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Dinheiro
Aproveita para no Salão Nobre da Unisul anunciar a liberação de R$ 7 milhões, que
serão aplicados na recuperação das escolas e colégios atingidos pelos vendavais do ano
passado em diversas cidades da região, mas principalmente em Tubarão. É obrigação?
Sim, é obrigação. Mas em época de contingenciamento é preciso ter vontade política
para fazer as coisas acontecerem. Reconheçamos: ele tem sido carinhoso conosco.
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Governador libera recursos em Tubarão
O governador do Estado, Raimundo Colombo, vai liberar amanhã mais de R$ 7 milhões
para reformas de escolas atingidas pelo vendaval de outubro passado. Os recursos vão
contemplar os trabalhos nas 30 escolas atingidas.
Colombo estará em Tubarão na sexta-feira para a assinatura da liberação dos recursos e
também inaugura as escolas Oswaldo Pinto da Veiga, em Capivari de Baixo, e Campos
Verdes, em Jaguaruna.
Hoje, apenas a escola João Teixeira Nunes, a mais atingida pelo vendaval, teve as obras
iniciadas. Com a liberação dos recursos, segundo a Agência de Desenvolvimento
Regional (ADR) de Tubarão, as aulas começam normalmente no dia 13 e o cronograma
de obras ainda será definido. Com os recursos, possivelmente todas as escolas terão seus
telhados substituídos por estruturas de alumínio, e os colégios mais atingidos serão
restaurados.
Do total de verbas, cerca de R$ 4 milhões são provenientes do governo do Estado e o
restante do governo federal, como detalha o secretário-executivo da ADR, Nilton de
Campos.

A assinatura da liberação dos recursos está marcada para as 10h, no salão nobre da
Unisul.
Entrega
O governador também entrega a obra da escola Oswaldo Pinto da Veiga, que tem um
investimento de R$ 3.817.358,40, com salas de aula, biblioteca, auditório, laboratório,
quadra esportiva, área de lazer e refeitório. A escola será inaugurada às 9h desta sextafeira. Em Jaguaruna a obra da escola Campos Verdes teve um investimento de R$
3.565.304,32, com espaço para quadra coberta, salas de aula, biblioteca, laboratório,
refeitório e elevador. A inauguração está prevista para as 11h.
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IMAGEM
A Unisul Tubarão está com as inscrições abertas para o curso Consultoria de Imagem
até o dia 28 de março. Com duração de 12 horas, o curso inicia no dia 4 de abril e está
aberto para os interessados em geral. O curso de extensão habilita o aluno a reconstruir
sua imagem pessoal, valorizando o biotipo e levando em conta seus objetivos pessoais e
profissionais. Por meio de aulas expositivas e trabalhos práticos será possível analisar a
imagem pessoal, além da forma como ela é percebida pelas demais pessoas. O
investimento é uma parcela única de R$ 130.
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Mil palavras

Excelente notícia! As escolas de Tubarão que sofreram maiores estragos com o
vendaval de 16 de outubro e as de Laguna atingidas pela forte chuva em 29 de
dezembro serão reformadas. As obras serão autorizadas amanhã, na Unisul,
provavelmente às 10 horas, pelo governador Raimundo Colombo (PSD). Antes,
Colombo irá entregar oficialmente o novo prédio da Escola Básica General Osvaldo
Pinto da Veiga, em Capivari de Baixo, e depois, às 11 horas, estará em Jaguaruna para a
inauguração da Escola Campos Verdes (foto). Aleluia! As duas obras são aguardadas há
anos pelas comunidades.
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TUBARÃO E A VERDADE ESQUECIDA DO
FUTEBOL CATARINENSE!

Tubarão é uma cidade do sul de Santa Catarina com aproximadamente 103 mil
habitantes, mas o município apelidado de Cidade Azul, vive também o maior mistério
do futebol catarinense e talvez do esporte brasileiro!
A história não pode ser esquecida, nem sequer apagada. Começamos com uma
similaridade presente nas leis do Brasil: Muitos times possuem o mesmo nome, são
vários Atléticos, por exemplo, mas nenhum na mesma cidade, pois instituições com
nomes parecidos no futebol, em tese, não são permitidos.
Encontramos as "brechas", aquelas exceções esquisitas em São Paulo, onde existem em
Suzano - ECUS Suzano e União Suzano, cores semelhantes e escudos idênticos, assim
como São José dos Campos - EC São José, São José FC. Não tão distante, o Mato
Grosso possui Operário e Operário LTDA, mesmas cores, mesmo escudo, mesma
cidade e uma briga jurídica envolvendo o nome e uma torcida dividida.
Já percebeu que chegaremos em uma confusão aliada a uma polêmica? Voltamos a falar
de Santa Catarina:
Em Tubarão, dois times disputavam a preferência da população: Hercílio Luiz, fundado
em 1918, campeão estadual de 1957 e 1958, mas endividado, fato que consolidou seu
licenciamento entre 1976 a 1983 e 1994 a 2007, quando voltou e até os dias de hoje,
luta para voltar a 1ªDivisão.

Por outro lado, existe o time que foi uma sensação do Brasil, nascido em 1992 depois da
mudança de E.C. Ferroviário para Tubarão Futebol Clube, uma agremiação promissora:
O clube tinha dois estádios (Anibal Torres Costa) e Olímpico Domingos Silveira
Gonzáles, além do ginásio Warmuth Teixeira, propiciando desenvolvimento para as
categorias de base.
O Tubarão FC foi 6ºlugar da Série C em 2001, vice-campeão catarinense em 1997 e
1998, mas também campeão da Copa Santa Catarina (1998). Esses bons feitos e a
regularidade no estado, atrapalhando muito seu rival Criciúma, assim como Figueirense
e Avaí, acoplado com um período de reconstrução e reorganização de Joinville e
Chapecoense, faziam do clube uma referência.
Quando as ligas regionais ganharam força, o Peixe ingressou a Copa Sul Minas 2002,
terminando em um honroso 5ºlugar, eliminado da fase seguinte após empatar em pontos
com o Atlético-MG, mas perder nos critérios de desempate (um gol a menos de saldo).
Nesta época, as torcidas lotaram o estádio, compareciam em massa aos jogos e 3
torcidas uniformizadas eram um elemento a mais em campo (Força Tubaronense,
Camisa 12, Fúria Tricolor), assim a campanha teve 1 x 1 Criciúma, 1 x 1 Grêmio, 4 x 1
Joinville, 2 x 0 Paraná, 1 x 0 Atlético-MG, 2 x 1 Coritiba, 1 x 1 Atlético-PR, 2 x 0
Figueirense, 2 x 1 Cruzeiro (em pleno Mineirão).
Os anos seguintes foram duros, pessoas agiram de ma fé e literalmente roubaram o
TFC, de forma que o tricolor precisasse se licenciar por dívidas no ano de 2005, sem ter
sido rebaixado.
Nesse momento, um verdadeiro fantasma assombrava a cidade e nem sequer a pessoa
que menos gostasse do clube, incluindo seus rivais, desejariam uma mancha esportiva
como essa: Nasce o A.C.R.E Cidade Azul, uma instituição curiosamente forte
financeiramente para o nível da Terceira Divisão do Estado, mais intrigante ainda, é a
participação de alguns que eram acusados do suposto "rombo" financeiro do seu "rival".
Parte da imprensa do estado e até do Brasil, chamavam o clube por um nome fantasia Atlético Tubarão, mas os registros da Federação Catarinense podiam confirmar em seu
site oficial, esta nomenclatura jamais existiu até 2016, quando o clube pagou dívidas de
3 mil reais e pode se regularizar junto a INSS e Receita Federal.
Na sua vida curta, o Cidade Azul conquistou a Série C em 2007, o acesso em 2008, mas
sucumbiu na elite em 2009. De 2009 a 2015 esteve entre os primeiros, até conseguir
chegar na Divisão de Acesso 2016.
Os públicos em casa foram 2.660 (0 x 1 derrota para a Chapecoense) e 1.718 (0 x 2
derrota para o Avaí).
Curiosamente, o primeiro jogo na cidade depois de 8 anos longe da Divisão Especial foi
no dia 01.02 diante da Chapecoense, no Estádio Domingos Gonzáles, ainda de posse do
Tubarão FC, mas administrado provisoriamente pela prefeitura. Aliás, o Atlético está de
parabéns, junto a empresa K2 Soccer é o PRIMEIRO CLUBE STARTUP DO BRASIL!
O projeto faz do time um clube empresa (Clube Atlético Tubarão SPE LTDA) e
englobado a UNISUL (Universidade do Sul de Santa Catarina). Esta SPE - Sociedade

de Propósito Específico terá duração de 20 anos, renovado para mais 20, planejando
colocar o CAT entre os 40 melhores do país até 2025.
Desejamos ao Atlético Tubarão e Hercílio Luz que alcancem seus objetivos, realizem
suas metas e vibrem com os gols este ano, pois essa matéria é feita por um admirador do
futebol catarinense, de forma imparcial, cujo objetivo é homenagear um marco da
cidade.
Falando em méritos, todos os times da cidade tem êxito, temos por todos respeito
mútuo, mas enquanto o Tubarão FC possuir o estádio e seus torcedores fiéis que
impedem alguns corruptos de tentarem apagar ou modificar toda uma história o clube
viverá para sempre!
Tubarão, tu és a glória, tu és o maior!
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MBA em Inovação e Empreendedorismo na Unisul –
Inscrições
O curso é destinado aos analistas de projetos de investimento, empreendedores,
empresários, gestores e executivos.
A Unisul Business School anunciou que se encontra com as inscrições abertas para
o curso de MBA em Empreendedorismo e Inovação. As aulas deste curso irão ocorrer
de 15 em 15 dias.
O curso de MBA (Master Business Administration) em Inovação e Empreendedorismo
é destinado aos analistas de projetos de investimento, tanto no setor público como no
setor financeiro; aos empreendedores, empresários; gestores que possuem interesse em
desenvolver projeto ou empreender algo no segmento de investimentos corporativos
autônomos, ou seja, executivos; ou então colaboradores de companhias que tenham uma
postura mais intra-empreendedora.
O referido curso é dividido em cinco certificações: desenvolvimento de negócios
inovadores com alto impacto, criação e modelagem de negócios inovadores com alto
impacto, metodologia da pesquisa científica, gestão para negócios em crescimento e
obviamente trabalho de conclusão de curso, também conhecido como TCC.

Para cada uma das certificações citadas acima irá haver um laboratório de
empreendedorismo e inovação de alto impacto, o qual irá ser desenvolvido através de
uma parceria com o iLAB (o Laboratório de Inovação e Empreendedorismo da
Universidade do Sul de Santa Catarina).
De acordo com o professor Geraldo Campos a Universidade está trazendo para o
referido curso de MBA o que há de mais contemporâneo e o que há de melhor quando
se trata de empreendedorismo e inovação para que os alunos possam desenvolver
diversos tipos de competências para que possa desenvolver seus negócios, spinoffs,
startups ou até mesmo ter posturas e ações intra-empreendedoras.
O valor investido pelo estudante do curso de MBA em Inovação e Empreendedorismo
pode ser diluído em até 33 parcelas no valor de R$ 526,32. Caso o mesmo tenha
interesse em quitar o valor em um pagamento à vista, sai por R$ 13.872,00.
As atividades são ofertadas na Unidade da cidade de Florianópolis (SC). Para aluno que
são egressos da Unisul serão ofertados descontos que variam entre 10% e 20%.
As aulas deste curso de MBA em Inovação e Empreendedorismo têm previsão para
iniciar no mês de abril e acontecerão nas sextas-feiras no período noturno e durante os
sábados.
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Forquilhinha e Anjos do Futsal vão renovar parceria

A parceria entre o Município de Forquilhinha e o Projeto Anjos do Futsal será renovada.
Os técnicos Jean Reis e Daniel Michels estiveram hoje conversando com o prefeito
Dimas Kammer e o vice Félix Hobold. Este será o 10º ano da parceria em Forquilhinha.
Neste tempo, foram oito finais de campeonatos estaduais e regionais com vários títulos
conquistados. Foram três títulos estaduais: campeão estadual da Olesc, campeão
estadual sub 13 e campeão estadual sub 17. “O esporte é um instrumento que contribui
para a formação do ser humano. Projetos como este terão todo nosso apoio”, comentou
o prefeito Dimas Kammer.
No Anjos do Futsal em Forquilhinha já passaram jogadores como Mateus Reinaldi que
joga no El Poso da Espanha e jogou recentemente pela seleção brasileira; Rafael
Henrique que joga no Catar e Jediel Mota, jogador da equipe da Unisul de Tubarão que
está jogando a liga nacional.
Em Forquilhinha a parceria terá categorias de treinamento desde o sub 9 até o sub 16,
além das escolinhas com cinco núcleos. “O Anjos do Futsal é um dos projetos que mais
se destacam na região, e os times de Forquilhinha são vencedores. Vamos dar
continuidade a parceria e abrir espaço para mais meninos treinarem”, reforçou o
Secretário de Cultura, Esporte e Turismo Felipe Dordete.
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Programa oferece 20 mil bolsas
As bolsas serão ofertadas pelos artigos 170 e 171.

Estão abertas até 20 de março as inscrições para o programa Bolsas Universitárias de
Santa Catarina (Uniedu), sistema que congrega os benefícios garantidos pelos artigos
170 e 171 da Constituição de SC. O processo é feito pelo site www.uniedu.sed.sc.gov.br
e é válido para o primeiro semestre de 2017.
O serviço é promovido pela Secretaria de Estado da Educação (SED) e garante até
100% do valor da mensalidade do curso, variando de acordo com a análise da situação
socioeconômica feita por comissão interna da instituição de ensino.
Em 2016, o governo do Estado investiu cerca de R$ 100 milhões para 30.520
benefícios. Para este ano a expectativa é oferecer, apenas para a graduação, cerca de 20
mil benefícios. Serão duas opções de bolsa nesta modalidade: uma beneficia o estudante
até o término da graduação, e a outra é necessário comprovar semestralmente carência
para manter o benefício.
Segundo o diretor de Políticas e Planejamento Educacional da SED, Gilberto Luiz
Agnolin, são mais de 60 instituições comunitárias e privadas oferecendo os benefícios
que variam de 25% a 100% do valor da mensalidade.
Podem participar do programa estudantes regularmente matriculados em cursos de
graduação das instituições cadastradas na Secretaria da Educação mediante a
apresentação dos documentos exigidos no edital e nos prazos definidos pela instituição
de ensino superior.
Já para bolsas de pós-graduação, a Secretaria de Estado da Educação informa que
haverá chamada pública em março, ainda sem data prevista.

Instituições cadastradas para o programa de bolsas 2017
Centro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE
Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul – Católica SC em
Jaraguá do Sul – FERJ
Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Joinville – Católica SC em Joinville
– FERJ
Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE
Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina
Centro Universitário FACVEST
Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí- UNIDAVI
Centro Universitário SOCIESC – Joinville
Escola Superior de Criciúma Ltda– ESUCRI
Faculdade Anhanguera de Joinville
Faculdade Anglo-Americano de Chapecó – FAACH
Faculdade Avantis – AVANTIS
Faculdade Capivari – FUCAP
Faculdade Cenecista de Joinville – FCJ
Faculdade CESUSC
Faculdade Concórdia – FACC
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Blumenau
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Caçador
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Chapecó
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Criciúma
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Florianópolis
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Jaraguá do Sul
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Palhoça
Faculdade de Tecnologia – SENAC – São Miguel d´Oeste
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Tubarão
Faculdade de Tecnologia ASSESSORITEC – FTA
Faculdade de Tecnologia em Saúde – FACTES
Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça – FATENP
Faculdade de Tecnologia Pedro Rogério Garcia – FATTEP
Faculdade de Tecnologia SENAI – Blumenau
Faculdade de Tecnologia SENAI – Chapecó
Faculdade de Tecnologia SENAI – Florianópolis
Faculdade de Tecnologia SENAI – Jaraguá do Sul
Faculdade de Tecnologia SENAI – Joinville
Faculdade do Vale do Araranguá – FVA
Faculdade do Vale do Itajaí Mirim – FAVIM
Faculdade Empresarial de Chapecó – FAEM
Faculdade Guilherme Guimbala – FGG
Faculdade Jangada – FJ
Faculdade Leonardo da Vinci – FAVINCI
Faculdade Metropolitana de Blumenau – FAMEBLU
Faculdade Metropolitana de Guaramirim – FAMEG
Faculdade Metropolitana de Rio do Sul – FAMESUL
Faculdade Pinhalzinho – HORUS
Faculdade Regional Palmitos – FAP
Faculdade SATC

Faculdade Sinergia – SINERGIA
Faculdade SOCIESC
Faculdade SOCIESC de Balneário Camboriú
Faculdades de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA
Faculdades de Itapiranga – FAI
Instituto Blumenauense de Ensino Superior – IBES
Instituto de Ensino Superior Santo Antonio – INESA
Instituto Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus – IELUSC
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP
Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ
Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE
Universidade do Contestado – UnC
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC
Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC
Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI
Universidade Regional de Blumenau – FURB
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Greens publica artigos em periódicos internacionais de
alto impacto
Dois artigos científicos produzidos por pesquisadores da Unisul foram publicados
em periódicos com alto fator de impacto e estrato A1 Capes Qualis. Esse sistema é
usado para classificar a produção científica dos programas de pós-graduação. Os
estudos foram desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em Eficiência Energética e
Sustentabilidade (Greens) e tratam da educação ambiental nas universidades
comunitárias e mobilidade urbana.

Estes trabalhos foram desenvolvidos no âmbito dos projetos de pesquisa que reúnem as
universidades de Cambridge, no Reino Unido, e a Unisul.
– Links 2015: ligações entre o consumo de energia, alimentos e água no Brasil, no
contexto das estratégias de mitigação das mudanças climáticas
– Bridge; construindo resiliência numa economia global dinâmica; complexidade no
nexo entre alimentos-água e energia no Brasil
Ambos os projetos contam com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), Fundo Newton e Research Councils
United Kingdom (RCUK). No Brasil os projetos são coordenados pelo Grupo de
Pesquisa GREENS, liderado pelos professores Baltazar D´Andrade Guerra e Rafael
Ávila Faraco.
O Greens reúne cerca de 20 pesquisadores, do Brasil, Canadá, Reino Unido e Estados
Unidos da América, das seguintes Universidades: Unisul, UFSC, Universidade de
Cambridge (Reino Unido), Universidade de Manitoba (Canadá) Universidade de
Liverpool (Reino Unido) e tem como linhas de pesquisa: Mudanças climáticas e
desenvolvimento Sustentável, o nexos entre água-alimentos e energia, educação
ambiental e Green campus, cidades sustentáveis.

O Artigo intitulado: A proposal of a Balanced Scorecard for an environmental education
program at universities, da autoria dos pesquisadores José Baltazar Salgueirinho Osório
de Andrade Guerra, Jéssica Garcia, Mauricio de Andrade Lima, Samuel Borges
Barbosa, Mauri Luiz Heerdt e Issa Ibrahim Berchin, foi publicado no Journal of
Cleaner Production (2016), doi: 10.1016/j.jclepro.2016.11.179, da Editora Elsevier. Ele
é resultado das pesquisas dedicadas à educação para a sustentabilidade e visa ser um
contributo para ações e estratégias de Educação Ambiental nas Universidades
Comunitárias.

Neste artigo pode-se ler: “By developing and implementing environmental concerns in
its principles and infrastructure, universities are becoming increasingly active in
promoting societal changes towards sustainable development. These environmental
concerns are translated into comprehensive and transversal environmental education
programs aimed at building capacities and promoting awareness not only for students
but also to the surrounding communities”. Os autores destacam ainda: “The final
report of the Rio + 20 Conference, “The Future We Want”, encourages the promotion of
ESD, especially in universities, alleging that it can instigate skills and innovative
solutions, developing and training students to be “bridging skills gaps for advancing
national sustainable development objectives” (United Nations, 2012, p. 41)”.
O Segundo artigo foi publicado no Journal: Transportation Research Part A e intitualase: Multi-criteria analysis model to evaluate transport systems: An application in
Florianópolis, Brazil, doi: 10.1016/j.tra.2016.11.019, e tem como autores: Samuel
Borges Barbosa, Marcelo Gitirana Gomes Ferreira, Elton Moura Nickel, Jorge Alcides
Cruz, Fernando Antônio Forcellini, Jéssica Garcia e José Baltazar Salgueirinho Osório
de Andrade Guerra.

Neste artigo pode-se ler: “Urban mobility via public transport is currently one of the
major challenges facing policymakers and residents. The increasing demand for
transport, the growing number of vehicles on the road, and the improvement of road
infrastructure in large cities are some of the trends that need to be addressed by
government agencies and society as a whole. Public transport services should play an
important role, providing high quality services for users, being more attractive to
potential users, and providing an efficient use of urban space”.
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Complexo Aquático amplia oferta de horários em
fevereiro.
O Complexo Aquático da Unisul Pedra Branca retornou as atividades e ampliou a grade
de horários e atividades a partir de fevereiro. Além dos funcionários da Unisul, a
comunidade em geral também pode usufruir da estrutura, que oferece aulas de natação,
hidroginástica, pilates, funcional, salto ornamentais e judô. As aulas de natação para o
público adulto ocorrem de segunda a sexta-feira, em nove horários diários, nos períodos
matutino, vespertino e noturno. A natação infantil e a pré-equipe de competição tem
seis horários diários ao longo da semana. As aulas de saltos ornamentais têm dois
horários, matutino e vespertino. A hidroginástica também é oferecida de segunda a
sexta. O treinamento funcional tem quatro horários diários e as aulas de pilates ocorrem
todos os dias úteis, às 17h15. O judô tem duas turmas, nas segundas, quartas e sextasfeiras, sempre às 18h15 e 19h00. Mais informações por telefone: (48) 3279-1196 ou
3279-1197.
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GOVERNADOR LIBERA RECURSOS EM
TUBARÃO
O governador do Estado, Raimundo Colombo, vai liberar amanhã mais de R$ 7 milhões
para reformas de escolas atingidas pelo vendaval de outubro passado. Os recursos vão
contemplar os trabalhos nas 30 escolas atingidas.
Colombo estará em Tubarão na sexta-feira para a assinatura da liberação dos recursos e
também inaugura as escolas Oswaldo Pinto da Veiga, em Capivari de Baixo, e Campos
Verdes, em Jaguaruna.
Hoje, apenas a escola João Teixeira Nunes, a mais atingida pelo vendaval, teve as obras
iniciadas. Com a liberação dos recursos, segundo a Agência de Desenvolvimento
Regional (ADR) de Tubarão, as aulas começam normalmente no dia 13 e o cronograma
de obras ainda será definido. Com os recursos, possivelmente todas as escolas terão seus
telhados substituídos por estruturas de alumínio, e os colégios mais atingidos serão
restaurados.
Do total de verbas, cerca de R$ 4 milhões são provenientes do governo do Estado e o
restante do governo federal, como detalha o secretário-executivo da ADR, Nilton de
Campos.
A assinatura da liberação dos recursos está marcada para as 10h, no salão nobre da
Unisul.
Entrega
O governador também entrega a obra da escola Oswaldo Pinto da Veiga, que tem um
investimento de R$ 3.817.358,40, com salas de aula, biblioteca, auditório, laboratório,
quadra esportiva, área de lazer e refeitório. A escola será inaugurada às 9h desta sextafeira. Em Jaguaruna a obra da escola Campos Verdes teve um investimento de R$
3.565.304,32, com espaço para quadra coberta, salas de aula, biblioteca, laboratório,
refeitório e elevador. A inauguração está prevista para as 11h.
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Programa oferece 20 mil bolsas de estudo para
graduação em SC pelos artigos 170 e 171

Estão abertas até 20 de março as inscrições para o programa Bolsas Universitárias de
Santa Catarina (Uniedu), sistema que congrega os benefícios garantidos pelos artigos
170 e 171 da Constituição de SC. O processo é feito pelo
site www.uniedu.sed.sc.gov.br e é válido para o primeiro semestre de 2017.
O serviço é promovido pela Secretaria de Estado da Educação (SED) e garante até
100% do valor da mensalidade do curso, variando de acordo com a análise da situação
socioeconômica feita por comissão interna da instituição de ensino.
Em 2016, o governo do Estado investiu cerca de R$ 100 milhões para 30.520
benefícios. Para este ano a expectativa é oferecer, apenas para a graduação, cerca de 20
mil benefícios. Serão duas opções de bolsa nesta modalidade: uma beneficia o estudante
até o término da graduação, e a outra é necessário comprovar semestralmente carência
para manter o benefício.

Segundo o diretor de Políticas e Planejamento Educacional da SED, Gilberto Luiz
Agnolin, são mais de 60 instituições comunitárias e privadas oferecendo os benefícios
que variam de 25% a 100% do valor da mensalidade (veja a lista abaixo).
Podem participar do programa estudantes regularmente matriculados em cursos de
graduação das instituições cadastradas na Secretaria da Educação mediante a
apresentação dos documentos exigidos no edital e nos prazos definidos pela instituição
de ensino superior.
Já para bolsas de pós-graduação, a Secretaria de Estado da Educação informa que
haverá chamada pública em março, ainda sem data prevista.

Instituições cadastradas para o programa de bolsas 2017

Centro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE
Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul – Católica SC em
Jaraguá do Sul – FERJ
Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Joinville – Católica SC em
Joinville – FERJ
Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE
Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina
Centro Universitário FACVEST
Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí- UNIDAVI

Centro Universitário SOCIESC – Joinville
Escola Superior de Criciúma Ltda– ESUCRI
Faculdade Anhanguera de Joinville
Faculdade Anglo-Americano de Chapecó – FAACH
Faculdade Avantis – AVANTIS
Faculdade Capivari – FUCAP
Faculdade Cenecista de Joinville – FCJ
Faculdade CESUSC
Faculdade Concórdia – FACC
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Blumenau
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Caçador
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Chapecó
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Criciúma
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Florianópolis
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Jaraguá do Sul
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Palhoça
Faculdade de Tecnologia – SENAC – São Miguel d´Oeste
Faculdade de Tecnologia – SENAC – Tubarão
Faculdade de Tecnologia ASSESSORITEC – FTA
Faculdade de Tecnologia em Saúde – FACTES
Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça – FATENP
Faculdade de Tecnologia Pedro Rogério Garcia – FATTEP
Faculdade de Tecnologia SENAI – Blumenau
Faculdade de Tecnologia SENAI – Chapecó
Faculdade de Tecnologia SENAI – Florianópolis
Faculdade de Tecnologia SENAI – Jaraguá do Sul
Faculdade de Tecnologia SENAI – Joinville
Faculdade do Vale do Araranguá – FVA
Faculdade do Vale do Itajaí Mirim – FAVIM
Faculdade Empresarial de Chapecó – FAEM
Faculdade Guilherme Guimbala – FGG
Faculdade Jangada – FJ
Faculdade Leonardo da Vinci – FAVINCI
Faculdade Metropolitana de Blumenau – FAMEBLU
Faculdade Metropolitana de Guaramirim – FAMEG
Faculdade Metropolitana de Rio do Sul – FAMESUL

Faculdade Pinhalzinho – HORUS
Faculdade Regional Palmitos – FAP
Faculdade SATC
Faculdade Sinergia – SINERGIA
Faculdade SOCIESC
Faculdade SOCIESC de Balneário Camboriú
Faculdades de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA
Faculdades de Itapiranga – FAI
Instituto Blumenauense de Ensino Superior – IBES
Instituto de Ensino Superior Santo Antonio – INESA
Instituto Superior e Centro Educacional Luterano Bom Jesus – IELUSC
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP
Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ
Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE
Universidade do Contestado – UnC
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC
Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC
Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI
Universidade Regional de Blumenau – FURB

Clique aqui para se inscrever no Uniedu

Clique aqui para ver o guia de orientações ao bolsista para entender as regras do
programa
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Complexo Aquático amplia oferta de horários em
fevereiro
O Complexo Aquático da Unisul Pedra Branca retornou as atividades e ampliou a grade
de horários e atividades a partir de fevereiro. Além dos funcionários da Unisul, a
comunidade em geral também pode usufruir da estrutura, que oferece aulas de natação,
hidroginástica, pilates, funcional, salto ornamentais e judô.
As aulas de natação para o público adulto ocorrem de segunda a sexta-feira, em nove
horários diários, nos períodos matutino, vespertino e noturno. A natação infantil e a préequipe de competição tem seis horários diários ao longo da semana. As aulas de saltos
ornamentais têm dois horários, matutino e vespertino.
A hidroginástica também é oferecida de segunda a sexta. O treinamento funcional tem
quatro horários diários e as aulas de pilates ocorrem todos os dias úteis, às 17h15. O
judô tem duas turmas, nas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 18h15 e 19h00.
Mais informações por telefone: (48) 3279-1196 ou 3279-1197.
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Governador inaugura escolas e libera recursos para
reformas em Tubarão
Na próxima sexta-feira, 10, o Governador do Estado Raimundo Colombo estará em
Tubarão para a assinatura de mais de R$ 7 milhões para reformas de escolas atingidas
pelo vendaval de outubro passado e inaugura as escolas Osvaldo Pinto da Veiga, em
Capivari de Baixo, e Campos Verdes, em Jaguaruna.
A obra da escola Osvaldo Pinto da Veiga, tem um investimento de R$ 3.817.358,40
com salas de aula, biblioteca, auditório, laboratório, quadra esportiva, área de lazer e
refeitório. A escola será inaugurada às 9 horas desta sexta-feira. Em Jaguaruna a obra da

Escola Campos Verdes teve um investimento de R$ 3.565.304, 32, com espaço para
quadra coberta, salas de aula, biblioteca, laboratório, refeitório e elevador. A
inauguração está prevista para às 11 horas.
No mesmo dia, às 10 horas, no salão nobre da Unisul, o Governador autoriza a liberação
de mais de R$ 7 milhões para as reformas das escolas atingidas pelo vendaval de
outubro passado.
OBS.: Horários sujeitos a alterações
"A política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum"
Papa Francisco.
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