Gestão da Comunicação Institucional
Gestão de Comunicação - Macen

Monitoramento de notícias da Unisul
Dia 13 de junho de 2017

Jornais
Veículo: Jornal Diário do Sul
Página: 03
Editoria: Geral – Da Redação
Data: 13/06/17

Veículo: Jornal Diário do Sul
Página: 03
Editoria: Geral – Da Redação
Data: 13/06/17

Veículo: Jornal Diário do Sul
Página: 13
Editoria: Diversão
Data: 13/06/17

Sites
Veículo: Site do Jornal Diário do Sul
Data: 13/06/17
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/30739/O-futuro-do-paco-.html

Veterinária
Será hoje, em Tubarão, o Seminário de Responsabilidade Técnica promovido pelo
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina (CRMV-SC). A
participação de médicos veterinários e zootecnistas que atuam como responsáveis
técnicos é obrigatória. O evento é gratuito e será no auditório do Bloco da Saúde da
Unisul.
Agasalhos
O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Unisul de Tubarão firmou uma parceria
com o Sesc e passa a receber doações para a Campanha do Agasalho até o dia 20 de
junho. As doações podem ser feitas na sede do DCE, no prédio do Cettal.

Veículo: Site do Jornal Diário do Sul
Data: 13/06/17
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/30753/Youtuber-PamGoncalves-participa-de--bate-papo-sobre-futuro.html

Youtuber Pam Gonçalves participa de bate-papo sobre
futuro

A youtuber Pam Gonçalves estará hoje, às 19h, na Unisul campus Tubarão, para um
bate-papo sobre profissão e vida universitária, no Espaço Integrado de Artes. O evento
é gratuito e aberto ao público.
Pam Gonçalves é graduada no curso de Publicidade e Propaganda da Unisul de Tubarão

e tem mais de 200 mil inscritos no canal que administra no YouTube.
Além de publicar vídeos no canal sobre os livros que lê, a “booktuber” também é
escritora. O livro “Boa noite”, primeiro romance escrito por ela, foi o mais vendido do
estande do Grupo Record na Bienal do Livro de São Paulo.
No sábado, os youtubers Camila Valgas (Vida sem Salto) e Marcelo Nunes (Nerd
News) estiveram na unidade Florianópolis, da rua Trajano, em uma conversa sobre
carreiras, profissões e desafios de entrar em uma universidade.
A inscrição pode ser feita no endereço conteudo.campanhas.unisul.br/lado-a-ladotubarao. Mais informações no 0800-970-7000.
PAM GONÇALVES
Foi a criadora do Garota It, um dos primeiros blogs literários do Brasil, em 2009. Dois
anos antes, se destacava no fórum do Galera Record – do selo jovem da editora Record
–, onde leitores de todo o país falavam sobre livros e o prazer de ler. Anos depois, o
Garota It migrou para o YouTube. Ela é autora do livro “Boa Noite” e participa da
coletânea “O Amor em Tempos de #Likes”.
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Unisul TV retransmite ai vivo o amistoso Brasil e
Austrália
Nesta terça-feira, 13/6, às 7 horas, a Unisul TV transmite o amistoso Brasil e Austrália
para toda a região pelos canais 4, em Tubarão, e 26, em Laguna.
Na manhã de sexta-feira os telespectadores da Unisul TV puderam assistir ao clássico
Brasil e Argentina, retransmitido da TV Cultura. A partida, com imagens produzidas
pela própria CBF, teve narração de Nivaldo Prieto e comentários de Pelé e Denilson.
Mesmo com a torcida, os argentinos venceram por 1 a 0.
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Unisul abre inscrições para Pós-Graduação Presencial

A Unisul está com inscrições abertas para dezesseis cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu e MBA na modalidade presencial em diversas áreas do conhecimento para o
segundo semestre de 2017. A Universidade oferece, também, uma política especial de
desconto e parcelamento para o candidato
Os cursos de Pós-Graduação e MBA ofertados no Campus Tubarão e unidades são:
MBA em Gestão de Obras e Projetos, MBA em Gestão de Finanças, MBA em Gestão
de Negócios, MBA em Gestão Empreendedora (em parceria com a Associação
Empresarial de Tubarão – ACIT), Engenharia de Segurança do Trabalho, Moda,
Branding, Conservação da Biodiversidade, Gestão de Mídias Sociais e Marketing
Digital, Farmácia Clínica, Novos Rumos da Justiça Criminal, Estética e bem e Estar. No
Campus Grande Florianópolis, Unidade Pedra Brasil, os seguintes: Energias Renováveis
com ênfase em Sustentabilidade; Engenharia de Segurança do Trabalho; Gestão de
Empresas de Gastronomia e Serviços de Alimentação e Nutrição; MBA em Gestão de
Obras e Projetos.
A Unisul oferece uma política de descontos para alunos e egressos formados pela
Unisul e por colégio mantido pela Fundação Unisul de 10% a 20%. Desconto
pagamento à vista de 15% no valor total do curso. A Unisul concede opções de
pagamento em diversas parcelas que podem ser de 18 a 33 vezes.

Veículo: Site JI News
Data: 12/06/2017
Link: http://jinews.com.br/noticia/dce-unisul-incentiva-comunidade-para-acampanha-do-agasalho---

DCE Unisul incentiva comunidade para a Campanha
do Agasalho
O Diretório Central dos Estudantes (DCE), da Unisul Campus Tubarão, firmou
uma parceria com o Sesc - Serviço Social do Comércio - e passa a receber doações
para a campanha do Agasalho que o Sesc está realizando até o dia 20 de junho. As
doações podem ser feitas na sede do DCE na Unisul, no prédio Cettal. As Unidades de
Içara, Braço do Norte e Araranguá também estão participando da campanha e aguardam
doações. Para estimular os acadêmicos, o DCE emitirá certificados de Atividade
Acadêmica Curricular Adicional (AACAs) conforme a peça doada, podendo o estudante
alcançar até 25 horas AACAs, por meio de doações. Podem ser doadas qualquer tipo de
roupa, mas é importante que as peças estejam em bom estado de uso.
Os alunos da Unisul possuem uma vida acadêmica que vai além da sala de aula. O
espírito comunitário está presente nos projetos de extensão, pesquisa e inovação que a
universidade desenvolve. Para que o estudante se envolva com a comunidade, diversas
são as oportunidades oferecidas em cada um dos Campi. Esta campanha do agasalho é
um exemplo de envolvimento dos acadêmicos com o seu entorno. Além desta
campanha, o DCE também pretende participar de outras parcerias como o dia das
crianças e demais datas que tenham algum impacto social.
Atualmente o Diretório Central dos Estudantes (DCE), está sendo presidido pela
acadêmica Luzimary Della Justina Stange.
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Unisul abre inscrições para Pós-Graduação Presencial
A Unisul está com inscrições abertas para dezesseis cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu e MBA na modalidade presencial em diversas áreas do conhecimento para o
segundo semestre de 2017. A Universidade oferece, também, uma política especial de
desconto e parcelamento para o candidato.
Os cursos de Pós-Graduação e MBA ofertados no Campus Tubarão e unidades são:
MBA em Gestão de Obras e Projetos, MBA em Gestão de Finanças, MBA em Gestão
de Negócios, MBA em Gestão Empreendedora (em parceria com a Associação
Empresarial de Tubarão – ACIT), Engenharia de Segurança do Trabalho, Moda,

Branding, Conservação da Biodiversidade, Gestão de Mídias Sociais e Marketing
Digital, Farmácia Clínica, Novos Rumos da Justiça Criminal, Estética e bem e Estar. No
Campus Grande Florianópolis, Unidade Pedra Brasil, os seguintes: Energias Renováveis
com ênfase em Sustentabilidade; Engenharia de Segurança do Trabalho; Gestão de
Empresas de Gastronomia e Serviços de Alimentação e Nutrição; MBA em Gestão de
Obras e Projetos.
A Unisul oferece uma política de descontos para alunos e egressos formados pela
Unisul e por colégio mantido pela Fundação Unisul de 10% a 20%. Desconto
pagamento à vista de 15% no valor total do curso. A Unisul concede opções de
pagamento em diversas parcelas que podem ser de 18 a 33 vezes.
Mais informações no Portal da Unisul: www.unisul.br, no link pós-graduação ou na
central de relacionamento: 0800-970-7000
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Unisul TV retransmite amistoso entre Brasil e
Austrália na terça-feira
Jogo será transmitido para toda a região pelos canais 4, em Tubarão, e 26, em Laguna.

Região Sul – Nesta terça-feira, 13, às 7 h, a Unisul TV transmite o amistoso Brasil e
Austrália para toda a região pelos canais 4, em Tubarão, e 26, em Laguna.
Na manhã da última sexta-feira, 9, os telespectadores da Unisul TV puderam assistir ao
clássico Brasil e Argentina, retransmitido da TV Cultura. A partida, com imagens

produzidas pela própria CBF, teve narração de Nivaldo Prieto e comentários de Pelé e
Denilson. Mesmo com a torcida, os argentinos venceram por 1 a 0.
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Alunos de arquitetura se mobilizam

Estudantes do curso de Arquitetura da Unisul e moradores de Tubarão que são contra a
possível venda do Paço Municipal, que pode ser realizada pela prefeitura para a
construção de uma nova sede, se mobilizaram nesse fim de semana e pretendem seguir
na luta pela preservação do espaço.
No sábado, durante a realização do 1º Memória Urbana de Tubarão, os estudantes
prestaram esclarecimentos à população sobre por que consideram importante a
preservação da antiga Vila dos Engenheiros da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN),
onde fica hoje o Paço Municipal, e realizaram uma votação espontânea entre a
população para identificar quantos se declaravam contra ou a favor da venda do local.
“Foram cerca de 40 votos, todos contra. Já foi feita também uma denúncia no Conselho
da Cidade, para que este órgão possa verificar o que pode ser feito para a preservação
deste local histórico, de importância não apenas para Tubarão como para todo o
Estado”, afirma Douglas Vieira Fernandes, vice-presidente do Diretório Acadêmico do
curso de Arquitetura e Urbanismo.
Segundo ele, a vila possui edificações em um estilo arquitetônico que existe em poucas
construções em Santa Catarina, se traduzindo assim em um espaço histórico ainda mais
importante.
Cerca de 80 pessoas participaram da mobilização, mas os estudantes pretendem
continuar com o movimento. “Estamos organizando um abraço coletivo no Paço
Municipal como forma de demonstrar nossa intenção de preservar a história da cidade,
da qual este local faz parte. No terreno existem árvores centenárias e uma vegetação
ampla, então também existe a questão ambiental, que deve ser considerada”, lembra.
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III Torneio Nacional Infantil de saltos ornamentais

De 8 a 10 de junho, foi realizado no Complexo Aquático UNISUL, Palhoça, SC. o III
Torneio Nacional Infantil de Saltos Ornamentais.
Confira os resultados:
Prova: trampolim 1m cat. D, experientes
Debora Ciocler, 1º lugar

Prova: trampolim 1m cat. C, experientes
Luiza Lopes, 2º lugar

Prova: trampolim 3m cat. D, experientes
Debora Ciocler, 2º lugar

Prova: trampolim 3m cat. C, experientes
Luiza Lopes, 3º lugar

Foto: Equipe Pinheiros, da direita para a esquerda: Debora Ciocler, Gabrieli Ayumi
Tamashiro, Fernanda Tossini, Barbara Novi, Isabela Chen,Luiza Lopes, Marina
Camargo,Julia Negreiros,Laura Carvalho, Rafaela Abbud, Técnica: Evelyn Winkler,
Dir. Adjunta: Verônica Lopes.
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DCE Unisul incentiva comunidade para a Campanha
do Agasalho
O Diretório Central dos Estudantes (DCE), da Unisul Campus Tubarão, firmou
uma parceria com o Sesc – Serviço Social do Comércio – e passa a receber doações
para a campanha do Agasalho que o Sesc está realizando até o dia 20 de junho. As
doações podem ser feitas na sede do DCE na Unisul, no prédio Cettal. As Unidades de
Içara, Braço do Norte e Araranguá também estão participando da campanha e aguardam

doações. Para estimular os acadêmicos, o DCE emitirá certificados de Atividade
Acadêmica Curricular Adicional (AACAs) conforme a peça doada, podendo o estudante
alcançar até 25 horas AACAs, por meio de doações. Podem ser doadas qualquer tipo de
roupa, mas é importante que as peças estejam em bom estado de uso.

Educativa | Cooperativa educacional de São Carlos
Os alunos da Unisul possuem uma vida acadêmica que vai além da sala de aula. O
espírito comunitário está presente nos projetos de extensão, pesquisa e inovação que a
universidade desenvolve. Para que o estudante se envolva com a comunidade, diversas
são as oportunidades oferecidas em cada um dos Campi. Esta campanha do agasalho é
um exemplo de envolvimento dos acadêmicos com o seu entorno. Além desta
campanha, o DCE também pretende participar de outras parcerias como o dia das
crianças e demais datas que tenham algum impacto social.
Atualmente o Diretório Central dos Estudantes (DCE), está sendo presidido pela
acadêmica Luzimary Della Justina Stange.
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Exibição do filme ‘Nise – O Coração da Loucura’ com
psicólogos convidados

Nesta quarta (14), a Unisul exibe o filme “Nise – O Coração da Loucura”, seguido de
debate com psicólogas convidadas.
O filme conta a história da doutora Nise da Silveira (Gloria Pires), que ao voltar a
trabalhar em um hospital psiquiátrico no subúrbio do Rio de Janeiro, após sair da prisão,
propõe uma nova forma de tratamento aos pacientes que sofrem da esquizofrenia,
eliminando o eletrochoque e lobotomia.
Seus colegas de trabalho discordam do seu meio de tratamento e a isolam, restando a ela
assumir o abandonado Setor de Terapia Ocupacional, onde dá início a uma nova forma
de lidar com os pacientes, através do amor e da arte.
Sobre as psicólogas convidadas:
– Ana Maria Pereira Lopes:
Possui graduação (1994), mestrado (2002) e doutorado (2012) em Psicologia pela
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Atualmente é professora titular da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL).
Tem experiência na docência em Psicologia, com ênfase na saúde, atuando
principalmente nos seguintes temas: atenção básica (saúde mental) e psicologia
hospitalar, e com a intersetorialidade a políticas públicas (assistência social, segurança,
educação e outras).
– Luciana Narez:
Psicóloga formada no Uruguai (2008) com diploma revalidado no Brasil (2013).
Mestranda em Psicologia Junguiana pela Universidade Católica do Uruguai.
Psicoterapeuta e analista junguiana formada em 2016 pela International Association for
Analytical Psychology (IAAP, Zurich, Switzerland) e membro da Sociedade Uruguaia
de Psicología Analítica (SUPA, Uruguai).
Dedica-se ao trabalho clínico com adolescentes e adultos, assim como à docência e à
supervisão de casos clínicos no Núcleo Junguiano de Florianopolis (NJF), do qual é
cofundadora e vice-diretora.
– Rosanne Sabbag Watkins:
Psicóloga paranaense (PUC-PR-1982), analista junguiana com experiência clínica de 36
anos em Curitiba, Rio de Janeiro e Florianópolis, onde atua desde 2004.
Estudou no Rio de Janeiro junto ao Grupo de Estudos da Dra. Nise da Silveira,
vinculado ao Museu de Imagens do Inconsciente, no Hospital Pedro II, RJ (1984 a
1990). Fez formação de analista pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, RJ,
filiada à International Association of Analytical Psychology – IAAP- Zurich,
Switzerland, participando desta instituição desde 1990.
Membro cofundador, atualmente na diretoria do Núcleo Junguiano de Florianópolis.
Áreas de atuação: Psicologia Analítica, clínica, supervisão e didática, psicoterapia de
adultos e pacientes psiquiátricos; Psicanálise; Técnicas corporais; Política Educacional;
Desenvolvimento Social e da Personalidade; Saúde Materno-Infantil.

Para participar, envie seu nome completo e número do CPF ou RG para o email:
caput.unisul@gmail.com.
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Youtuber Pam Gonçalves conversa com estudantes da
Unisul

Youtuber Pam Gonçalves estará nesta terça-feira, dia 13/06, às 19 horas, na Unisul
Campus Tubarão, para um bate papo sobre profissão e vida universitária, no Espaço
Integrado de Artes. O evento é gratuito e aberto ao público.
Pam Gonçalves é graduada no curso de Publicidade e Propaganda da Unisul de Tubarão
e tem mais de 200 mil inscritos no canal que administra no YouTube. Além de publicar
vídeos no canal sobre os livros que lê, a ‘booktuber’ também é escritora. O livro ‘Boa
noite’, primeiro romance escrito por ela, foi o livro mais vendido do estande do Grupo
Record na Bienal de São Paulo, na estreia nacional.
Neste sábado, 10, os youtubers Camila Valgas (Vida sem Salto) e Marcelo Nunes (Nerd
News) estiveram na Unidade Florianópolis da Trajano, em um Talk sobre carreiras,
profissões e desafios de entrar em uma Universidade.
A inscrição pode ser feita no endereço: http://conteudo.campanhas.unisul.br/lado-alado-tubarao
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Youtuber Pam Gonçalves conversa com estudantes da
Unisul de Tubarão sobre profissão e vida universitária

A Youtuber Pam Gonçalves estará nesta terça-feira, (13(, às 19 horas, na Unisul
Campus Tubarão, para um bate papo sobre profissão e vida universitária, no Espaço
Integrado de Artes. O evento é gratuito e aberto ao público.
Pam Gonçalves é graduada no curso de Publicidade e Propaganda da Unisul de Tubarão
e tem mais de 200 mil inscritos no canal que administra no YouTube. Além de publicar
vídeos no canal sobre os livros que lê, a ‘booktuber’ também é escritora. O livro ‘Boa
noite’, primeiro romance escrito por ela, foi o livro mais vendido do estande do Grupo
Record na Bienal de São Paulo, na estreia nacional.
No último sábado, 10, os youtubers Camila Valgas (Vida sem Salto) e Marcelo Nunes
(Nerd News) estiveram na Unidade Florianópolis da Trajano, em um Talk sobre
carreiras, profissões e desafios de entrar em uma Universidade.
A inscrição pode ser feita aqui.
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