Monitoramento de notícias da Unisul
18 de janeiro de 2018

JORNAL
Veículo: Diário do Sul
Coluna: Penúltimas do Ramires Linhares
Data: 18/01/2018
Página: 15

SITE
Veículo: Diário do Sul
Coluna: Penúltimas do Ramires Linhares
Data: 18/01/2018
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/colunista/48/21852/RAMIRES-LINHARESDEPOIS-DE-5-DECADAS-.html

VIRTUAL
Desde ontem os alunos da Unisul Virtual têm à disposição uma nova interface do
Espaço Virtual de Aprendizagem. A nova interface deu ao espaço uma maior
responsividade, adaptando-se ao ambiente virtual, com layout e conteúdos devidamente
ajustados ao tamanho da tela utilizada pelo usuário, aumentando a mobilidade. É bom
que o aluno saiba que na migração para o novo sistema haverá indisponibilidade para
acesso por, no máximo, 30 minutos. Depois disso, basta fazer o login e usufruir do novo
ambiente.
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Adjori/SC e Unisul ofertam curso de projeto gráfico
para associados
O objetivo é aprimorar a gestão, as práticas e os recursos humanos dos jornais
Estão abertas inscrições para o primeiro curso oferecido pela Universidade Corporativa
Adjori/Unisul. 'Projeto Gráfico e Design', foi desenvolvido exclusivamente para os
associados e colaboradores de jornais vinculados à Associação dos Jornais do Interior
de Santa Catarina (Adjori/SC).
As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de fevereiro e o curso começa no dia 26 do
mesmo mês, contabilizando 60 horas de carga horária, na modalidade a distância. As
aulas serão ministradas pelo professor Mateus Vilela, formado em Design Gráfico, com
mestrado e doutorado em Comunicação Social.
O curso terá uma abordagem que vai da ideação à execução de um projeto gráfico.
Também discutirá sobre temáticas como criatividade, desenvolvimento de metodologias
criativas, tipografia, infografia, cores e anúncios, bem como softwares que podem ser
utilizados para executar um projeto gráfico com facilidade. As metodologias trabalhadas
têm como foco a criação e análise de projetos gráficos, a fim de levar o estudante a uma
reflexão e avaliação do projeto gráfico do seu próprio jornal.
O objetivo do curso é aprimorar a gestão, as práticas e os recursos humanos dos jornais
associados, desenvolvendo as regiões catarinenses a partir de projetos com a
Universidade. Em novembro de 2017, já ocorreu o primeiro seminário virtual 'Forma e
conteúdo para apresentar melhor seu projeto gráfico', uma atividade preparatória que foi
ministrada para cerca de 60 participantes de várias regiões de Santa Catarina.

A Universidade Corporativa Adjori/Unisul foi lançada em novembro de 2017, em um
evento realizado no SESC Cacupé, em Florianópolis.
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Curso de Cinema da Unisul divulga a programação
gratuita do Cineclube

O curso de Cinema e Audiovisual da Unisul, em parceria com a Fundação Catarinense
de Cultura de Santa Catarina, exibe filmes com entrada gratuita e aberta ao público em
geral. Os filmes são exibidos no CIC – Centro Integrado de Cultura, todas as semanas,
de quinta-feira a domingo, às 20 horas. A Sala de Cinema do CIC está localizada na
Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600, Bairro Agronômica, Florianópolis.
Confira a programação do Cineclube Cinema Unisul que está em cartaz em janeiro.
19 a 21 de janeiro 2018, às 20h:
A Ditadura Perfeita (2014)
“La Dictadura Perfecta” conta a história de um governador egocêntrico que busca a
cadeira presidencial e de como ele utiliza a televisão para distrair a opinião pública dos
grandes problemas do país.
Direção: Luis Estrada
Gênero: Drama, Sátira Política

Ano: 2014
Duração: 143 minutos
País: México
Classificação indicativa: 14 anos
25 a 28 de janeiro 2018, às 20h:
Pinta-me da Cor do Açafrão (2006)
Uma estudante inglesa chega à Índia para realizar um documentário sobre a
independência do país. Inicialmente, os estudantes participantes do filme ridicularizam
as pessoas e os ideais do passado, mas, pouco a pouco, o passado e o presente se
interagem na construção da sociedade indiana contemporânea.
Direção: Rakeysh Omprakash Mehra
Gênero: Drama, Comédia, Romance
Ano: 2006
Duração: 157 minutos
País: Índia
Classificação indicativa: 14 anos
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UnisulVirtual oferta pós-graduação lato sensu em
Segurança Privada

A partir de modernas técnicas de gestão e cumprimento das ações em segurança
reguladas pelo universo jurídico, a pós-graduação lato sensu em Segurança Privada da
Unisul, ofertada na modalidade de educação a distância, capacita o profissional para o
planejamento, gestão, operação e controle da segurança privada e patrimonial.

Capacitando para a prevenção, detecção e intervenção em riscos de qualquer natureza
que possam atingir a integridade física e patrimonial, o curso é direcionado a integrantes
das estruturas de segurança de Estado, segurança pública, segurança privada,
administradores, empresários, professores e áreas afins. Interessados podem se inscrever
até o dia 5 de fevereiro no link: Segurança Privada
De acordo com o coordenador da especialização em Segurança Privada, professor
Giovani de Paula, o curso capacita e garante novos espaços no mercado de trabalho na
área da segurança. “A pós-graduação tem como objetivo apresentar o campo de atuação
da atividade de segurança e capacitar para liderança, adaptação, negociação,
planejamento, trabalho em equipe, inovação, comunicação, organização e otimização do
gerenciamento de recursos, de situação de risco e de crise”, reforça ele.
O curso integra o Programa de Pós-graduação em Segurança, 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.

Unisul oferta especialização lato sensu em Infância e Desenvolvimento Infantil
18 de janeiro de 2018
A Unisul oferta aos psicólogos e psicopedagogos, profissionais do SUS, conselheiros
tutelares e demais profissionais que atuam direta e indiretamente com os aspectos da
infância a especialização lato sensu em Infância e Desenvolvimento Infantil.
Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de fevereiro, neste link: especialização
lato sensu em Infância e Desenvolvimento Infantil.
O curso, oferecido presencialmente, terá a duração de 390 horas, e o investimento pode
ser parcelado em 24x de R$ 340,00.
De acordo com a coordenadora da especialização, professora doutora Andrea Volpato
Wronski, a conjuntura atual apresenta diversidades familiares, sociais e educacionais
que exigem dos profissionais uma ampliação de seus saberes sobre as novas
configurações familiares, os impactos da modernidade na constituição psíquica das
crianças e as relações escola e família, para qualificar suas intervenções nesses espaços.
“A especialização, ao mesmo tempo que tem uma visão importante para a psicologia
clínica, também dá conta de fazer esta compreensão da infância e do desenvolvimento
infantil nos outros universos sociais”, reforça Andrea.
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Unisul e Adjori/SC ofertam curso de projeto gráfico
para os associados

A Universidade Corporativa Adjori/Unisul foi lançada em novembro de 2017 com o
objetivo aprimorar a gestão, as práticas e os recursos humanos dos jornais associados,
desenvolvendo as regiões catarinenses a partir de projetos com a Universidade. Em

novembro mesmo já ocorreu o primeiro seminário virtual ‘Forma e conteúdo para
apresentar melhor seu projeto gráfico’, uma atividade preparatória que foi ministrada
para cerca de 60 participantes de várias regiões de Santa Catarina.
A segunda atividade irá ocorrer em fevereiro de 2018. Trata-se do curso de Projeto
Gráfico e Design desenvolvido exclusivamente para os associados e colaboradores da
Adjori/SC. As inscrições podem ser feiras até o dia 2 de fevereiro e as aulas iniciam-se
a partir do dia 26 do mesmo mês, contabilizando 60 horas de carga horária, na
modalidade a distância. As aulas serão ministradas pelo professor Mateus Vilela,
formado em Design Gráfico, com mestrado e doutorado em Comunicação Social.
O curso terá uma abordagem que vai da ideação à execução de um projeto gráfico.
Também aborda temáticas como criatividade, desenvolvimento de metodologias
criativas, tipografia, infografia, cores e anúncios, bem como softwares que podem ser
utilizados para executar um projeto gráfico com facilidade. As metodologias trabalhadas
têm como foco a criação e análise de projetos gráficos, a fim de levar o estudante a uma
reflexão e avaliação do projeto gráfico do seu próprio jornal.
Para mais informações e inscrições, acesse aqui.
Leia também:
Unisul e Adjori/SC firmam parceria para potencializar os jornais do interior
Universidade Corporativa Adjori/Unisul é lançada em Florianópolis
Adjori/SC e Unisul dão início às atividades da Universidade Corporativa

