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Idosos mais próximos do mundo digital

Os dias passam e o mundo muda. E com ele também mudam as tecnologias e as novas
formas de comunicação. Para os mais novos, as modernidades já fazem parte do dia a
dia, mas para os mais experientes fica mais difícil se incluir neste novo mundo. E foi
para tentar ajudar estas pessoas que surgiu o curso de extensão de Inclusão Digital da
Unisul, que, em breve, formará mais uma turma.
Dona Nair é uma das alunas que recebe o diploma neste semestre. Aos 68 anos, ela
conta que sempre foi ativa e que isto não mudou com a chegada da idade. Hoje ela
participa do clube de mães, faz ginástica, caminhada e ainda costura. Mas quando o
assunto era tecnologia, dona Nair não sabia muita coisa. Porém, isso mudou após
participar do curso.
“Antes eu precisava pedir ajuda para os mais jovens, e muitas vezes eles não tinham
paciência para ensinar. Então aprender a mexer no computador e no celular foi como se
eu descobrisse um mundo novo”, conta.
Segundo a coordenadora do projeto de Inclusão Digital, Silvana Dal-Bó, aprender a
mexer com as novas tecnologias abre muitas portas para os idosos. “O projeto busca
promover a inclusão social e digital, trazendo a valorização da pessoa idosa e seu
potencial criativo, possibilitando, através do curso, o envolvimento de estudantes das
mais diversas áreas de conhecimento, trazendo propostas que envolvam atividades e
reflexões”.
Dados divulgados pelo IBGE em 2016 dão conta de que 14,9% da população idosa

brasileira utiliza a internet, quase o dobro do que em 2006.
Dona Nair, que agora faz parte do mundo digital, garante que vai continuar indicando o
curso para os colegas e que, se pudesse, faria as aulas novamente. “Já convidei várias
amigas para participar e ainda incentivei outras a não desistirem. Se sobrar vagas para o
próximo semestre, já avisei que quero participar. Quero aprender cada vez mais e
melhor”, relata.
O professor do curso, o estudante do sexto semestre de Ciências da Computação
Jonathan Neves, conta que ficou contente em poder compartilhar o conhecimento. “Esta
foi a minha primeira turma e foi uma experiência muito bacana. Espero que no próximo
semestre possamos continuar com o trabalho e ajudando mais pessoas”.
Curso é gratuito
O curso é totalmente gratuito e dura aproximadamente três meses. Neste semestre, 15
alunos irão se formar na próxima segunda-feira. Para quem se interessar pelas aulas, a
nova turma tem início no dia 20 de agosto e vai até o final de novembro. Para mais
informações, os interessados podem procurar os parceiros do programa: Fundação
Municipal de Desenvolvimento Social, com Kátia Bressan, responsável pelo grupo de
idosos, e também o Programa Escolha Certa, da PrevUnisul.
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O Brasil pode dar certo

Em seu artigo, intitulado, o Brasil pode dar certo, o jornalista e professor da UNISUL,
Carlos Alberto Di Franco, faz um paralelo da Auto Estima brasileira com o crescente
espaço destinado à informação negativa, desiminadas pelas diversidades de mídia
brasileiras. Di Franco, diz que os jornalistas são formadores de opinião e que assim
contribuem tanto com a visão sombria quando se fica refém de pautas
superficiais, quanto uma visão Iluminada, que assim contribui para a Autoestima das
pessoas. Destaca; “A vida é feita de luzes e sombras. É preciso mostrar as chagas. Mas
também é necessário iluminar a cena”. Artigo página A2.
Repasse
Dentro desta ótica do Di Franco, ao invés de criticarmos, com o velho jargão, de que os
políticos só lembram de nós e só trabalham em época de eleição, poderíamos ser mais
criativos e atuantes, cobrarmos deles o que nos é de direito, já que foram eleitos com o

nosso voto, para representar o interesse coletivo da população. Podemos dizer sim, que
bom que o nosso município estará sendo contemplado com mais repasses para
investimentos na qualidade de vida dos munícipes, conforme o anúncio feito na manhã
de sexta-feira (6), pelo deputado federal João Paulo Kleinubing (DEM), que esteve na
Prefeitura de Gaspar, no gabinete do prefeito Kleber Wand-Dall, para a assinatura da
emenda do repasse de uma nova viatura para o Corpo de Bombeiros.

Veículo: Prefeitura de Tubarão
Data: 06/07/2018
Link:http://www.tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/499991/codMapa
Item/16675

Assinada a ordem de serviço para pavimentação de
quatro ruas

O prefeito Joares Ponticelli assinou nesta sexta-feira (06) a ordem de serviço para a
pavimentação das ruas Capitão Alexandre de Sá (Dehon), Plácido Braz Fernandes
(Guarda ME), Almir Santos Miranda e Wenceslau Alves dos Santos (Dehon). As obras,
viabilizadas com emendas parlamentares e uma contra-partida do município, serão
executadas pela empresa Pavimentadora Alfa até o fim deste ano.
No total, o pacote das obras representa um investimento de cerca de R$ 1 milhão. O
convênio para pavimentação da rua Capitão Alexandre de Sá foi possibilitada pelas
emendas dos deputados federais Esperidião Amim e João Rodrigues. Para a
pavimentação da rua Plácido Braz Fernandes, a emenda foi repassada pelo deputado
federal Jorginho Mello. Para a pavimentação de um segmento das ruas Almir dos
Santos Miranda e Wenceslau Alves dos Santos, nas proximidades da Unisul, a emenda
foi disponibilizada pelo deputado federal Edinho Bez.
Cada emenda contempla a cidade com aproximadamente R$ 250 mil, enquanto a
prefeitura dará uma contra-partida de 5 a 17% em cada um dos convênios,
respectivamente.
Para o prefeito Joares, a boa relação do governo municipal com os autores das emendas
foi fundamental para a viabilidade das obras. “Graças a ótima relação com esses
deputados, ao longo dos últimos anos, a cidade de Tubarão é bastante beneficiada. São
obras muito importantes, principalmente a pavimentação da rua Capitão Alexandre de
Sá, que é acessada todos os dias por milhares de estudantes da Unisul e, durante
décadas, nunca recebeu a atenção que merecia”, destaca.
O valor da pavimentação de cada rua:

Capitão Alexandre de Sá – R$ 487.719,85Plácido Braz Fernandes – R$
244.008,13Almir dos Santos Miranda e Wenceslau Alves dos Santos – R$ 248.188,13
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Idosos mais próximos do mundo digital

Os dias passam e o mundo muda. E com ele também mudam as tecnologias e as novas
formas de comunicação. Para os mais novos, as modernidades já fazem parte do dia a
dia, mas para os mais experientes fica mais difícil se incluir neste novo mundo. E foi
para tentar ajudar estas pessoas que surgiu o curso de extensão de Inclusão Digital da
Unisul, que, em breve, formará mais uma turma.
Dona Nair é uma das alunas que recebe o diploma neste semestre. Aos 68 anos, ela
conta que sempre foi ativa e que isto não mudou com a chegada da idade. Hoje ela
participa do clube de mães, faz ginástica, caminhada e ainda costura. Mas quando o
assunto era tecnologia, dona Nair não sabia muita coisa. Porém, isso mudou após
participar do curso.
“Antes eu precisava pedir ajuda para os mais jovens, e muitas vezes eles não tinham
paciência para ensinar. Então aprender a mexer no computador e no celular foi como se
eu descobrisse um mundo novo”, conta.
Segundo a coordenadora do projeto de Inclusão Digital, Silvana Dal-Bó, aprender a
mexer com as novas tecnologias abre muitas portas para os idosos. “O projeto busca
promover a inclusão social e digital, trazendo a valorização da pessoa idosa e seu
potencial criativo, possibilitando, através do curso, o envolvimento de estudantes das
mais diversas áreas de conhecimento, trazendo propostas que envolvam atividades e
reflexões”.
Dados divulgados pelo IBGE em 2016 dão conta de que 14,9% da população idosa
brasileira utiliza a internet, quase o dobro do que em 2006.
Dona Nair, que agora faz parte do mundo digital, garante que vai continuar indicando o
curso para os colegas e que, se pudesse, faria as aulas novamente. “Já convidei várias
amigas para participar e ainda incentivei outras a não desistirem. Se sobrar vagas para o
próximo semestre, já avisei que quero participar. Quero aprender cada vez mais e
melhor”, relata.

O professor do curso, o estudante do sexto semestre de Ciências da Computação
Jonathan Neves, conta que ficou contente em poder compartilhar o conhecimento. “Esta
foi a minha primeira turma e foi uma experiência muito bacana. Espero que no próximo
semestre possamos continuar com o trabalho e ajudando mais pessoas”.
Curso é gratuito
O curso é totalmente gratuito e dura aproximadamente três meses. Neste semestre, 15
alunos irão se formar na próxima segunda-feira. Para quem se interessar pelas aulas, a
nova turma tem início no dia 20 de agosto e vai até o final de novembro. Para mais
informações, os interessados podem procurar os parceiros do programa: Fundação
Municipal de Desenvolvimento Social, com Kátia Bressan, responsável pelo grupo de
idosos, e também o Programa Escolha Certa, da PrevUnisul.
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Entrevista: Gonzalo Pereira e os desafios da
comunicação do governo catarinense

O jornalista Gonzalo Pereira completa dois meses na Secretaria de Comunicação do
governo catarinense e nesta entrevista para a Making Of TV fala dos desafios que já
enfrentou e do que há à frente nos próximos 180 dias de gestão. Antes de assumir a
função, Gonzalo fez carreira na iniciativa privada, como profissional de vários órgãos
de comunicação, além como marketing da Brasil Telecom e professor das
Universidades Estácio de Sá e Unisul.
Acompanhe a entrevista do secretário dividida em 10 pontos:
(https://www.youtube.com/watch?v=mpMrBD2LiFA)
Desafios, Visão de Mercado, Ano Eleitoral, Parcerias, Formato da Comunicação, Perfil
dos Profissionais, Foco nas Pessoas, Comunicação Modelo, Gestão de Crise, Vida
Provada x Pública.
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Jogos Escolares

Está chegando a hora de uma das principais competições para jovens atletas
catarinenses. Os Jesc (Jogos Escolares de Santa Catarina) estão se aproximando cada
vez mais e a primeira modalidade será disputada neste fim de semana. No sábado (7) e
domingo (8) na Unisul, em Palhoça, será realizada a disputa da natação, tanto no Jesc de
12 a 14 anos, quanto no de 15 a 17, e Brusque estará lá representada pela Abain.
A equipe do técnico José Armando Vasquez Soto, o Bay, é composta por oito nadadores
na categoria de 15 a 17 anos, cinco no masculino e três no feminino, e cinco meninos
para competir na categoria entre 12 e 14 anos. Para diminuir os gastos com viagem entre
os atletas, a Fesporte decidiu juntar além dos Jesc os Joguinhos abertos no mesmo fim
de semana, oito atletas da Abain também representarão Brusque nesta competição.
A fase estadual dos Jogos Escolares também é uma seletiva para a delegação
catarinense, através dela serão escolhidos os atletas que representarão Santa Catarina na
fase nacional da competição. Bay tem boas expectativas para isso. “Sempre colocamos
atletas nossos, ano passado foi a Lara dos Santos. Acredito que entre 12 e 14 anos temos
grandes chances de pódio, temos o Arthur Assino e o Henrique Pavessi que vêm se
destacando. E entre 15 e 17 anos temos a Lara, que sempre traz bons resultados, e o
Eduardo Duarte, que deve pontuar bem e pode até mesmo se classificar para o
brasileiro”, analisa o técnico.
As outras modalidades só devem entrar em ação no mês de agosto. Na próxima
segunda-feira (9) se encerra o prazo para o envio da lista de atletas, o congresso técnico
será realizado na quinta-feira (12). Entre os dias 3 e 5 de agosto serão realizadas as
disputas das modalidades individuais e, entre 7 e 11, as coletivas.
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Abain representa Brusque nos Jesc neste fim de
semana

Está chegando a hora de uma das principais competições para jovens atletas
catarinenses. Os Jesc (Jogos Escolares de Santa Catarina) estão se aproximando cada
vez mais e a primeira modalidade será disputada neste fim de semana.
No sábado (7) e domingo (8) na Unisul, em Palhoça, será realizada a disputa da natação,
tanto no Jesc de 12 a 14 anos, quanto no de 15 a 17, e Brusque estará lá representada
pela Abain. A equipe do técnico José Armando Vasquez Soto, o Bay, é composta por
oito nadadores na categoria de 15 a 17 anos, cinco no masculino e três no feminino, e
cinco meninos para competir na categoria entre 12 e 14 anos.
Para diminuir os gastos com viagem entre os atletas, a Fesporte decidiu juntar além dos
Jesc os Joguinhos abertos no mesmo fim de semana, oito atletas da Abain também
representarão Brusque nesta competição.
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Resultado do Vestibular de Inverno 2018 da ACAFE
foi liberado
Os aprovados devem consultar as informações sobre matrículas junto à instituição.

A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) liberou o resultado do
Vestibular de
Inverno 2018. Ao todo, foram oferecidas mais de 5 mil vagas em cursos superiores.
Veja o resultado do Vestibular de Inverno
As informações, como datas, horários e locais das matrículas, variam conforme a
instituição de ensino para a qual o candidato se inscreveu. Mais detalhes podem ser
vistos no site da ACAFE.
As oportunidades oferecidas no Vestibular da ACAFE são para as seguintes instituições
catarinenses:
=> Católica de Santa Catarina – Centro Universitário (Católica SC)
=> Universidade Regional de Blumenau (FURB)
=> Universidade do Contestado (UnC)
=> Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC)
=> Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI)
=> Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE)
=> Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
=> Universidade do Vale do Itajaí (Univali)
=> Universidade da Região de Joinville (Univille)
=> Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC)
=> Centro Universitário Municipal de São José (USJ)
Vestibular de Inverno 2018
As provas foram aplicadas no dia 24 de junho, composta por questões objetiva e uma
redação. Os inscritos para o curso de Medicina responderam 63 questões objetivas de
conhecimentos gerais e uma redação. Nos demais cursos, a seleção contou com a
produção textual e 35 perguntas de múltipla escolha.
Mais informações no Edital ou neste site.
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ACAFE libera resultado do Vestibular de Inverno
2018
Candidatos devem consultar informações sobre as matrículas junto a instituição.
Os candidatos que participaram do processo seletivo vestibular realizado pela
Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) já podem conferir o
listão com os aprovados em primeira chamada no seu Vestibular de Inverno 2018. De
acordo com as informações que foram divulgadas, estão sendo oferecidas cerca de 5 mil
vagas.
O resultado pode ser conferido diretamente no site da Acafe.
Agora, cada candidato deve ficar atento as orientações que serão dadas por cada uma
das instituições em relação a matrícula. Todas as informações referentes as datas,
horários e locais vão depender das decisões individuais das instituições, portando
devem ser conferidas nos seus respectivos sites.

O processo seletivo distribuiu vagas para as seguintes instituições:
 Católica de Santa Catarina – Centro Universitário (Católica SC)
 Universidade Regional de Blumenau (FURB)
 Universidade do Contestado (UnC)
 Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC)
 Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
(UNIDAVI)
 Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE)
 Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
 Universidade do Vale do Itajaí (Univali)
 Universidade da Região de Joinville (Univille)
 Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC)
 Centro Universitário Municipal de São José (USJ)

As provas do Vestibular de Inverno da Acafe aconteceram no dia 24 de junho. Os
candidatos tiveram que responder um caderno com questões objetivas e produzir uma
redação. A prova foi diferente para os estudantes que estavam tentando uma das vagas
para o curso de medicina.
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Resultado do Vestibular de Inverno 2018 da Acafe
(SC) é liberado
Dias, locais e horários do registro acadêmico variam de acordo com a universidade de
oferta do curso
A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) publicou nesta sextafeira, 6 de julho, a lista de aprovados no Vestibular de Inverno 2018. Confira:
Resultado Acafe Inverno 2018
Para se informar sobre os procedimentos da matrícula, os calouros precisam
acessar estes editais.

O processo seletivo ocorreu no dia 24 de junho em mais de 15 cidades. Os
vestibulandos produziram uma redação e responderam questões objetivas de
conhecimentos gerais.
Foram oferecidas mais de 5 mil vagas nos seguintes cursos de graduação:
 Universidade Regional de Blumenau (FURB) - 874 vagas;
 Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) - 774;
 Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
(UNIDAVI) - 30;
 Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE) - 50;
 Universidade do Contestado (UnC) - 36;
 Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) – 1.130;
 Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) – 1.469;
 Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) – 43;
 Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) – 270;
 Centro Universitário Municipal de São José (USJ) – 160
 Católica de Santa Catarina – Centro Universitário (CatólicaSC) - 381.
Outras informações podem ser acessadas no Edital do Vestibular de Inverno 2018 da
Acafe.
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ACAFE divulga resultado do Vestibular de Inverno
2018

A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) divulgou o
resultado do Vestibular de Inverno 2018. Confira a lista de aprovados, o boletim de
desempenho e os editais de matrículas.
Cada Instituição ofertante possui seu próprio cronograma de matrícula, conforme
disponível no link editais de matrículas. A documentação exigida encontra-se no Edital
de Vestibular da ACAFE.
Os exames foram aplicados dia 24 de junho, contendo 63 questões objetivas de múltipla
escolha para o curso de Medicina e 35 questões aos demais cursos. Para mais
informações acesse a página da ACAFE.
As Universidades participantes do Vestibular de Inverno 2018 da ACAFE foram:
Centro Universitário Católica de Santa Catarina (CatólicaSC); Centro Universitário para

o Alto do Vale do Itajaí (UNIDAVI); Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE);
Centro Universitário de São José (USJ); Universidade Regional de Blumenau (FURB);
Universidade do Contestado (UnC); Universidade do Extremo Sul Catarinense
(UNESC); Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL); Universidade do Vale do
Itajaí (UNIVALE); Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE); e Universidade
do Oeste de Santa Catarina (UNOESC).

TV
Veículo: Unisul TV
Data: 06/07/2018
Assunto: Estudantes da Unisul embarcam para missão do Projeto Rondon
Link: https://www.youtube.com/watch?v=sE2QUUiescw

Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 06/07/2018
Hora: 7h30min
Assunto:
 Copa do Mundo: expediente especial na Unisul sexta-feira, 06/07
 Inscrições abertas para os cursos de especialização a distância
 Colégio Dehon aprova 17 estudantes em Medicina
 Inclusão digital na terceira idade: um mundo de possibilidades
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 06/07/2018
Hora: 10horas
Assunto:
 Copa do Mundo: expediente especial na Unisul sexta-feira, 06/07
 Inscrições abertas para os cursos de especialização a distância
 Colégio Dehon aprova 17 estudantes em Medicina
 Inclusão digital na terceira idade: um mundo de possibilidades
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio Litoral Sul
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 06/07/2018
Hora: 7horas
Assunto:
 Copa do Mundo: expediente especial na Unisul sexta-feira, 06/07
 Inscrições abertas para os cursos de especialização a distância
 Colégio Dehon aprova 17 estudantes em Medicina
 Inclusão digital na terceira idade: um mundo de possibilidades
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Jornal Unisul Hoje
Veículo: Unisul Hoje
Data: 05/07/2018
Link: http://hoje.unisul.br/colegio-dehon-aprova-17-estudantes-em-medicina/

Colégio Dehon aprova 17 estudantes em Medicina

Foto: Estudantes e professores antes da prova do vestibular

O resultado do vestibular da Acafe do primeiro semestre de 2018 mal saiu e o Colégio
Dehon já comemora as conquistas. Ao todo foram 17 aprovados em cursos de Medicina,
nesta primeira chamada, sendo que 12 dos estudantes passaram para o curso da Unisul
em Tubarão.

Somando os alunos do Terceirão, do Extensivo, Semiextensivo e Dehon Med, o Colégio
Dehon possui aproximadamente 300 estudantes. Para o diretor da instituição, José
Antônio Matiolla, as aprovações são o resultado de um grande trabalho em equipe.
“Temos alunos dedicados, trabalhamos com o melhor material e temos os melhores
professores. É a receita do sucesso”.
Para o próximo vestibular da Acafe, que acontece no final do ano, o diretor do Colégio
Dehon prevê ainda mais candidatos. “O vestibular do final do ano é mais concorrido já
que é o que realmente vale para muitos estudantes”, ressalta.
A expectativa é que o número de aprovações ainda aumente, já que muitos estudantes
acabam não realizando as matrículas por diferentes motivos.
Clique aqui e confira a lista dos aprovados no vestibular da Acafe
Clique aqui e saiba como fazer sua matrícula
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Curso oferece capacitação para informes psicológicos

O curso de Informes Psicológicos recebe inscrições até o dia 15/07. A proposta é
orientar tanto alunos quanto profissionais da área da psicologia acerca dos diferentes
tipos e finalidades dos documentos ao apresentar os princípios norteadores para a
interpretação dentro dos preceitos éticos técnicos e científicos da profissão. As
inscrições são feitas até o dia 15/07, no site da Unisul.
Assim como em todas as profissões, as práticas da psicologia são regidas pelo código de
ética específico à área, este que é um dos princípios para elaboração dos documentos
como declarações, atestado, relatório/laudo e parecer psicológicos. As aulas serão na
Unidade Pedra Branca, de 27/07 a 03/08. O valor pago é de R$ 730,00 em parcela
única.
Conteúdos abordados:
•
•
•
•

Aspectos éticos e a importância da padronização dos informes psicológicos
Resolução do CFP 007/2003;
A Declaração: estrutura e finalidade. Exemplos de declaração;
O Atestado Psicológico: estrutura e finalidade. Exemplos de atestado;
O Relatório Psicológico: estrutura e finalidade. Exemplos de relatório;

•
•
•

O Parecer Psicológico: estrutura e finalidade. Exemplos de parecer;
Encaminhamentos: estrutura e finalidade. Exemplos de encaminhamento;
Registros documentais e prontuários: estrutura e finalidade. Exemplos de
registros documentais e prontuários.
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Ex-alunos podem participar como mentores de projeto
da Incubadora da Unisul

Buscando o desenvolvimento de novos negócios na região, a Incubadora CRIE da
Unisul criou o Programa de Mentoria onde ex-alunos da instituição podem contribuir
como mentores de startups residentes e não residentes na Incubadora de Empreasas
CRIE. Para participar do projeto, o egresso tem que estar atuando na área de gestão
como empresário há 5 anos e ter feito a graduação em algum destes cursos:
Administração, Direito, Processos Gerenciais, Relações Internacionais, Sistemas de
Informação, Publicidade e Propaganda, Economia, Ciências Contábeis, Psicologia,
Ciência da Computação, Jornalismo, Engenharia Elétrica, Medicina Veterinária,
Arquitetura e Engenharia Civil.
O objetivo do programa é possibilitar o mentor a oportunidade de conhecer diferentes
profissionais e negócios estabelecidos na Unisul, aumentando assim a sua rede de
contatos, aprimoramento as suas habilidades técnicas e relacionais. Segundo a
coordenadora da Incubadora CRIE, Pâmela Bressan, este projeto é importante tanto para
quem ensina quanto para quem aprende. “É uma forma do mentor retornar o
conhecimento aprendido na Unisul para a sociedade. Além disso, o desenvolvedor da
startup poderá aprender com alguém que já está no ramo há mais tempo e que já passou
por diversos desafios no mundo dos negócios”, conta.
O Programa de Mentoria está em sua primeira edição e acontecerá de agosto a
dezembro de 2018. Ao todo são 10 vagas de mentores. Para mais informações, clique
aqui.
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Dia da pizza: Curso de Gastronomia ensina receita

Que a pizza é praticamente um tesouro mundial todos concordamos, né?! Mas você
sabia que ela, da forma que conhecemos hoje, surgiu em Nápoles, na Itália, por volta do
século 18? No Brasil, até os anos 50, as pizzarias eram exclusividade das colônias
italianas e apenas depois de algum tempo é que se espalharam por todo o país.
Em 1985, o então secretário de Turismo, Caio Luís de Carvalho, instituiu o Dia da
Pizza, que é comemorado sempre no dia 10 de julho.
O Chef Robson Camargo, professor do Curso de Gastronomia da Unisul, que atua há
mais de 15 anos na área, ensinou uma receita fácil, prática e deliciosa de pizza
margherita, a mais famosa mundialmente.
Clique aqui para assistir ao vídeo da receita, ou vá até o final da matéria.
Pizza Margherita do Chef Robson
Massa da pizza
500 gramas de farinha de trigo
5 gramas de fermento biológico seco
25 ml de azeite de oliva
250 ml de água morna
1/2 colher de chá de açúcar (para ajudar na fermentação, não interfere no sabor)
1 colher de café de sal
Rende: duas pizzas de 30 cm
Após misturar todos os ingredientes até a massa ficar uniforme, separar em duas partes
a massa e deixar descansar durante uma hora.
Molho de tomate especial do Chef Robson
No liquidificador:
3 tomates médios (sem pele e sem semente)
Quatro colheres de azeite
6 folhas de manjericão
1 colher chá de orégano
Sal e pimenta a gosto
Rende: quantidade para quatro pizzas
Dica do Chef Robson #1: Antes de monta a pizza, assar a massa por 5 minutos no forno
a 180ºC

Montagem da pizza:
Colocar o molho e queijo mussarela
Tomate cereja ou outro tipo
Assar a 180ºC por 10 a 15 minutos.
Dica do Chef Robson #2: Colocar o manjericão após assar a pizza. O calor do forno
pode queimar as folhas.
https://www.facebook.com/unisulhoje/videos/342353966297141/
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Curso de reforma trabalhista trata das principais
mudanças na CLT

O curso de Reforma Trabalhista na Prática aplica os conhecimentos de forma objetiva
às principais regras trabalhistas aos alunos e profissionais do direito. Com inscrições até
12/08 no site da Unisul, as aulas são divididas em dois módulos e acontecem nos dias
24 e 25/08, na Unidade Trajano. O investimento é de R$ 115,00, em três parcelas.
A reforma trabalhista propõe uma série de mudanças que impactam diretamente na vida
do trabalhador. Desde que anunciada em 2017, gera questionamentos acerca das
práticas e dos reflexos em torno da nova Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Por
isso, requer do profissional de direito trabalhista uma visão direcionada às principais
regras modificadas, revogadas e acrescentadas ao texto da CLT. Os alunos do curso de
Direito podem validar o certificado recebido de acordo com o projeto pedagógico de seu
curso de graduação.
Conteúdo do Curso Reforma Trabalhista na Prática
Módulo I
• Grupo econômico. Art. 2º;
• Limites das súmulas. Art. 8º;
• Jornada de trabalho:
– Tempo à disposição do empregador. Art. 4º;
– Hora in itinere. Art. 58;

– Trabalho em regime de tempo parcial. Art. 58-A;
– Banco de horas. Art. 59;
– Compensação de jornada. Art. 59;
– Jornada 12 por 36. Art. 59-A;
– Intervalo intrajornada. Art. 71;
• Novas modalidades de contratação:
– Teletrabalho (home office). Art. 75-A, 75-B, 75-C, 75-D e 75-E.
– Trabalho intermitente. Art. 443 e 452-A.
– Trabalho autônomo. Art. 442-B.
– Contrato por tempo parcial. Art. 58-A.
• Trabalho insalubre da mulher gestante e lactante. Art. 394-A e 396.
• Salário e remuneração. Art. 457 e 458.
• Extinção do contrato de trabalho. Art. 477, 477-A, 477-B e 484-A.
• Termo de quitação do contrato de trabalho. Art. 507-B.
• Contribuições sindicais. Art. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602.
• Acordado sobre o legislado. Art. 611-A.
• Objeto ilícito de negociação coletiva. Art. 611-B.
Módulo II
• Contagem dos prazos. Art. 775;
• Justiça gratuita. Art. 790;
• Honorários periciais. Art. 790-B;
• Honorários advocatícios. Art. 791-A;
• Ação trabalhista. Art. 840;
• Contestação. Art. 841 e 847;
• Audiência trabalhista. Art. 843 e 844;
• Desconsideração da personalidade jurídica. Art. 855-A;
• Homologação de acordo extrajudicial. 855-B;
• Execução trabalhista. Art. 876, 878, 879, 882, 883-A e 884;
• Prescrição intercorrente. Art. 11-A;
• Depósito recursal. Art. 899.
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Biblioteca reúne colaboradores para atividade

A Biblioteca Universitária (BU) promove no dia 09/07 a XVI Edição do Encontro de
Colaboradores das Bibliotecas da Unisul. Será um dia de atividades de integração. “A

integração reflete de forma positiva no nosso fazer diário. Além disso é oportuno para
atualizar o grupo com informações de cunho institucional e práticas diárias da
biblioteca: Integração + informação + comunicação com todos os colaboradores de
todas as bibliotecas da Unisul”, conta Luciana Mara, coordenadora da BU, Grande
Fpolis.
Por isso, neste dia, as Bibliotecas Universitarias dos Campi e Unidades da Unisul estão
fechadas.
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Formatura de Medicina é nessa sexta, 06/07

Está aberto o calendário de formaturas da Unisul, com a cerimônia do curso de
Medicina, Campus Tubarão, nessa sexta-feira, às 19h30min, no Espaço Integrado de
Artes.
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Alunos visitam Casa Cor, em Itapema

A visita técnica do curso de Arquitetura à Casa Cor levou cerca de 40 alunos das
Unidades de Aprendizagem TCC I e TCC II do Campus Tubarão para aproximá-los das
principais tendências da área. “É muito importante que o aluno tenha contato com o
mercado de trabalho porque quando futuro profissional acompanhará de perto os novos
materiais e tecnologias, tendências, e poderá se preparar melhor para a profissão. Todos
ficaram satisfeitos com o ambiente de aprendizagem extra sala de aula. E para esta
visita, contamos com o apoio da Cia da Cerâmica e Indústria Inkor”, conta o
coordenador do curso, Rodrigo Althoff de Medeiros.
A atividade aconteceu no dia 05/07, na edição do evento em Itapema (SC).

