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Museus e espaços culturais da Grande Floripa têm
horário diferenciado no feriado
Em função das paralisações, comunicamos que o funcionamento de alguns espaços
administrados pela Fundação Catarinense de Cultura seguirão com horário especial hoje
e amanhã. O Centro Integrado de Cultura estará aberto, porém com os espaços
expositivos fechados, e a escolinha de artes funcionará normalmente. Não haverá as
sessões do Cineclube Unisul, que acontecem de quinta a domingo às 20h.
Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina, Masc, Casa de Campo do Governador
Hercílio Luz (Rancho Queimado), Biblioteca Pública de SC, Museu Etnográfico
(Biguaçu) e Casa da Alfândega estarão fechados ao público. O Museu Histórico de SC
estará fechado hoje.
Amanhã, abre em horário normal, das 10h às 18h. Sábado e domingo estará aberto para
visitação das 10h às 16h. Pode haver mudança nos horários apenas em caso de não
haver transporte coletivo.
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Sem bloqueios, veja como ficam os serviços nesta sextafeira na Grande Florianópolis

Foto: Diorgenes Pandini / Diário Catarinense
Não há mais nenhum bloqueio feito por caminhoneiros nas rodovias de Santa
Catarina,segundo as polícias rodoviárias. Restam apenas alguns pontos de aglomeração
de manifestantes, mas os caminhões estão passando. Com isso, a expectativa é que os
serviços públicos sejam normalizados no Estado.

Na Grande Florianópolis, os postos receberam combustível neste feriado de Corpus
Christi. Com isso, a previsão do setor é que todos os estabelecimentos tenham gasolina
comum, que é a prioridade, nas bombas. O transporte público Região Metropolitana já
está seguindo a tabela regular desde o começo da manhã desta quinta. Nesta sexta, todos
os serviços da prefeitura da Capital funcionam normalmente, inclusive a coleta de lixo.
Isso porque o Município suspendeu todos os pontos facultativos. No ensino superior, a
UFSC, a Udesc e os campi de Florianópolis e da Pedra Branca da Unisul estão com as
aulas suspensas até o dia 4 de junho.
Em relação ao gás de cozinha, o fornecimento também começa a normalizar em todas as
regiões do Estado. O presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás (Sinregás-SC),
Jorge Magalhães de Oliveira, diz que neste feriado as distribuidoras engarrafaram o
produto e as revendas já transportaram. Os botijões e cilindros vieram de bases do
Paraná e Rio Grande do Sul:
— Na sexta vai estar à disposição do consumidor. A partir de amanhã, garanto, que não
está mais sem gás o mercado. Talvez o consumidor tenha alguma dificuldade, mas a
partir de amanhã não fica mais sem.
Quanto aos supermercados, a associação catarinense do setor informou que os
estabelecimentos estão recebendo produtos, e a projeção é que situação esteja
normalizada em 10 dias. Ainda faltam produtos como arroz, feijão, carne, açúcar,
verduras, frutas e lácteos. No Aeroporto Hercílio Luz, todos os voos estão mantidos.
Em São José, a sexta-feira é de ponto facultativo. Não haverá aulas na rede municipal.
Segundo a prefeitura, isso se deve em função do desabastecimento dos produtos para a
refeição dos alunos. As aulas retornam na segunda-feira (4).
Na cidade de Palhoça, também haverá ponto facultativo. As aulas retornam somente na
segunda-feira. As unidades de Pronto Atendimento 24h funcionam normalmente, e
UPA Pinheira das 9h às 21h. O Conselho Tutelar estará em escala de plantão telefônico.
A coleta de lixo retorna à normalidade na sexta-feira (01).
Já em Biguaçu, as aulas seguem suspensas. No Hospital Regional Helmuth Nass, os
atendimentos eletivos, exames laboratoriais e de imagem, consultas e cirurgias
agendadas de quarta a sábado (02) estão suspensos. De acordo com nota emitida pela
São Camilo, instituição que administra o hospital, a impossibilidade de deslocamento de
médicos, funcionários e, inclusive pacientes, motivou a decisão. Na tarde de sexta-feira
(01/06), uma nova nota será emitida informando sobre os atendimentos na próxima
semana. Os atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e as Unidades
Básicas de Saúde (UBS) funcionarão normalmente.
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Funcionamento de espaços culturais da FCC segue
com horário especial até sexta-feira
A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) seguirá com horário especial de
funcionamento para esta quinta-feira (31) e sexta-feira (1) – dependendo do
restabelecimento do serviçode transporte coletivo.

Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC), Museu de Arte de Santa
Catarina (MASC), Casa de Campo do Governador Hercílio Luz (Rancho Queimado),
Biblioteca Pública de Santa Catarina, Museu Nacional do Mar (São Francisco do Sul),
Museu Etnográfico (Biguaçu) e Casa da Alfândega: terão apenas expediente
administrativo. Estarão FECHADOS ao público.
O Museu Histórico de Santa Catarina (MHSC), sediado no Palácio Cruz e Sousa,
funcionará nos seguintes horários nos próximos dias:
31/05 – Fechado, inclusive para visitação.
01/06 – Aberto em horário normal.
Visitação das 10h às 18h.
Administrativo das 13h às 19h.
02 e 03/06 – aberto para visitação das 10h às 16h
Haverá mudança nos horários apenas em caso de não haver transporte coletivo.
O Centro Integrado de Cultura (CIC) estará aberto, porém com os espaços expositivos
fechados, e a escolinha de artes funcionará normalmente. Excepcionalmente não haverá
as sessões do Cineclube Unisul, que acontecem de quinta a domingo às 20h.
Em relação aos espetáculos nos teatros, sugere-se contato para confirmação nos
seguintes números:
Teatro Ademir Rosa: 48 3664 2628
Teatro Álvaro de Carvalho (TAC): 48 3665 6401.
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Funcionamento dos espaços culturais da FCC segue
com horário especial nesta quinta e sexta
Alguns espaços estarão fechados a público

Em função das paralisações, desabastecimento e pouca oferta de ônibus, comunicamos
que o funcionamento de alguns espaços administrados pela Fundação Catarinense de

Cultura (FCC) seguirão com horário especial para esta quinta-feira e sexta-feira
- dependendo do restabelecimento do serviço de transporte coletivo.
Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC), Museu de Arte de Santa
Catarina (MASC), Casa de Campo do Governador Hercílio Luz (Rancho Queimado),
Biblioteca Pública de Santa Catarina, Museu Nacional do Mar (São Francisco do Sul),
Museu Etnográfico (Biguaçu) e Casa da Alfândega: terão apenas expediente
administrativo. Estarão fechados ao público
O Museu Histórico de Santa Catarina (MHSC), sediado no Palácio Cruz e Sousa,
funcionará nos seguintes horários nos próximos dias*:
31/05 - Fechado, inclusive para visitação.
01/06 - Aberto em horário normal.
Visitação das 10h às 18h.
Administrativo das 13h às 19h.
02 e 03/06 - aberto para visitação das 10h às 16h
*Haverá mudança nos horários apenas em caso de não haver transporte coletivo.
O Centro Integrado de Cultura (CIC) estará aberto, porém com os espaços expositivos
fechados, e a escolinha de artes funcionará normalmente. Excepcionalmente não haverá
as sessões do Cineclube Unisul, que acontecem de quinta a domingo às 20h.
Em relação aos espetáculos nos teatros, sugere-se contato para confirmação nos
seguintes números:
Teatro Ademir Rosa: 48 3664 2628
Teatro Álvaro de Carvalho (TAC): 48 3665 6401.

Veículo: A Nova Democracia
Data: 31/05/2018
Link: http://anovademocracia.com.br/no-210/8905-sc-guarani-lutam-porhomologacao-de-territorio

SC: Guarani lutam por homologação de território
A comunidade guarani do Morro dos Cavalos, vizinha de Florianópolis, acaba de lançar
a campanha Homologação já!, com várias atividades e mobilizações.
Conteúdo exclusivo para assinantes do jornal A Nova Democracia
Esta Terra Indígena (TI), que abrange as aldeias de Itaty e Yaka Porã, com 1.988
hectares, já passou por todas as etapas exigidas pelas leis do velho Estado, mas agora
exige a homologação total e definitiva, que está 10 anos atrasada.
Esta providência é vista como fundamental para barrar os ataques que aquela
comunidade guarani vem sofrendo por parte das classes dominantes e grupos antiindígenas. Esses se aproveitam da situação legal precária para realizar agressões de
diversos tipos contra os índios. Uma delas foi a tortura e o decepamento recente de uma
das mãos da senhora Ivete de Souza, noticiada por este jornal.

A corajosa dona Ivete, mãe da ex-cacica Eunice kerexu, foi vista participando, dias
atrás, de um congresso internacional indigenista na universidade unisul, próxima a
Florianópolis.
O congresso, que está expondo livros editados pela Editora Aimberê, está discutindo o
aniversário de 10 anos da declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas.
A campanha pela homologação já realizou ações culturais desde abril e tem contado
com o apoio de ativistas e entidades diversas, como a Apib (Articulação dos Povos
Indígenas do Brasil) e a MNI (Mobilização Nacional Indígena).
Todos que desejarem conhecer melhor e participar da campanha dos guarani
catarinenses devem acessar a página da Conexão Itaty na internet.

Veículo: Mercado em Foco
Data: 31/05/2018
Link: http://mercadoemfoco.unisul.br/escolha-a-melhor-opcao-de-pos-graduacaoem-marketing-digital-em-florianopolis/

Escolha a melhor opção de pós-graduação em
Marketing Digital em Florianópolis
Pensa em fazer uma pós-graduação em Marketing Digital em Florianópolis? Conheça os
cursos disponíveis e opte pelo melhor!
Escolher uma pós-graduação em Marketing Digital é um momento decisivo na vida de
qualquer profissional. Geralmente, essa é uma etapa em que os conhecimentos
adquiridos na faculdade e no mercado de trabalho já não são suficientes para enfrentar
as demandas diárias.
Nesse universo, em que a transformação digital acontece muito rapidamente e é preciso
empenho do profissional em acompanhar as tendências mercadológicas para sair na
frente da concorrência, conhecer as opções disponíveis e compará-las é a melhor forma
de acertar no investimento.
Então, se você está incerto de qual é a melhor decisão a ser tomada, fique tranquilo!
Quer saber como escolher uma pós-graduação em Marketing Digital em Florianópolis?
Acompanhe o nosso post.
Conheça as opções disponíveis
O primeiro passo é conhecer as opções disponíveis. São quatro para você adquirir
conhecimentos em uma pós-graduação em Marketing Digital em Florianópolis. Confira
os cursos e os locais:
Unisul
A Unisul tem dois cursos na área: Marketing Estratégico e Gestão de Mídias Sociais e
Marketing Digital.
ADVB
Pós-graduação em Marketing Estratégico com ênfase em Marketing Digital.

Univali
MBA em Marketing Digital. No momento, a Univali oferece esse curso apenas em
Camboriú.
Estácio
Comunicação e Marketing em Mídias Digitais. As aulas são no Itacorubi.
Pós-graduação em Gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital da Unisul
O curso capacita os profissionais a realizarem o gerenciamento de mídias sociais,
principais ferramentas de comunicação na era tecnológica.
O estudante pode atuar como analista de mídias sociais em empresas, instituições e
organizações. Ao realizar o curso, ele será capacitado para:
Elaborar e monitorar ações de marketing estratégico;
Criar campanhas com foco em resultados;
Fazer um planejamento estratégico de mídias completo;
Desenvolver um planejamento de comunicação para as principais ferramentas do
mercado.
O curso de pós-graduação em Marketing Digital da Unisul é direcionado a:









Publicitários;
Jornalistas;
Profissionais de marketing e de comunicação;
Designers;
Produtores culturais;
Administradores;
Gestores de empresas;
Demais interessados.

Confira o que você aprenderá no curso
Ficou interessado em analisar o que você aprenderá no curso de pós-graduação em
Marketing Digital da Unisul? Conheça a grade curricular:












Branding e mídias digitais: e-branding — 30h
Consumo e marketing 3.0 — 30h
Escrita digital, webwriting e narrativas virtuais — 30h
Facebook para negócios — 30h
Gestão estratégica de marketing — 30h
Google marketing — 30h
Indicadores e métricas — 30h
Marketing digital — 30h
Métodos e técnicas de pesquisa em mídias sociais — 30h
Mobile marketing — 30h
Publicidade em mídias digitais — 30h

Os diferenciais da melhor opção de pós-graduação em Marketing Digital em
Florianópolis
Ainda está em dúvida sobre qual o investimento correto de pós-graduação? Veja os
diferenciais da Unisul:
Professores capacitados

Na Unisul, você conta com professores mestres e doutores completamente capacitados e
com vivência real no ambiente digital. Eles transmitem seus conhecimentos de uma
maneira dinâmica, criativa e eficaz.
Preço acessível
Além de ter uma excelente grade curricular e aprender com os melhores professores, o
curso de pós-graduação em Gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital da Unisul
ainda conta com preços acessíveis, que cabem no seu bolso. O parcelamento pode ser
em até 33 vezes e ainda há desconto para ex-alunos e para pagamentos à vista.
Aulas quinzenais
As aulas são quinzenais, realizadas nas sextas-feiras à noite (das 19 às 22h30) e aos
sábados pela manhã (das 9h30 às 12h30) e à tarde (das 13h30 às 17h30).
Escolher a melhor opção de pós-graduação em Marketing Digital é uma etapa muito
importante na sua vida profissional. Por isso, é necessário analisar com cautela as
opções disponíveis, verificar a grade curricular, a credibilidade dos professores e o valor
do investimento. Só depois disso será possível decidir qual é o melhor custo/benefício.
Ficou interessado em saber mais sobre o curso da Unisul? Entre em contato com a gente
agora mesmo! Será um prazer trocar uma ideia com você.
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O que faz um empreendedor social? Qual o seu
propósito?
Atualmente vemos empreendedores que seguem uma linha diferenciada de inovação.
São pessoas que vão muito além de um negócio e que trabalham principalmente por
uma mudança, seja ela de um grupo específico, uma localidade, um grupo regional ou
ainda os que buscam uma mudança global.
Estes empreendedores têm em sua essência uma motivação que ultrapassa a linha do
negócio e buscam a mudança de realidades sociais. Falamos neste texto dos
empreendedores sociais, os ditos “incansáveis”.
Mas quem seriam esses “incansáveis”?
A resposta para esta pergunta pode ser bem intrigante, pois a ela poderíamos apenas
dizer: depende …
Um empreendedor social pode ser qualquer profissional. Um médico, um engenheiro,
um advogado, uma assistente social, um administrador e por aí vai.
E o que coloca estas pessoas em uma mesma categoria sendo que todos possuem uma
formação tão diversa?
Os empreendedores sociais, a grosso modo, são pessoas que resolvem (ou se propõem a
resolver/minimizar) problemas sociais. Estes empreendedores possuem em comum o
desejo de impulsionar a mudança social, de modificar realidades.

O termo empreendedorismo social se popularizou tanto que nos últimos anos as
principais Universidades dos Estados Unidos passaram a oferecer cursos de
empreendedorismo social, muitos voltados a aplicar técnicas comerciais e
administrativas para alcançar fins sociais, uma vez que há um propósito para todos os
negócios desta natureza.
A UnisulVirtual não ficou fora deste cenário e lançou este ano a Especialização em
Empreendedorismo Social: gestão, inovação e impacto social. A proposta do curso é a
de trabalhar técnicas de gestão que são fundamentais para o desenvolvimento deste tipo
de negócio e ainda vai além, discutindo o propósito do negócio, a importância do
autoconhecimento do mesmo, como este empreendimento se colocará no cenário da
nova economia, além de trabalhar metodologias e ferramentas para mensuração do
impacto social.
É fundamental ressaltar que a formação profissional dos empreendedores sociais é
crucial não só para o desenvolvimento sustentável, mas para que o empreendimento
alcance o impacto que se propõem.
“Toda a mudança começa com uma ideia e a decisão de agir.” (David Bornstein)
Saiba mais sobre a pós em Empreendedorismo Social: e.unisul.br/impactosocial
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Artigo compara o surgimento da inovação nas
empresas
O artigo “Surgimento da Inovação: Políticas Públicas versus Interação Livre dos
Atores”, de autoria do reitor da Unisul Mauri Luiz Heerdt e do professor Mauro

Faccioni, coordenador do curso de graduação e programa de pós em Sistemas para
Internet, avalia o surgimento da inovação em um comparativo de dois modelos e está
publicado na revista Systems (Specialized Issue Complex Adaptative).
O primeiro caso mostra como vários elementos – e algumas vezes anônimos –
interagem e competem em um ambiente típico de inovação, enquanto o segundo caso
mostra como políticas contínuas de fomento à inovação podem gerar resultados em
contrário. Também apresenta clusters tecnológicos como casos em que o surgimento da
inovação pode ser fomentado por políticas que observam as características complexas
do sistema adaptativo.
Para acessar o material, clique: http://www.mdpi.com/2079-8954/6/2/13

