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Unisul ainda não implementou Portal da
Transparência
Aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito
Joares Ponticelli em 20 de dezembro de 2017, a Lei nº 4846/2017 traz a obrigatoriedade
do Portal da Transparência da Unisul, uma conquista importante de toda a discussão
pública que marcou os últimos meses de 2017 quanto a situação econômica da
universidade. Fundamental para a interlocução da Unisul com a sociedade como um
todo, o Portal da Transparência já é lei nos órgãos públicos há muito tempo e a
universidade também precisa fazer o mesmo desde o dia 31 de dezembro de 2017.
Ainda não existe nenhuma movimentação para o devido cumprimento da lei, mas é
preciso ponderar que as férias escolares são, evidentemente, um período atípico na
instituição, pois há férias coletivas em diversos setores. No entanto, já está configurado
o descumprimento legal e é importante que, o quanto antes, a universidade anuncie um
cronograma de implementação desta medida que reforçará muito a sua credibilidade
junto à sociedade.
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Unisul ainda não implementou o Portal da
Transparência
Aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito
Joares Ponticelli em 20 de dezembro de 2017, a Lei nº 4846/2017 traz a obrigatoriedade
do Portal da Transparência da Unisul, uma conquista importante de toda a discussão
pública que marcou os últimos meses de 2017 quanto a situação econômica da
universidade. Fundamental para a interlocução da Unisul com a sociedade como um
todo, o Portal da Transparência já é lei nos órgãos públicos há muito tempo e a

universidade também precisa fazer o mesmo desde o dia 31 de dezembro de 2017.
Ainda não existe nenhuma movimentação para o devido cumprimento da lei, mas é
preciso ponderar que as férias escolares são, evidentemente, um período atípico na
instituição, pois há férias coletivas em diversos setores. No entanto, já está configurado
o descumprimento legal e é importante que, o quanto antes, a universidade anuncie um
cronograma de implementação desta medida que reforçará muito a sua credibilidade
junto à sociedade.

Veículo: Olhar do Sul
Data: 20/01/2018
Link: http://www.olhardosul.com.br/unisul-oferta-especializacao-em-infancia-edesenvolvimento-infantil/

Unisul oferta especialização em Infância e
Desenvolvimento Infantil
A pós-graduação “Infância e Desenvolvimento Infantil” está com as inscrições abertas
para o primeiro semestre de 2018, na Unisul campus Tubarão. O curso tem como
objetivo qualificar profissionais que tenham interesse em atuar na área educacional e
com a infância. Destina-se a psicólogos e psicopedagogos, profissionais do SUS,
conselheiros tutelares e demais profissionais que atuam direta e indiretamente com os
aspectos da infância.
Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de fevereiro, pelo link: Infância e
Desenvolvimento Infantil. As aulas são quinzenais, sextas-feiras, das 19 às 22h30min e
aos sábados, das 8 às 17h30min. O curso, oferecido presencialmente, terá duração de
390 horas, e o investimento pode ser parcelado em até 33x de R$ 263,16.
A conjuntura atual apresenta diversidades familiares, sociais e educacionais. Isso tem
exigido dos profissionais uma ampliação de seus saberes sobre as novas configurações
familiares, os impactos da modernidade na constituição psíquica das crianças, as
relações escola e família, de modo a qualificar suas intervenções nesses espaços. O
projeto de Lei 3.688/2000 trata da prestação de serviço da psicologia nos espaços
escolares e evidencia uma realidade que vai ficar cada vez mais presente nas escolas.
O curso é coordenado pela professora doutora Andrea Volpato Wronski e oferece
disciplinas como: a construção da personalidade dos 2 Aos 12 anos de idade; a criança
vítima de violência; a escola, a família e a criança: aspectos da contemporaneidade;
desenvolvimento infantil; dificuldades de aprendizagem; psicopatologia infantil;
síndromes infantis, dentre outras. Clique aqui, para conhecer as demais disciplinas.
Mais informações pela central de atendimento: 0800 790 7000

Veículo: Sul Notícias
Data: 20/01/2018
Link: https://sulnoticias.com/destaques/unisul-lanca-especializacao-forense-emcrimes-virtuais/

Unisul lança Especialização Forense em crimes virtuais

A UnisulVirtual lança a especialização ‘Forense Aplicada a Crimes Virtuais’, única no
país em ambiente 100% de aprendizagem virtual. O material didático elaborado
especialmente para o curso online, visa autonomia de estudo e autoaprendizagem, com
material didático elaborado por professores especializados que já atuam
profissionalmente na área. O interessado pode se inscrever até o dia 5 de fevereiro,
clicando aqui.
Nesta nova realidade, em que a internet faz parte da vida das pessoas, entender mais
sobre os crimes digitais passa a ser necessários para as empresas. O mercado busca por
este profissional qualificado e, neste contexto, a UnisulVirtual qualifica os profissionais
da área de direito, advogados, juízes, e profissionais da tecnologia da informação,
tornando-os especialistas aptos a enfrentar essa nova realidade.
De acordo com o coordenador da especialização, professor Luiz Otávio Botelho Lento,
a forense computacional é hoje uma ferramenta estratégica para o negócio das
organizações, ajudando na coleta de informações a fim de alcançar os objetivos
corporativos – objetivos que variam em conformidade com os processos de negócios da
organização. “Uma nova modalidade de crime surge nesse novo universo virtual, o
crime cibernético. Essa modalidade oferece um conjunto amplo das mais diversas
ameaças, que vão desde insultos até invasões a sistemas críticos em organizações e
países”, reforça o professor Luiz Otávio.
Ao concluir a pós-graduação lato sensu, o especialista poderá atuar em empresas
privadas que tenham a Tecnologia da Informação como suporte ao seu negócio, órgãos
de diferentes esferas do governo municipal, estadual e federal, nas áreas jurídica, em
consultoria e assessoria. Utilizando a forense computacional para análise dos dados
armazenados nas diversas mídias, o especialista terá condições de identificar o roubo ou
vazamento de informações, por exemplo, recuperando dados e evidências, análise de
laudos e elaboração de perícias.
O Curso é composto de 3 módulos + o TCC, realizados a distância (pela internet) no
Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA). Durante o Curso ocorrem cerca de 3 a 5
encontros para a realização de avaliações presenciais. As aulas estão distribuídas entre
as seguintes disciplinas: Segurança da informação, Mecanismos de defesa e ataque,
Estratégias de avaliação de segurança, Aspectos destacados de Direito Penal, Direito
Penal cibernético, Aspectos legais de Computação Forense, Crimes cibernéticos,
Fundamentos da ciência forense, Forense aplicada a crimes cibernéticos, Metodologia
da pesquisa científica e Trabalho de Conclusão de Curso.
A especialização é coordenada pelo professor Luiz Otávio Botelho Lento oficial da
Marinha da reserva, mestre em Ciência da Computação pela Unicamp (Sistemas
Distribuídos) e doutorando em Engenharia Elétrica, no departamento de Elétrica da
Universidade Federal de Santa Catarina, com concentração na área de segurança da
informação. Atuou no governo federal na área de redes de computadores e segurança da
informação; consultor de treinamento da Aker Security Solutions; consultor na área de
redes e segurança da empresa Immerson. Professor de disciplinas de rede de
computadores e na área de segurança da informação na Graduação do Uniceub, bem
como orientações de projetos finais; Professor de graduação e pós-graduação na área de
redes de computadores e segurança da informação na Universidade Católica de Brasília;
professor do Senai Santa Catarina (CTAI) nos cursos de graduação e pós-graduação na
área de redes e segurança da informação; consultor da Fiesc (TIC) na área de redes de
computadores e segurança da informação; consultor de Segurança do CTAI; consultor
da Relativa Soluções. Atua como: professor de graduação e pós-graduação da Unisul
nas áreas de redes, segurança da informação e software livre; professor de graduação e
pós-graduação da Universidade Estácio de Sá na área de redes de computadores e

segurança da informação; autor de livros didáticos na área de redes, segurança da
informação e software livre; consultor de redes e segurança da informação da Empresa
TrueIt; cócio fundador da Empresa Alix Gestão em Segurança da Informação.
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Araranguá: UFSC ainda espera abrir Curso de
Medicina em 2018
Direção do campus aguarda segunda visita da comissão de avaliação do MEC

A direção do campus de Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
ainda tem como meta colocar o Curso de Medicina em funcionamento no segundo
semestre deste ano. Há duas semanas o reitor em exercício da Universidade em
Florianópolis, Ubaldo César Balthazar, recebeu o relatório da primeira visita da
Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas (CAMEM), que
veio a Araranguá no final de outubro de 2017. Agora, é esperada uma segunda vinda da
CAMEM. “Estamos reivindicando junto ao Ministério da Educação (MEC) esta visita o
mais rápido possível, pois é a partir dela que sairá a autorização para iniciar o curso”,
explica o diretor do campus de Araranguá, Eugênio Simão, dizendo que um vestibular
será convocado especialmente para o Curso de Medicina.
Prédio começará a ser construído
Inicialmente o curso vai funcionar num prédio que pertence a Universidade do Sul de
Santa Catarina (Unisul), alugado pela UFSC. “O curso vai ficar por três anos neste
espaço, depois vai para o prédio que começará a ser construído no bairro Mato Alto”,
observa o diretor do campus.
Conforme o presidente da Associação Empresarial de Araranguá e Extremo Sul
Catarinense (Aciva), Norberto Rizzotto, a licitação para a construção do prédio foi
concluída no final do ano passado e foi escolhida a empreiteira Cassol Pré-Fabricados,
de Florianópolis. “A Aciva tem acompanhado mais esta parte da estrutura, ajudando a
agilizar os processos”, comenta.
Em visita a Aciva no dia 27 de outubro do ano passado, os membros da CAMEM
afirmaram que o campus da UFSC de Araranguá tem a infraestrutura necessária para
que o MEC autorize o início da Medicina em 2018. Entretanto, apontou a necessidade
de alguns ajustes, que estão sendo feitos.
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Unisul oferta especialização em Infância e
Desenvolvimento Infantil
A pós-graduação “Infância e Desenvolvimento Infantil” está com as inscrições abertas
para o primeiro semestre de 2018, na Unisul campus Tubarão. O curso tem como
objetivo qualificar profissionais que tenham interesse em atuar na área educacional e
com a infância. Destina-se a psicólogos e psicopedagogos, profissionais do SUS,
conselheiros tutelares e demais profissionais que atuam direta e indiretamente com os
aspectos da infância.
Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de fevereiro, pelo link: Infância e
Desenvolvimento Infantil. As aulas são quinzenais, sextas-feiras, das 19 às 22h30min e
aos sábados, das 8 às 17h30min. O curso, oferecido presencialmente, terá duração de
390 horas, e o investimento pode ser parcelado em até 33x de R$ 263,16.
A conjuntura atual apresenta diversidades familiares, sociais e educacionais. Isso tem
exigido dos profissionais uma ampliação de seus saberes sobre as novas configurações
familiares, os impactos da modernidade na constituição psíquica das crianças, as
relações escola e família, de modo a qualificar suas intervenções nesses espaços. O
projeto de Lei 3.688/2000 trata da prestação de serviço da psicologia nos espaços
escolares e evidencia uma realidade que vai ficar cada vez mais presente nas escolas.
O curso é coordenado pela professora doutora Andrea Volpato Wronski e oferece
disciplinas como: a construção da personalidade dos 2 Aos 12 anos de idade; a criança
vítima de violência; a escola, a família e a criança: aspectos da contemporaneidade;
desenvolvimento infantil; dificuldades de aprendizagem; psicopatologia infantil;
síndromes infantis, dentre outras. Clique aqui, para conhecer as demais disciplinas.
Mais informações pela central de atendimento: 0800 790 7000

Veículo: Sala de Notícias
Data: 21/01/2018
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UnisulVirtual lança especialização ‘Forense Aplicada a
Crimes Virtuais’
A UnisulVirtual lança a especialização ‘Forense Aplicada a Crimes Virtuais’, única no
país em ambiente 100% de aprendizagem virtual. O material didático elaborado
especialmente para o curso online, visa autonomia de estudo e autoaprendizagem, com
material didático elaborado por professores especializados que já atuam
profissionalmente na área. O interessado pode se inscrever até o dia 5 de fevereiro,
clicando aqui.
Nesta nova realidade, em que a internet faz parte da vida das pessoas, entender mais
sobre os crimes digitais passa a ser necessários para as empresas. O mercado busca por
este profissional qualificado e, neste contexto, a UnisulVirtual qualifica os profissionais
da área de direito, advogados, juízes, e profissionais da tecnologia da informação,
tornando-os especialistas aptos a enfrentar essa nova realidade.

De acordo com o coordenador da especialização, professor Luiz Otávio Botelho Lento,
a forense computacional é hoje uma ferramenta estratégica para o negócio das
organizações, ajudando na coleta de informações a fim de alcançar os objetivos
corporativos – objetivos que variam em conformidade com os processos de negócios da
organização. “Uma nova modalidade de crime surge nesse novo universo virtual, o
crime cibernético. Essa modalidade oferece um conjunto amplo das mais diversas
ameaças, que vão desde insultos até invasões a sistemas críticos em organizações e
países”, reforça o professor Luiz Otávio.
Ao concluir a pós-graduação lato sensu, o especialista poderá atuar em empresas
privadas que tenham a Tecnologia da Informação como suporte ao seu negócio, órgãos
de diferentes esferas do governo municipal, estadual e federal, nas áreas jurídica, em
consultoria e assessoria. Utilizando a forense computacional para análise dos dados
armazenados nas diversas mídias, o especialista terá condições de identificar o roubo ou
vazamento de informações, por exemplo, recuperando dados e evidências, análise de
laudos e elaboração de perícias.
O Curso é composto de 3 módulos + o TCC, realizados a distância (pela internet) no
Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA). Durante o Curso ocorrem cerca de 3 a 5
encontros para a realização de avaliações presenciais. As aulas estão distribuídas entre
as seguintes disciplinas: Segurança da informação, Mecanismos de defesa e ataque,
Estratégias de avaliação de segurança, Aspectos destacados de Direito Penal, Direito
Penal cibernético, Aspectos legais de Computação Forense, Crimes cibernéticos,
Fundamentos da ciência forense, Forense aplicada a crimes cibernéticos, Metodologia
da pesquisa científica e Trabalho de Conclusão de Curso.
A especialização é coordenada pelo professor Luiz Otávio Botelho Lento oficial da
Marinha da reserva, mestre em Ciência da Computação pela Unicamp (Sistemas
Distribuídos) e doutorando em Engenharia Elétrica, no departamento de Elétrica da
Universidade Federal de Santa Catarina, com concentração na área de segurança da
informação. Atuou no governo federal na área de redes de computadores e segurança da
informação; consultor de treinamento da Aker Security Solutions; consultor na área de
redes e segurança da empresa Immerson. Professor de disciplinas de rede de
computadores e na área de segurança da informação na Graduação do Uniceub, bem
como orientações de projetos finais; Professor de graduação e pós-graduação na área de
redes de computadores e segurança da informação na Universidade Católica de Brasília;
professor do Senai Santa Catarina (CTAI) nos cursos de graduação e pós-graduação na
área de redes e segurança da informação; consultor da Fiesc (TIC) na área de redes de
computadores e segurança da informação; consultor de Segurança do CTAI; consultor
da Relativa Soluções. Atua como: professor de graduação e pós-graduação da Unisul
nas áreas de redes, segurança da informação e software livre; professor de graduação e
pós-graduação da Universidade Estácio de Sá na área de redes de computadores e
segurança da informação; autor de livros didáticos na área de redes, segurança da
informação e software livre; consultor de redes e segurança da informação da Empresa
TrueIt; cócio fundador da Empresa Alix Gestão em Segurança da Informação.
Para mais informações pela central de atendimento: 0800 970 7000

UNISUL HOJE
Veículo: Unisul Hoje
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Link: http://hoje.unisul.br/especializacao-defesa-civil/

Especialização em Defesa Civil traz conhecimento para
intervir e prevenir

A pós-graduação lato sensu em Defesa Civil da Unisul, ofertada na modalidade de
educação a distância, está na 17ª edição. O curso atende as necessidades do mercado a
partir de um conjunto de conhecimentos multidisciplinares e competências para planejar
e gerenciar ações que possam evitar ou reduzir danos e prejuízos à sociedade.
Com o intuito de fazer frente às novas ameaças ambientais que vem ocorrendo no
mundo, a especialização é voltada aos membros das estruturas de Defesa Civil,
Segurança Pública e das Forças Armadas, bem como a pesquisadores, gestores públicos,
pessoas com interesse em ampliar conhecimentos acerca da atuação nas situações de
desastres, calamidades ou que exijam a intervenção da Defesa Civil.
A pós-graduação em Defesa Civil ofertada na modalidade de educação a distância tem
duração média de 18 meses, e o investimento pode ser parcelado. Os interessados
podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro clicando no link: Defesa Civil.
De acordo com o coordenador da especialização, professor Giovani de Paula, a
complexidade da sociedade e as incessantes transformações do planeta, a nível global e
local, cada vez mais exige novos conhecimentos para atuação na esfera da Defesa Civil,
no sentido de se promoverem ações que possam vir a reduzir os riscos de desastres e os
efeitos de seus danos. “O curso oferece suporte de caráter teórico-empírico com formas
atualizadas de gerenciamento de ações preventivas e de resposta aos eventos
considerados desastres, apontando para ações que possam evitar ou reduzir danos e
prejuízos na sociedade”, completa ele.

O curso integra o Programa de Pós-graduação lato sensu em Sistemas para Internet,
possibilitando o aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos cursos
relacionados. Assim, ao concluir uma especialização, o aluno pode obter uma nova
diplomação cursando apenas as disciplinas específicas e aproveitando as já cursadas
anteriormente.
Conheça os cursos associados que fazem parte do Programa de Pós-graduação lato
sensu em Segurança:
Gestão Integrada da Segurança Pública
Inteligência de Segurança
Polícia Comunitária
Segurança Privada
Defesa Civil
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02. Os
certificados têm validade nacional.
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UnisulVirtual oferta especialização em Gestão
Integrada da Segurança Pública

A pós-graduação lato sensu em Gestão Integrada da Segurança Pública da Unisul,
ofertada na modalidade de educação a distância, está na 22ª edição.
Direcionada a policiais civis, militares, federais e rodoviários, bombeiros, guardas
municipais, agentes penitenciários e de segurança institucional de Tribunais e demais
instituições públicas ou privadas, desenvolve habilidades para a elaboração de estudos,
diagnósticos e pesquisas aplicadas em segurança pública, observadas as bases e
fundamentos do Sistema Único de Segurança Pública.

A pós-graduação em Gestão Integrada da Segurança Pública ofertada na modalidade de
educação a distância tem duração média de 18 meses, e o investimento pode ser
parcelado. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro clicando no
link: Gestão Integrada da Segurança Pública.
De acordo com o coordenador da especialização, professor Giovani de Paula, a
instituição dos serviços de segurança deve pautar-se no desígnio maior de proteção da
sociedade, do cidadão e na garantia dos direitos de cidadania. “O que requer ações, no
âmbito da gestão, que perpassam pela cooperação e integração de ações por meio dos
órgãos que compõem a estrutura da segurança do país”, completa ele.
O curso integra o Programa de Pós-graduação lato sensu em Sistemas para Internet,
possibilitando o aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos cursos
relacionados. Assim, ao concluir uma especialização, o aluno pode obter uma nova
diplomação cursando apenas as disciplinas específicas e aproveitando as já cursadas
anteriormente.
Conheça os cursos associados que fazem parte do Programa de Pós-graduação lato
sensu em Segurança:
Gestão Integrada da Segurança Pública
Inteligência de Segurança
Polícia Comunitária
Segurança Privada
Defesa Civil
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02. Os
certificados têm validade nacional.

Veículo: Unisul Hoje
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Especialização qualifica para a gestão estratégica de
serviços públicos

A Unisul oferta aos profissionais graduados em Ciências Contábeis, Administração,
Economia, Direito e áreas afins, uma qualificação na gestão estratégica de serviços
públicos.
A pós-graduação lato sensu em Gestão Pública ofertada na modalidade de educação a
distância tem duração média de 18 meses, e o investimento pode ser parcelado. Os
interessados podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro clicando no link: Gestão
Pública.
De acordo com a coordenadora da especialização, professora Sidenir Niehuns, a pósgraduação em Gestão Pública concentra aspectos especialmente voltados ao
gerenciamento estratégico das ações e serviços públicos, incluindo a aplicação de
métodos, modernas técnicas, ferramentas e processos de gestão. “A responsabilidade na
gestão pública é consagrada mediante cumprimento dos princípios da transparência,
simplificação e responsabilidade na busca da eficiência, eficácia, efetividade e
economicidade nas ações e serviços públicos, visando o atendimento das necessidades
de natureza coletiva”, completa ela.
O curso integra o Programa de Pós-graduação lato sensu em Gestão Pública,
possibilitando o aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos cursos
relacionados. Assim, ao concluir uma especialização, o aluno pode obter uma nova
diplomação cursando apenas as disciplinas específicas e aproveitando as já cursadas
anteriormente.
Conheça os cursos associados que fazem parte do Programa de Pós-graduação lato
sensu em Gestão Pública:
Contabilidade Pública
Gestão de Finanças Públicas
Gestão Pública
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02.
Os certificados têm validade nacional.
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Especialização atualiza técnicas contábeis na gestão
pública

A Unisul oferta aos profissionais graduados em Ciências Contábeis, Administração,
Economia, Direito e áreas afins, uma visão atualizada das técnicas contábeis na gestão
pública.
A pós-graduação lato sensu em Contabilidade Pública ofertada na modalidade de
educação a distância tem duração média de 18 meses, e o investimento pode ser
parcelado. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro clicando no link:
Contabilidade Pública.
De acordo com a coordenadora da especialização, professora Sidenir Niehuns, a pósgraduação em Contabilidade Pública visa suprir a necessidade de profissionais
capacitados e atualizados nas novas normas, critérios e conceitos da contabilidade
pública. “Implementar ações planejadas e transparentes, que visem prevenir riscos e
corrigir desvios que afetam o patrimônio público, exige constante edição, atualização de
normas reguladoras e critérios homogêneos de programação, execução do orçamento e
registro de atos e fatos”, completa ela.
O curso integra o Programa de Pós-graduação lato sensu em Gestão Pública,
possibilitando o aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos cursos
relacionados. Assim, ao concluir uma especialização, o aluno pode obter uma nova
diplomação cursando apenas as disciplinas específicas e aproveitando as já cursadas
anteriormente.

Conheça os cursos associados que fazem parte do Programa de Pós-graduação lato
sensu em Gestão Pública:

Contabilidade Pública
Gestão de Finanças Públicas
Gestão Pública
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02.
Os certificados têm validade nacional.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 22/01/2018
Link: http://hoje.unisul.br/especializacao-gestao-de-financas-publicas/

UnisulVirtual oferece especialização em Gestão de
Finanças Públicas

A Unisul oferta aos profissionais graduados em Ciências Contábeis, Administração,
Economia, Direito e áreas afins, a especialização para uma gestão dos recursos públicos
mais eficaz. A pós-graduação lato sensu em Gestão de Finanças Públicas ofertada na
modalidade de educação a distância tem duração média de 18 meses, e o investimento
pode ser parcelado. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro clicando
no link: Gestão de Finanças Públicas.
De acordo com a coordenadora da especialização, professora Sidenir Niehuns, quando o
assunto é recurso público, aumentam as preocupações com a geração e arrecadação das
receitas e com o controle na geração de gastos, da dívida e endividamento do setor
público. “Com base nisso e na especial atenção recebida por parte de estudiosos da área
e dirigentes de instituições públicas, a Unisul oferta o curso de pós-graduação em
Gestão de Finanças Públicas na modalidade de educação a distância”, completa ela.
O curso integra o Programa de Pós-graduação lato sensu em Gestão Pública,
possibilitando o aproveitamento de disciplinas compatíveis e comuns aos cursos
relacionados. Assim, ao concluir uma especialização, o aluno pode obter uma nova

diplomação cursando apenas as disciplinas específicas e aproveitando as já cursadas
anteriormente.
Conheça os cursos associados que fazem parte do Programa de Pós-graduação lato
sensu em Gestão Pública:
Contabilidade Pública
Gestão de Finanças Públicas
Gestão Pública
A Unisul é credenciada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu a distância
por meio da Portaria MEC n. 2.132 de 23/7/02, publicada no D.O.U. de 24/7/02.
Os certificados têm validade nacional.

