estadual

Sob o comando do técnico André Lemos a Associação Tubaronense de Natação,
ATN, participou no último sábado, dia 16, do tradicional Torneio Fita Azul de
Velocidade – Troféu Eduardo Deboni – e conquistou 41 medalhas e um troféu por
equipe. A competição que contou com a participação de 356 atletas de dezessete clubes
de todo o estado e aconteceu na piscina de 25 metros do Clube 12 de agosto, em
Florianópolis.
Foram disputadas 156 provas de apenas 50 e 100 metros, em todos os estilos da
natação. A ATN com 32 nadadores, a partir dos 13 anos de idade, conquistou 12
medalhas de ouro, 10 de prata e 19 de bronze e ficou com o troféu de terceiro colocado
na categoria infanto-juvenil (13 a 16 anos).
O técnico André destaca que “foi mais uma competição forte em que nossos nadadores
de destacaram e trouxeram mais estas conquistas para a cidade azul”
A Associação Tubaronense de Natação- ATN tem o patrocínio das seguintes empresas:
Unimed, Cottonbaby e conta com o apoio da Core Sports, Centro de Treinamento Físico
João Carlos (CTFJC), Colégio Dehon/Unisul, Escola Técnica de Comércio Tubarão,
Clube de Campo, Clube 29 de Junho, Academia Vital e da Prefeitura de Tubarão através
da Fundação Municipal de Esportes.
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Em 2017, Instituto Vilson Groh ofereceu um milhão de
refeições
Relatório com prestação de contas da entidade será entregue nesta quarta (20)ntrega
relatório

O Instituto Vilson Groh, de Florianópolis, formaliza nesta quarta (20), às 19h, a entrega
do seu Relatório Social do exercício 2017. A iniciativa busca prestar contas para a
sociedade do trabalho mantido pela rede que atende 4.925 crianças, adolescentes e
jovens. O evento será na sede do IVG, no Largo São Sebastião, em Florianópolis.
- O relatório social é uma forma de dar transparência às nossas ações e seus impactos e
agradecer generosamente aos parceiros, voluntários e aliados da nossa causa, ao nosso
sonho -, pontua padre Vilson Groh.
Em 2017 foram investidos mais de 17 milhões em projetos e ações desenvolvidas pelo
IVG. Os recursos foram captados por meio de projetos, convênios e pelas doações
recebidas pela entidade.
O Instituto foi criado há sete anos, mas o trabalho do seu idealizador, Padre Vilson,
ocorre há 35 anos.
O IVG, segundo o padre Vilson, foi criado para facilitar e potencializar o trabalho da
rede, criando sinergia entre as ações e gerando aprendizagem, além de ser um espaço de
articulação política, onde se discutem os problemas sociais da região e propõem-se
soluções, visando influenciar na formulação de políticas públicas.
Só em 2017 foram oferecidas mais de um milhão de refeições, superando os números de
2016, quando foram oferecidas 847,4 mil. No montante de recursos investidos, o IVG
aplicou em ações educativas e sociais nas periferias, R$ 17.396.875,78.
Ainda no último exercício, o IVG viabilizou 30 bolsas de estudo disponibilizadas por
instituições parceiras como a Faculdade Cesusc, Universidade do Sul de Santa Catarina
- UNISUL e Serviço Nacional de Aprendizagem – SENAI, e por meio de doações de
pessoas físicas ou empresas que, isoladamente ou em grupo, assumiram o compromisso
de arcar com os custos, previamente conhecidos, relativos à manutenção de um aluno
em determinada instituição de ensino até a sua conclusão.

Mais de 100 jovens foram inseridos no mercado de trabalho, 99 alunos atendidos no
pré-vestibular com o apoio do CEB COC, sendo destes 38% aprovados em vestibulares
na rede pública e privada. O cursinho pré-vestibular gratuito é executado por um grupo
de professores voluntários que se dedicam de segunda a sexta-feira.
Em 2017 a REDE IVG recebeu dois prêmios: Melhores ONGS ÉPOCA e o selo
Responsabilidade Social: uma atitude de valor catarinense. Além disso, as entidades da
rede também foram agraciadas. O CEDEP com o Programa Criança Esperança e com o
Itaú Social, o Centro Educacional Marista São José recebeu Menção Honrosa da
Assembleia Legislativa de SC pela passagem dos seus 21 anos de fundação, bem como
sobre a mesma temática uma homenagem da Câmara de Vereadores e uma Sessão
Comemorativa. A Associação João Paulo II foi homenageada pela Arquidiocese de
Florianópolis pelo Desenvolvimento da Iniciativa Solidária.
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Insônia Produtiva envolve alunos de comunicação a
praticarem atividades profissionais durante
madrugada

TWB, equipe vencedora do Insônia Produtiva 2017

Em sua sexta edição, a gincana Insônia Produtiva chega para os alunos do curso de
Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Unisul, campus Tubarão. Organizado pelo
Centro Acadêmico de Comunicação Social (Cacos), o evento tem o intuito de
proporcionar aos estudantes uma vivência através da prática profissional. O Insônia
Produtiva começará na próxima sexta-feira, 22/6, e terminará na manhã de sábado, 23/6.
Para a realização da gincana, as equipes devem possuir a quantidade mínima e máxima,
de 7 e 10 estudantes, respectivamente. Além disso, torna-se obrigatório a quantidade
mínima de dois alunos de um dos cursos de comunicação social.
Com isso, durante toda a madrugada, equipes desenvolvem ações para serem entregues
no início da manhã. Assim, em algumas horas os alunos precisam entregar campanhas
publicitárias e estratégias de comunicação.

Ao final da entrega dos trabalhos realizados pelas equipes, inicia-se o processo de
julgamento das atividades executadas pela madrugada, julgadas por profissionais de
ambas as profissões.
Para a escolha dos ganhadores, são reveladas categorias, na quais a equipe que
conseguir a maior quantidade de prêmios torna-se campeã da gincana. Neste ano, as
apresentações serão realizadas no Auditório do Cettal.
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Semana Acadêmica do curso de R.I. inicia-se nesta
segunda, 18/06

A pesquisa na formação e atuação do internacionalista: relevância e oportunidade será o
tema de abertura da Semana Acadêmica do curso de Relações Internacionais que
acontece a partir de segunda-feira, 18 de junho, no campus Tubarão.
A programação segue ao longo da semana com roda de conversa, palestra, Cine Debate
e encerra no domingo, dia 24 de junho, com uma partida de futebol em comemoração ao
mês do Migrante.
Veja a programação completa:
Dia 18 de junho, às 19h30: Abertura: A pesquisa na formação e atuação do
internacionalista: relevância e oportunidades. Palestrantes: professora Ivone Junges,
professor Luciano Daudt, professor Rogério Santos da Costa e professora Andreia
Simas de Carvalho. Sala 311, Bloco D Pedagógico.
Dia 19 de junho, às 19h30: Roda de Conversa e Relato de Experiência ‘A Extensão em
Relações Internacionais: Programa de Internacionalização de Empresas para a Região
de Tubarão’ – PIET, ARTCOMEX e Projeto Acolhida ao Migrante. Palestrantes:
professora Carla A. M. Borba, professora Renata Goulart Fernandes, Internacionalista
Murilo Medeiros, Internacionalista Gabriel Sebben. Sala 311, Bloco D Pedagógico.
Dia 20 de junho, às 19h30: Palestra ‘As Relações Internacionais da América Latina:
povos originários e suas relações de poder’, com a professora Dra. Letícia Cristina

Bizarro Barbosa Bacharel em Relações Internacionais (Unisul) e Doutora em Sociologia
Política (UFSC), na sala 311, Bloco D Pedagógico.
Dia 21 de junho, às 19h30: CINE DEBATE em RI, como os professores João Marcos
Barreiros Joaquim, Jeronimo Marmitt e Luari Dias Junior, na sala 311, Bloco D
Pedagógico.
Dia 24 de junho, às 16 horas: Futebol de Integração com o Acolhida ao
Migrante. Campo de Futebol Unisul. Partida em comemoração ao Mês do Migrante
GANA x HAITI
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Curso de Psicologia realiza Arraiá Psicaipira

O 1º Arraiá Psicaipira acontece no dia 23/6. O evento é organizado pela Associação
Atlética Acadêmica de Psicologia (AAAPSI). A festa ocorrerá no Espaço Loza, na Rua
Silvino Moreira Lima Sobrinho, ás 18 horas.
Os ingressos podem ser encontrados no valor de R$ 15,00 reais, tanto para estudantes
da instituição quanto para a comunidade da região. Na festa haverá barraca do beijo,
correio elegante, maça do amor, e muito mais.
Os interessados podem adquirir seus ingressos na festa ou antecipadamente com os
membros da Associação Atlética Acadêmica de Psicologia. Além disso, as compras
podem ser realizadas no cartão de crédito e débito. O 1º tesoureiro da AAAPSI, Fabrício
de Souza Santos diz que a ideia é proporcionar a integração dos acadêmicos com a
comunidade. “Essa também é uma forma valorizar a cultura junina”.
Para mais informações no telefone (48) 998182397 com Fabrício de Souza Santos.
Formas para comprar seu ingresso online ou festa no Facebook:
tp://bit.ly/arraiapsicaipira
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Semana Acadêmica do curso de Ciências Contábeis
encerrou atividades com participação do público
externo

O curso de Ciências Contábeis da Unisul, em Tubarão e Braço do Norte, realizou entre
os dias 11 a 15, o a Semana Acadêmica, organizada pelos professores e alunos do curso.
Após estudos sobre a história, evolução, perspectivas e importância da contabilidade e
do profissional contábil para as empresas, os alunos do primeiro semestre, sob a
orientação do professor Jardel Mendes Almeida realizaram um ciclo de apresentações
acerca dos resultados da pesquisa.
Em outra ação, a partir de uma dinâmica denominada Júri Simulado, os alunos do
terceiro semestre e o prof. Rafael Bittencourt Costa, promoveram discussões acerca das
alterações da legislação trabalhista e previdenciária que passaram a vigorar nos últimos
meses no Brasil.
A professora Daniela Correa e os alunos do sétimo semestre, tiveram a incumbência de
discutir aspectos inerentes ao ENADE 2018.
A comunidade externa pôde participar das atividades, o que segundo o prof. Marcos
Crepaldi, Coordenador do Curso, possibilitou a extensão dos conhecimentos construídos

em sala de aula. “O público externo pode atualizar-se e conhecer um pouco mais dos
conceitos, prerrogativas profissionais e aspetos da legislação trabalhista e
previdenciária, a que todos estamos subordinados”, avaliou o coordenador.
Confira depoimentos de alunos e professores participantes:
Aluna Mylena Posiva
Em nome da turma de Ciências Contábeis, do 3°semestre da Unidade de Braço do
Norte, venho através deste depoimento, agradecer a oportunidade a qual o professor
Rafael Bittencourt Costa, proporcionou aos alunos. Sabendo de sua competência como
profissional, ele nos deu a liberdade de trabalhar em cima de um tema proposto em sala
de aula, fazendo os alunos buscarem uma interação de tal maneira que fez, com que os
alunos usassem seus argumentos para a realização do júri simulado, no qual cada um
com a sua função proposta pode usar dos conhecimentos obtidos para a realização do
mesmo. Sendo este evento, um diferencial na vida acadêmica, juntamente com o
professor Rafael, vivemos uma experiência diferente neste dia, agradecemos pela
confiança, apoio, e sobretudo por acreditar que seríamos capazes de realizar esse
projeto.
Aluno Mateus Pereira
As apresentações das questões do ENADE trouxeram, para nós acadêmicos, além de
uma experiência diferenciada, um norte para aqueles que irão participar da edição
ENADE/2018, nesta universidade. Aliás, houve ótima interação entre os acadêmicos
com os diversos temas abordados pelo exame, bem como a elucidação da importância
do mesmo.
Aluna Aline
Participar desse projeto referente ao ENADE foi bastante enriquecedor, pois nos
concedeu maior intimidade acerca do conteúdo cobrado no exame. Também, o
intercâmbio de conhecimentos que obtivemos durante as apresentações das equipes nos
proporcionou discutir temas transversais, assuntos esse que além de estarem inseridos
no ENADE, são de extrema importância para nosso desenvolvimento quanto cidadãos.
Professora Daniela Correa
Discutirmos e analisarmos as questões no Enade com os acadêmicos foi uma
experiência interessante vivenciada, pois com esse projeto proporcionamos aos
acadêmicos o conhecimento das questões cobradas na prova e os temas transversais que
são exigidos!
Professor Jardel Vieira Mendes
Os temas foram positivos pois tratam-se de alunos do primeiro semestre, assim, foi
possível trazê-los para mais perto da Ciência Contábil, através da pesquisa da História
da Contabilidade e, também da percepção da evolução da contabilidade apresentada por
eles.
Outro ponto, foi a discussão promovida durante as apresentações sobre o profissional da
contabilidade, como como sua área de atuação e perspectivas.
Ficou evidente durante as apresentações o esforço e a dedicação de todos na realização
da pesquisa e nas apresentações realizadas.

Dois pontos foram importantes para que alunos do primeiro semestre pudessem ter
realizado trabalhos com tamanha qualidade:
1) A obrigatoriedade de utilização de referências bibliográficas físicas ou e-books e
apenas sites oficiais nas referências;
2) A oficina realizada pela bibliotecária da Unisul, onde teve como foco a
utilização das Bases de Dados disponíveis na Biblioteca Universitária; e, a
padronização de trabalhos científicos, com questões metodológicas.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 19/06/2018
Link: http://hoje.unisul.br/cinema-unisul-presenca-fam/

Cinema marca presença no FAM 2018 e exibe dois
curta-metragens

O 22º Florianópolis Audiovisual Mercosul, FAM 2018, abre as portas nesta terça-feira,
dia do Cinema Brasileiro e nesta edição, exibe duas curtas do Cinema da Unisul.
Durante toda a semana, de 19 a 24/6, oferece uma programação intensa e gratuita no
Centro de Eventos da UFSC. A abertura oficial está marcada para às 18h30min, no
Auditório Guarapuvu.
Como apoiador do FAM, o curso de Cinema da Unisul viabiliza a exibição da produção
de iniciantes na carreira cinematográfica e artistas renomados da área, que junto com a
população, formam o quadro de visitantes.
Duas produções de alunas foram selecionadas para a Mostra Curtas Catarinense, “Par
perfeito” de Débora Hérling e “Atos” (título provisório) de Beatriz Kestering
Tramontin. Ambos os filmes trazem questões relevantes em sua temática e foram
apresentados como trabalhos de conclusão de curso de Cinema da Unisul.
Nesta edição, serão 48 produções exibidas nas cinco mostras competitivas: Curtas
Mercosul e Catarinense, DOC-FAM, Infanto-juvenil e Videoclipe além da Mostra
Convidada Longas Mercosul, com seis longas-metragens, no total de 54 produções.
O FAM é considerado um dos principais eventos de audiovisual da América do Sul,
com curtas de diversos países da América Latina. Dos curtas participantes apresentados
em todas as noites do FAM, na Mostra Curtas Mercosul e Catarinense, a maioria é
dirigido por mulheres e para além da Capital, estão presentes produções de Criciúma e
Palhoça.

A Programação completa está disponível AQUI, no site oficial do FAM 2018.
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Alunos do Programa Summer chegam à Unisul

Os alunos estrangeiros que integram o Programa Summer, do Unisul Global, receberam
as boas-vindas nessa segunda-feira (18/6). Durante sete semanas o grupo composto por
22 alunos das universidades de Georgia, Columbia, New Southeastern, Illinois, Utah,
Arkansas (Fayetteville), Stanford e Minnesota (Twin Cities), participarão de uma
imersão cultural e curso intensivo de português.
De acordo com o coordenador do Unisul Global, professor Baltazar Guerra, que falou
dos projetos de pesquisa da Universidade, a experiência é enriquecedora a ambos os
lados: “recebermos uma delegação de alunos de universidades norte americanas, terá
um impacto muito significativo na cultura internacional da Unisul que se projeta como
Universidade comunitária e sustentável, uma verdadeira universidade global”.
A coordenadora do Unisul Global, Silvete Helena Heerdt, apresentou a Universidade e
na sequência, as instruções políticas e acadêmicas passadas pelo assistente do Centro
Internacional, Guilherme Goedert.
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Pesquisas de Medicina contribuem com
desenvolvimento da comunidade

A semana de apresentações dos trabalhos de conclusão de curso da Medicina começou
nessa segunda-feira (18/6), na Unidade Pedra Branca. Ao todo serão 40 trabalhos que
representam sua relevância para o desenvolvimento da comunidade.
Um dos TCCs, do aluno Pedro Simão, se refere aos fatores associados à ocorrência das
malformações congênitas. Durante a pesquisa Pedro analisou fatores maternos,
dividindo-os em sociodemográficos, clínicos e obstétricos, além de observar se alguma
característica materna está associada à ocorrência de malformações. “Também foi
observado os resultados perinatais daqueles recém-nascidos com malformações, óbito,
peso ao nascer, IG ao nascer e escore de Apagar no 5o minuto de vida. A conclusão
com significância estatística, foi que à ocorrência de malformações está associada
àquelas gestantes que realizaram menos que 6 consultas pré-natais. Além disso, notouse que os neonatos com malformações possuem uma chance aumentada de possuir um
escore Apagar no quinto minuto e nascer prematuro”.
As defesas encerram na quinta-feira (21/6) e as inscrições são gratuitas e podem ser
feitas no local. A programação está disponível AQUI. O evento objetiva despertar o
interesse na pesquisa científica, para a construção do conhecimento e desenvolvimento
de capacidade intelectual.
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Comida de Boteco será servida em jantar
gastronômico na Unisul

Alusivo à Copa do Mundo os alunos do 4º semestre do curso de Gastronomia da Unisul,
campos Tubarão, irão realizar o evento Copa Mundial dos Sabores. O jantar que terá
como menu temático ‘Comida de Boteco’, irá acontecer no dia 20 de junho, das
19h45min às 21h45min.
Segundo a coordenadora do curso de Gastronomia, professora Valdirene Da Silva
Campos este evento é uma prática bastante interessante. “Os alunos têm a oportunidade
de desenvolver um evento gastronômico, desde a sua criação até a execução. Este tipo
de evento faz com que o aluno vivencie a teoria na prática”.
Os interessados podem adquirir seus ingressos na coordenação do curso ou com os
acadêmicos da 4ª fase. Os ingressos custam 25 reais e as vagas são limitadas. No dia
haverá sorteios de brindes.
Mais informações no telefone 3621-3102.
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Estudantes de medicina apresentam TCC aberto a
acadêmicos e comunidade científica

Após anos de graduação, todos os estudantes, pelo menos uma vez na vida, se
confrontarão com o tão esperado Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Nesta
semana, entre os dias, 20, 21 e 22 serão efetuadas as apresentações de 48 estudantes de
medicina, durante o período matutino e vespertino. Os trabalhos serão apresentados no
terceiro andar do bloco pedagógico (D), em Tubarão.
A coordenadora dos TCCs, professora Adriana Elias dos Reis, ressalta que têm vários
trabalhos em destaque. “Há muitos projetos bem interessantes, como na área de HIV, a
questão do aleitamento materno, cirurgia bariátrica e muito mais”.
As apresentações acontecem simultaneamente, de forma que os interessados que
desejarem assistir aos temas podem escolher os trabalhos finais que desejarem assistir.
As exibições dos trabalhos são abertas para os acadêmicos e demais membros da
comunidade científica que se interessem pelos assuntos. Não há inscrição para assistir
as bancas.
A estudante de medicina que apresentará seu TCC durante a semana, Jéssica Barcellos
Casagrande Jukoski, afirma que o período no qual se dedicou a produção do TCC foi
uma experiência que possibilitou um grande crescimento pessoal. “Esta foi uma
experiência muito interessante, na qual permitiu que nós tivéssemos um maior contato
com os professores, com a área e dos assuntos que mais nos interessávamos”.
CONFIRA A PROPOSTA DE ALGUNS TEMAS PARA AS APRESENTAÇÕES DE
TCC:
Análise Descritiva de 10 anos de atuação de um centro de cirurgia bariátrica
Por: Renato Augusto Faciroli Tomaz
Neste TCC, o tema abordado refere-se à obesidade, a qual se tornou um dos maiores
problemas da saúde pública, uma vez que afeta grande parte da população. Para
resolver a questão, são realizadas diversas formas de terapia para combater a doença,
em especial a cirurgia bariátrica. Com isso, o trabalho estudou através de uma análise
descritiva, um serviço de referência na região Sul do Brasil, no qual observou o
tratamento multidisciplinar e cirúrgico da obesidade.

Correlação entre Eletrocardiograma e cineangiocoronariografia em pacientes com
Síndrome Coronariana Aguda
Por: Jéssica Barcellos Casagrande Jukoski
No Brasil, a Síndrome Coraniana Aguda (SCA) tem sido uma das maiores causas de
morte. Para isso, necessita-se que a avaliação clínica e a laboratorial sejam eficazes
para auxiliar o paciente no processo de recuperação. Neste trabalho, utilizou-se o
estudo transversal retrospectivo, para coletar dados de pessoas que aparecem na
emergência, as quais foram submetidas a cineangiocoronariografia, devido a Síndrome
Coroniana Aguda.

