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Mais um romance policial de Marco Antônio Zanfra

Noite de autógrafos com o jornalista e escritor Marco Antonio Zanfra (Foto: Divulgação/Divulgação)

Amanhã, às 19h, tem noite de autógrafos com o jornalista e escritor Marco Antonio
Zanfra na Livrarias Catarinense do Beiramar Shopping. Ele estará autografando seu
segundo romance policial, A rosa no aquário, publicado pela Editora Unisul.
Com 41 anos de exercício profissional recentemente completados, Zanfra passou 25
anos dentro de redações de jornais e revistas, como repórter, redator e editor. Destes,
pelo menos 15 anos foram dedicados à editoria de polícia. Graças a essa experiência,
criou em 2001 o Manual do Repórter de Polícia, que, embora não tenha sido lançado na
forma de livro impresso, é um compêndio temático on-line até hoje utilizado por
profissionais da área.
Ainda, é autor do romance policial As covas gêmeas, lançado em 2010 pela Editora
Brasiliense (São Paulo), que tem como personagem principal o mesmo comissário
Marlowe que protagoniza a nova obra.
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Infraestrutura e Meio Ambiente têm novos gestores
Em um ato que contou com a presença de diversas autoridades e familiares, tomaram
posse na tarde desta segunda-feira (02), dois novos gestores municipais. Dorli
Fernandes Rufino (Licão) e Guilherme Gomes Antunes assumem as pastas de
Infraestrutura e Meio Ambiente, respectivamente, passando a compor o primeiro
escalão da prefeitura de Tubarão.
Em 2016, Licão foi eleito vereador pelo Progressistas, com 1606 votos e, desde então,
ocupava uma cadeira no legislativo tubaronense. Empresário da Guarda Margem
Esquerda, formado em Ciências Contábeis, líder comunitário, dirigente esportivo, o
novo secretário de Infraestrutura assume o lugar do também vereador Eraldo Pereira,
que passa à função de assessor especial do prefeito. “É uma grande missão e espero
corresponder à altura, pois nosso município está no caminho certo e prometo me
empenhar para manter esse ritmo de crescimento e deixar nossa cidade ainda melhor
para se viver”, ressaltou.
A Fundação Municipal de Meio Ambiente (Funat) passará a ser ocupada por Guilherme
Gomes Antunes. Graduado em Direito pela Unisul, com pós-graduação em Direito
Penal e pós-graduando em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública. Atuou como
advogado nas áreas Pública, Empresarial e Imobiliária e desde o início da atual gestão
era assessor jurídico, na Procuradoria do município. Guilherme vai substituir Júlio
Rodrigues (Kurisquinho) que vai retornar à Câmara de Vereadores. “Ter um meio
ambiente saudável é um direito garantido de cada cidadão e vamos atuar para dar
continuidade aos projetos, reparar os danos e proteger o meio ambiente”, afirmou no
novo diretor-presidente.
O prefeito Joares Ponticelli agradeceu o desempenho dos ex-secretário e lembrou que as
duas áreas são bem desafiadoras. “A Infraestrutura tem muitas demandas e a prefeitura
possui pouca capacidade de resposta, já o meio ambiente é regido por uma complexa
legislação, por isso é uma área que merece muita atenção e conhecimento técnico”,
destacou o prefeito.
Segundo ainda Joares, as mudanças vão revigorar o governo. “Passamos a contar com a
energia destes dois novos agentes municipais, que certamente, vão nos ajudar a superar
os desafios. Nossa cidade tem pressa e eles serão fundamental neste processo de
desenvolvimento.”
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O youtuber e estudante de Publicidade da Unisul lança
hoje 1° o livro ‘Seja o amor da sua vida’
Nas duas primeiras semanas, após ser lançado em São Paulo e Rio de Janeiro, o livro
ficou entre os cinco mais vendidos do Brasil

Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e mais de 22 milhões de views,
o youtuber Guilherme Pintto, estudante de Publicidade e Propaganda da Unisul Pedra
Branca lançará hoje dia 01 de julho, às 15h, o livro “Seja o amor da sua vida”, na
Livraria Catarinense no Beiramar Shopping, em Florianópolis. Nas duas primeiras
semanas, após ser lançado em São Paulo e Rio de Janeiro, o livro ficou entre os cinco
mais vendidos do Brasil.
O livro traz a própria história de superação de vida de Guilherme, que sofreu violência
doméstica e como ele conseguiu resignificar tudo o que aconteceu em sua vida “A
homofobia e a violência doméstica dentro de casa foram as causas para eu não ter
autoestima, por eu ter medo de falar em público e muitas questões. Então o livro é uma
história de superação, contando de onde eu vim, porque eu falo de tudo isso, falo o que
eu fiz para conseguir reestruturar o meu amor-próprio e traz também alguns textos que
eu escrevo, que são como complemento para ajudar as pessoas”.
A proposta do livro “Seja o amor da sua vida”, não é fazer com que Guilherme seja
reconhecido como um grande escritor, mas tem a intenção de utilizar do meio impresso,
principalmente o livro que tem um grande número de entrega e distribuição no país
como ferramenta para ajudar as pessoas de alguma forma “A época em que a gente
passou por tudo, e que foram as fases mais traumáticas tanto da minha vida quanto da
minha mãe a gente percebeu que o conhecimento foi o que nos manteve forte e que
conseguiu de fato com que a gente fosse buscar a solução para sair de toda aquela
bagunça que a gente vivia”.
Guilherme, sempre gostou muito do marketing e das estratégias que o marketing utiliza
para melhorar produtos e de comunicar esses produtos da melhor forma para o público
alvo. “Estudar publicidade veio dessa minha necessidade de aprender um pouco mais
sobre o marketing, de como eu poderia gerenciar não só a minha carreira, mas também
de outras pessoas”.
Para Guilherme, a publicidade tem muitas formas de ajudar causas LGBTs e a
sociedade em geral, é importante que os profissionais dessa área façam com que
mercado da publicidade seja muito mais que estimular o consumo, e sim que o mercado
seja consciente com as causas que usa como público-alvo.
O estudante começou a ser conhecido após um texto intitulado “Seja o cara” viralizar na
internet, o post teve mais de 120 mil likes, logo depois o vídeo “Aprenda a fazer falta”,
estourou no YouTube gerando 16 mil inscritos em um dia, isso por 4 dias consecutivos
e mais de 100 mil inscritos em 3 semanas.
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Marco Antônio Zanfra lança a Rosa no Aquário
A Livrarias Catarinense do Beiramar Shopping promove nesta quarta-feira (4) noite de
autógrafos com o jornalista e escritor Marco Antonio Zanfra, que estará autografando
seu segundo romance policial, ‘A rosa no aquário’, publicado pela Editora Unisul.
Zanfra é autor também de ‘As covas gêmeas’, publicado pela Editora Brasiliense em
2010. O evento acontece a partir das 19 horas.
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Complexo Aquático da Unisul sedia o Festival Mirim e
Petiz de Natação
O II Festival Mirim e Petiz de Natação recebe nadadores entre 9 e 13 anos de idade nos
dias 30/6 e 01/07, no Complexo Aquático da Unisul, na Pedra Branca, em Palhoça.

A partir das 8 horas, os atletas disputarão as provas divididas nas categorias conforme a
faixa etária. Mais informações sobre os horários das provas e categorias.
Na programação de sábado (30), o aquecimento está marcado para às 8h e às 14h30min,
sendo que a competição será às 9h e às 15h30min. Já no domingo, (01/07), o
aquecimento será às 8h e o início da última etapa da competição, às 9h. O desfile das
equipes está marcado para às 8h45min (de domingo).
A Legião da Boa Vontade (LBV) estará no evento para arrecadar alimentos, sendo que a
equipe que mais coletar donativos será premiada.
Veja também a programação completa do Complexo Aquático da Unisul:
JULHO
07/ a 08/07 – JESC – Joguinhos abertos de Santa Catarina (12 a 14 anos)
21/07 – Campeonato Catarinense de Saltos Ornamentais
SETEMBRO
07 A 09 – Campeonato Absoluto de Natação
15 e 16/09 – III Campeonato Mirim e Petiz
NOVEMBRO
22 A 24 – Campeonato de Natação Estadual de Categorias
Festival Complexo Aquático (a confirmar)
DEZEMBRO
01 e 02 – IV Campeonato Mirim e Petiz
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A Rosa no Aquário, romance de Marco Zanfra, terá
noite de autógrafos no dia 4 de julho
O Jornalista Marco Antonio Zanfra autor do romance policial A Rosa no Aquário,
da Editora Unisul, realizará uma noite de autógrafos no dia 4 de julho, a partir das
18h30, na loja da Livraria Catarinense, no Beiramar Shopping, em Florianópolis.

Depois de estreiar com "As covas gêmeas’", lançado em 2010 pela Editora Brasiliense
(São Paulo), o personagem do comissário Marlowe volta à ação em ‘" Rosa no
Aquário" – Editora Unisul – segundo romance policial do jornalista Marco Antonio
Zanfra. Se em "As covas…" Marlowe desmonta uma rede de tráfico de órgãos
humanos, que simplesmente atravessou seu caminho enquanto ele procurava um garoto
desaparecido, neste novo romance ele emprega toda sua energia para provar a inocência
de uma ex-namorada acusada de assassinato, mas enfrenta principalmente a resistência
dela em se livrar da culpa.
Marlowe é um policial afastado do trabalho enquanto responde a uma sindicância por
provocar, supostamente bêbado, o acidente que acabou condenando à cadeira de rodas
um companheiro de trabalho. Ele é perseguido pelo corregedor, que o quer longe da
corporação, mas não consegue ficar distante da atividade à qual dedicou sua vida.
Problemático, cínico, dependente de álcool, ele é, todavia, extremamente humano e
justo. Pai de uma criança especial não completamente assimilada por ele, Marlowe
carrega a culpa por não dar à filha o amor que ela merece e por ser responsável pela
condenação de seu parceiro à imobilidade.
"A área policial me atraiu desde o início da profissão. Meu primeiro emprego como
repórter, na Folha de S. Paulo, foi na área de polícia. No total de meus 41 anos de
profissão, trabalhei uns 15 na polícia. E me aperfeiçoei, criei o Manual do Repórter de
Polícia, conheço bem de lei penal, de julgamentos, de regime prisional, de perícia
criminal, de armas. Nada melhor, então, do que escrever uma história numa área que
você conhece, onde teve grande vivência, porque seu texto fica muito mais crível,
consistente. E como eu sou bastante detalhista no que escrevo…Fora essa minha
formação, acho que a área policial é a mais rica em termos de conteúdo humano. Você
tem várias histórias numa só. Se você consegue provocar raiva numa matéria de
economia, você pode produzir sentimento numa matéria policial.", comenta o autor.
Sobre o autor
Com 41 anos de exercício profissional recentemente completados, o jornalista Marco
Antonio Zanfra passou 25 anos dentro de redações de jornais e revistas, como repórter,
redator e editor. Destes, pelo menos 15 anos foram dedicados à editoria de polícia.
Graças a essa experiência, ele criou em 2001 o "Manual do Repórter de Polícia’" que,
embora não tenha sido lançado na forma de livro impresso, é um compêndio temático
on-line até hoje utilizado por profissionais da área. O manual não ensina a fazer
jornalismo policial, mas fornece informações técnicas da lei penal, da medicina legal, de
armas e munições e da justiça criminal, entre outros assuntos.
Zanfra trabalhou também, como assessor de imprensa da ALESC, no Detran, e depois
como diretor de Apoio e Mídias da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de
Florianópolis.
Serviço
O quê: Noite de autógrafos do livro ‘A rosa no aquário’, de Marco Antonio Zanfra
Quando: 04 de julho, às 18h30
Onde: Loja da Livrarias Catarinense do Beiramar Shopping.
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Cineastas formados no curso de Cinema Unisul são
premiados no FAM 2018
O evento também contou com a participação das acadêmicas Beatriz Kestering e
Débora Herling, diretoras dos filmes Atos e Par Perfeito, respectivamente, que foram
selecionados para a Mostra Catarinense

Florianópolis Audiovisual Mercosul – que aconteceu de 19 a 24 de junho, em
Florianópolis, e contou com a participação de alunos e egressos do curso de Cinema da
Unisul, também premiou três egressos do curso na noite de domingo, dia 24/06. A
cineasta catarinense Cíntia Domit Bittar, formada no curso de Cinema venceu com seu
filme Flecha Dourada, na categoria Melhor Filme do Júri Oficial nas mostras de Curtas
Mercosul e Catarinense do 22º Florianópolis Audiovisual Mercosul. Outro egresso
premiado foi Marco Martins que dirigiu junto com Kátia Klock o filme Severino,
vencedor na categoria de Júri Popular da Mostra Catarinense. Já o técnico de som
Gustavo de Souza, também formado na Unisul, venceu o prêmio de Melhor Som pelo
seu trabalho no filme catarinense Domingos Bugreiro.
O evento também contou com a participação das acadêmicas Beatriz Kestering e
Débora Herling, diretoras dos filmes Atos e Par Perfeito, respectivamente, que foram
selecionados para a Mostra Catarinense. Confira abaixo a lista completa dos premiados.
Mostra Curtas Mercosul e Catarinense
Melhor Filme Curtas Mercosul (Júri Oficial) – Torre, de Nádia Mangolini (SP)
Melhor Filme Curtas Mercosul (Júri Popular) – O Malabarista, de Iuri Moreno (GO)
Menção Honrosa Curtas Mercosul) – Antolina, de Miguel Agüero (Paraguai)
Melhor Filme Curtas Catarinense (Júri Oficial) – Flecha Dourada, de Cíntia Domit
Bittar
Melhor Filme Curtas Catarinense (Júri Popular) – Severo, Severino, de Kátia Klock e
Marco Martins
Menção Honrosa Curtas Catarinense – Berro, de Paula Barbabela e Marina Simões
Melhor Direção – Luciano Pérez Fernández (RJ), por Boca de Fogo
Melhor Documentário – Boca de Fogo
Melhor Fotografia – Anderson Capuano, por Boca de Fogo
Melhor Ficção – Garoto VHS, de Carlos Daniel Reichel
Melhor Som – Gustavo de Souza, por Domingos Bugreiro

Melhor Trilha Sonora Original – Dênio de Pauilo, por O Malabarista
Melhor Atriz – Inês Maia, em Casa Cheia
Melhor Ator – Luiz Eduardo de Souza, em moT
Mostra Doc-FAM
Melhor Documentário (Júri Oficial) – La Manuela, de Clara Linhart (RJ)
Melhor Documentário (Júri Popular) – O Rio de Benjamin Costalatt, de Vicente Ferraz
(RJ)
Prêmio Recam – Desarquivando Alice Gonzaga, de Betse de Paula (RJ)
Mostra Videoclipe
Melhor Videoclipe (Júri Oficial) – Sólido, de Camilo Duarte (Bolívia)
Menção Honrosa – Por Amor, de Antonella Schiavoni e Daniela Miokovitch
(Argentina)
Mostra InfantoJuvenil
Melhor Filme (Júri Oficial) – Médico de Monstro, de Gustavo Teixeira (SP)
Melhor Filme (Júri Popular) – Luiz, de Alexandre Estrevanato (SP)
Menção Honrosa – Arraigo, de Maria laura Reina (Venezuela)
Prêmio Mercosul de Direitos Humanos – Festa dos Encantados, de Masanori Ohashy
(DF)
Rally Universitário
Melhor Filme – Sociedade Etiquetada, da Equipe vermelha – Helena Creczynski
(direção), Guilherme Lemos (fotografia), Bruno Rangel (som), Agostina Vesco
(montagem), Gustav Jansen (produção) e Gabriel Guaraciaba (ator)
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Pós-graduação recebe inscrições com bolsa de estudo
pelo UNIEDU
A Especialização em Fundamentos e Organização Curricular, na modalidade lato
sensu, lança o desafio de converter a educação a partir dos conhecimentos voltados à
proposta curricular e dos processos de elaboração dos currículos que fundamentam os
projetos pedagógicos das escolas públicas, vinculadas às redes estadual e municipais,
responsáveis pela formação integral da educação básica catarinense. O curso está com
inscrições abertas até 20/7, pelo edital promovido pela Secretaria de Estado de Senta
Catarina, por meio do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (UNIEDU).
O Curso é ofertado nos campi Grande Florianópolis e Tubarão, e na Unidadede
Araranguá, com gratuidade (100%) aos alunos bolsistas. O aluno receberá o benefício
oferecido pelo UNIEDU de R$ 750,00. Deste valor, R$ 500,00 (em 18 parcelas) serão
pagos à Unisul e ainda sobram R$ 250,00 para ajudar nas despesas. A pós tem a
duração de 18 meses e é coordenada pelo Mestrado em Educação (PPGE) com apoio da
GEPPExI – Gerência de Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação,
Campus Tubarão.

Mais informações sobre a inscrição e ofertas nas Unidades da Unisul, podem ser obtidas
diretamente no PPGE, com Daniela Leandro Eufrazio, pelo telefone: (48) 3621 3367 ou
pelo e-mail: ppgemestrado@unisul.br e também no Mestrado em Educação de segunda
a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.
A professora Josélia Euzébio da Rosa, coordenadora desta pós-graduação, destaca que o
público alvo são os profissionais que atuam na rede pública: “podem se inscrever
preferencialmente professores, coordenadores pedagógicos, assistentes técnico
pedagógicos, supervisores e orientadores educacionais, administradores e gestores
escolares. O curso visa motivar reflexões sobre a Proposta Curricular e os processos de
elaboração dos currículos que fundamentam os projetos pedagógicos das escolas
públicas, vinculadas às redes estadual e municipais, responsáveis pela formação integral
dos estudantes da educação básica catarinense”.
Para inscrição, os candidatos deverão apresentar também o currículo lattes a ser
devidamente cadastrado e publicado, com antecedência, na plataforma do CNPq:
http://lattes.cnpq.br/.
A pós em Fundamentos e Organização Curricular
De acordo com a teoria que fundamenta a proposta curricular do Estado de Santa
Catarina, a escola e a sociedade são indivisíveis. A sociedade vive e se desenvolve tal
como aprende e aprende tal como quer viver. Nesse movimento dialético, o desafio
consiste em converter a educação escolar em fator eficaz de desenvolvimento das jovens
gerações e da sociedade em geral.
O público alvo é constituído por profissionais que atuam na educação básica. Assim, o
ensino na pós-graduação (lato sensu) será desenvolvido de modo indissociável com a
atividade de trabalho. “Durante o curso de especialização, os estudantes irão elaborar e
desenvolver, junto a comunidade escolar, Cursos de Extensão sobre o conteúdo de todas
as disciplinas do curso sobre os fundamentos e organização curricular. Uma parte
expressiva do corpo do docente da especialização são pesquisadores dos grupos de
Pesquisa do Mestrado em Educação da Unisul”, explica professora Josélia.
A expectativa é que esse movimento de íntima articulação entre pesquisa, ensino e
extensão possa contribuir com o processo de desenvolvimento de propriedades da
personalidade como coletivismo, solidariedade, companheirismo, iniciativa, autonomia
entre outras. “E que essas propriedades possam intervir no movimento de discussão
sobre as questões a serem definidas pelo Estado e Municípios em suas Propostas
Curriculares assim como também, nos debates sobre a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC. O destino do Estado e do País passa, também, pelos portões da
organização curricular, por isso, não dá para ficar de fora do movimento de reflexões
que irá subsidiar o processo de reorganização do currículo catarinense é necessário
participar do debate”, completa.
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Intercâmbio de curta duração oferece aulas de inglês
técnico para a área da saúde
O Exchenge Office está com inscrições abertas para o intercâmbio de curta duração de
inglês técnico, no Canadá. São 15 vagas para alunos e profissionais da saúde, e uma das
exigências para seleção, é ter no mínimo, nível intermediário de inglês. Serão três
semanas de atividades diárias voltadas aos termos e linguagem da área em sala de aula,
extraclasse, com visitas técnicas, leitura prévia de documentos, execução de tarefas e
atividades durante o mês de janeiro de 2019. No Programa estão inclusos o material
didático, seguro saúde, translado na chegada e saída, seis visitas técnicas guiadas,
viagem a Niagara Falls & Winery e Ottawa. Além disso, os interessados terão
acompanhamento Global Mission e acomodação em casa de família com café da manhã
e jantar.
Para seleção, o candidato deve preencher o formulário de inscrição e enviar para o email: exchange.officefp@unisul.br. Após o recebimento do formulário o candidato será
encaminhado para o teste de inglês, realizado online pela Global Mission. Por meio de
um teste online de inglês e entrevista oral, via Skype. A participação no programa exige
nível intermediário ou avançado de inglês.
Inscrições
Até 15/09
Investimento
Entrada: C$ 300 (valor não reembolsável)
A cotação em reais será oferecida no dia da assinatura do contrato.
CAD$ 2.895 (para maiores de idade)
A quitação do programa deverá ser feita até o dia 30/10/2018. Parcelamentos serão
tratados individualmente.

TV
Veículo: Unisul TV
Data: 02/07/2018
Assunto: Arraial Solidário do Colégio Dehon beneficia cinco entidades
Link: https://www.youtube.com/watch?v=O0ZnPes2jPg

Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 03/07/2018
Hora: 7h30min
Assunto:
• A Unisul está com inscrições abertas até o dia 15 de setembro para
intercâmbio de inglês técnico no Canadá. Uma das exigências é ter no
mínimo um conhecimento de inglês. O intercâmbio acontecerá durante o
mês de janeiro de 2019. Para a inscrição, torna-se necessário preencher um
formulário para a Unisul e assim que chegar a documentação na residência
do interessado, realizar um teste de nivelação da fluência do inglês
• Os pré-selecionados do Prouni já podem concorrer a bolsas integrais nos
cursos de graduação. As inscrições encerram no dia 10/7, na modalidade
presencial, enquanto na modalidade a distância, terminam no dia 12/7.
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 03/07/2018
Hora: 10horas
Assunto:
• A Unisul está com inscrições abertas até o dia 15 de setembro para
intercâmbio de inglês técnico no Canadá. Uma das exigências é ter no
mínimo um conhecimento de inglês. O intercâmbio acontecerá durante o
mês de janeiro de 2019. Para a inscrição, torna-se necessário preencher um
formulário para a Unisul e assim que chegar a documentação na residência
do interessado, realizar um teste de nivelação da fluência do inglês
• Os pré-selecionados do Prouni já podem concorrer a bolsas integrais nos
cursos de graduação. As inscrições encerram no dia 10/7, na modalidade
presencial, enquanto na modalidade a distância, terminam no dia 12/7.
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio Litoral Sul
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 03/07/2018
Hora: 7horas
Assunto:
• A Unisul está com inscrições abertas até o dia 15 de setembro para
intercâmbio de inglês técnico no Canadá. Uma das exigências é ter no
mínimo um conhecimento de inglês. O intercâmbio acontecerá durante o
mês de janeiro de 2019. Para a inscrição, torna-se necessário preencher um
formulário para a Unisul e assim que chegar a documentação na residência
do interessado, realizar um teste de nivelação da fluência do inglês
• Os pré-selecionados do Prouni já podem concorrer a bolsas integrais nos
cursos de graduação. As inscrições encerram no dia 10/7, na modalidade
presencial, enquanto na modalidade a distância, terminam no dia 12/7.
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Jornal Unisul Hoje
Veículo: Unisul Hoje
Data: 02/06/2018
Link: http://hoje.unisul.br/unisul-e-weg-estudam-parceria/

Unisul e Weg estudam parceria

Procurando buscar a aproximação das áreas de pesquisa acadêmica da Unisul para
prestação de serviços tecnológicos, pesquisa, desenvolvimento e capacitação junto com
a Weg, a Universidade esteve em Jaraguá do Sul, sede da empresa, para estudar uma
possível parceria.
A partir da apresentação do portfólio de soluções da Unisul e das conversas realizadas,
as áreas manterão contato para identificar ações pontuais a serem desenvolvidas.
A Weg é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos no mundo e atua nas
áreas de comando e proteção, variação de velocidade, atuomação de processos
industriais, geração e distribuição de energia e tintas e vernizes industriais, além de
outros produtos.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 02/06/2018
Link: http://hoje.unisul.br/multiplicidade-etnica-e-cultural-marca-desfile-demoda-da-unisul/

Multiplicidade étnica e cultural marca Desfile de Moda
da Unisul

Nesta última sexta-feira, 29/6, aconteceu mais uma edição do tradicional Desfile de
Moda dos estudantes do curso de Design de Moda da Unisul de Tubarão. Todas as
peças apresentadas no evento, que neste ano teve o tema “Relações Étnico-Raciais”,
foram produzidas pelos alunos de diferentes semestres.
Segundo a coordenadora do curso, Deisy D’Aquino Claudio, o evento é uma forma de
expor todos os trabalhos realizados pelos alunos durante o semestre e também de
apresentar os futuros designers para o mercado de trabalho. “Convidamos todas as
empresas da região da Amurel para o nosso Desfile de Moda. Muitos alunos conseguem
vagas nestas empresas por causa da visibilidade que estes eventos trazem”, relata a
coordenadora.
A temática deste ano teve influência de diferentes culturas, como os imigrantes, as
tribos indígenas e as tribos africanas. O estudante do 2º semestre, João Paulo Medeiros,
se inspirou na cultura africana, mais especificamente na Tribo de Cuba, para a produção
de sua coleção. “Utilizei a força da mulher negra e do sagrado feminino para a criação
das minhas roupas. Foi minha primeira participação no desfile e foi muito gratificante e
emocionante ver a minha obra saindo do papel”, conta.
O Desfile de Moda acontece desde 2004 da Unisul em Tubarão. Neste ano, dos dias 25
a 29 de junho, os mais de 70 estudantes, e também a comunidade, puderam aprender
com oficinas e palestras com temáticas de moda e sustentabilidade.
O evento contou com o patrocínio de Arauto Jeans, Uniup Uniformes, Del Ross Jeans,
Kally Jeans e Ale Lençóis.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 03/06/2018
Link: http://hoje.unisul.br/pesquisa-trm-tuberculose-congresso/

Pesquisa sobre tuberculose dá a aluno destaque em
congresso de Medicina

O aluno Felipe Osni Coelho, no SULBRAMURGEM

A pesquisa “Avaliação do Teste Rápido Molecular para Tuberculose em uma cidade de
grande porte do Sul do Brasil”, de Felipe Osni Coelho, graduado no curso de Medicina,
da Unidade Pedra Branca, ficou em 2º lugar no Congresso Sul Brasileiro de Medicina
de Urgência e Emergência de Adultos (SULBRAMURGEM), em Balneário Camboriú
(SC) e foi apresentado em pôster.
A avaliação do teste rápido molecular para tuberculose
Diversas pesquisas comprovam que a tuberculose ainda é uma das principais causas de
mortalidade na atualidade e na história. O diagnóstico acumula desafios à saúde pública,
sendo um dos pilares da estratégia atual da Organização Mundial de Saúde (OMS)
chamada End TB.
O Brasil é o segundo país da América Latina em número de casos, sendo o 18º colocado
entre os 22 países que detém mais de 80% da carga mundial de infectados por
tuberculose. Desde 2010, a Organização Mundial de Saúde (OMS), recomenda para
países com alta carga de tuberculose, como por exemplo o Brasil, que apliquem o TRM,
explica a professora doutora Aline Daiane Schlindwein, do Programa de Pós-graduação
em Ciências da Saúde (PPGCS): “Trata-se de um teste automatizado, baseado em uma
reação de polymerase chain reaction (PCR) em tempo real que detecta material genético
de micro-organismos vivos ou mortos do complexo Mycobacterium
tuberculosis (MTB), não sendo recomendado para acompanhamento da doença”.
A Polymerase Chain Reaction (PCR), refere-se à reação em cadeia da polimerase
considerada a técnica utilizada na biologia molecular para amplificar uma única cópia
ou algumas cópias de um segmento de DNA em várias ordens de grandeza, que geram
de milhares a milhões de cópias de uma determinada sequência de DNA.
Para mensurar a acurácia do TRM-TB foram utilizadas 1220 amostras de escarro de
possíveis pacientes com tuberculose que também foram cultivadas em meio OgawaKudoh (meio utilizado para isolamento e cultivo) e 61,9% das amostras eram de
pacientes do sexo masculino, 87,5% possuíam 8 anos ou mais de escolaridade. Ao todo,
obteve-se 56 amostras positivas pelo TRM-TB e 45 na cultura, o que levou a uma
prevalência de TB de 6,65% (5,19-8,10%).

Com base nos resultados obtidos, o TRM-TB se mostrou como um teste simples que
apresenta alta especificidade, sensibilidade e elevada acurácia com a vantagem de
detectar a resistência à rifampicina, o que caracteriza uma importante ferramenta no
diagnóstico da tuberculose. Na saúde, a acurácia significa a capacidade do método de
acertar o diagnóstico que leva em conta a exatidão e precisão da medição.
O trabalho de Felipe Osni Coelho foi apresentado na forma de pôster
no SULBRAMURGEM 2018, no mês de junho e concorreu com outros 862 inscritos,
sendo orientado pela professora doutora Aline Daiane Schlindwein do PPGCS e
coorientado pela professora doutora Elayne Pereira, do curso de Medicina.
A pesquisa que foi o tema do trabalho de conclusão de curso (TCC), está disponível
no site do Riuni e atualmente encontra-se em análise para publicação em uma
importante revista científica na qual foi submetido.
Os cursos na Unisul
As inscrições para o PPGCS da Unisul estão abertas até o dia 24/07, as aulas são
oferecidas nos Campi Grande Fpolis e Tubarão. Todas as informações sobre o processo
seletivo discente podem ser conferidas AQUI.
Já o curso de Medicina está entre os melhores de Santa Catarina. Em 2017, o curso da
Unidade Pedra Branca ficou em primeiro lugar entre os ofertados no Estado, segundo os
dados do Portal Inep/Mec, em 2017. O processo seletivo de ingresso se dá a partir da
aprovação no vestibular ACAFE.
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Unisul participará do Dia do Cooperativismo em Braço
do Norte

Foto: Dia do Cooperativismo em Braço do Norte em 2017

Um dia voltado para a comunidade. Este é o objetivo de mais uma edição do Dia do
Cooperativismo em Braço do Norte, que acontece neste sábado, 7/7, a partir das 9h, na
Praça Pe. Roher. A Unisul participará pelo terceiro ano consecutivo do evento, que é
uma iniciativa da Cerbranorte. Ao todo, oito cursos da graduação estarão presentes no
próximo sábado, além de alguns projetos de extensão.

O cooperativismo vem crescendo em toda Santa Catarina. No ano passado, 294,7 mil
pessoas entraram para o setor, um aumento de 8,59% se comparado com 2016. Hoje são
2,3 milhões de associados em 263 cooperativas espalhadas pelo estado. Os dados são da
Organização das Cooperativas de Santa Catarina (Ocesc).
Para a coordenadora operacional da Unidade de Braço do Norte da Unisul, Gisela
Daufenbach Fellipe, a parceria entre a Universidade e a Cerbranorte já é um sucesso.
“Além do ensino e da pesquisa, a Unisul cumpre também o seu papel na extensão
universitária com a participação direta na comunidade. O evento trabalhará o
cooperativismo de forma alegre, lúdica e inspirando pessoas a se engajarem cada vez
mais na ideia da cooperação”, comenta.
Os cursos que estarão presentes no Dia do Cooperativismo são: Ciências Biológicas,
com o projeto de Educação Ambiental e exposição. Pedagogia, com brinquedoteca. Já
os cursos de Cosmetologia e Estética e Fisioterapia trarão práticas de saúde. Agronomia
fará uma exposição de trabalhos, e o curso de Direito de Braço do Norte terá um núcleo
de práticas jurídicas. Ciências Contábeis, também de Braço do Norte, fará uma feira de
tributos, e os cursos de Administração e Processos Gerenciais, ambos da Unisul de
Braço do Norte, falarão sobre orientações de empreendedorismo e plano de negócios. A
Banda Dehon fará a abertura do evento e uma apresentação de dança também será
realizada.
Além de confirmar o comprometimento da Universidade com a comunidade, o Dia do
Cooperativismo reforça os pilares da instituição. “Na Unisul vivemos este espírito
comunitário. A interação entre pesquisa, en sino e extensão é o pilar que alicerça a
formação humana e profissional”, afirma Gisela.
Para este evento, a Unisul Braço do Norte conta com o apoio das empresas Lucretur
Agência de Viagem e Turismo, Padaria Pimpão e Weber Empreendimentos.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 03/06/2018
Link: http://hoje.unisul.br/hiv-tema-tese-em-defesa-de-doutorado-na-unisul/

HIV é tema tese em defesa de doutorado na Unisul

A doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Chaiana
Esmeraldino Mendes Marcon, defendeu sua tese intitulada “Geno(feno)tipagem e perfil
de resistência aos antirretrovirais em pessoas vivendo com HIV no Sul de Santa
Catarina”. O objetivo da pesquisa foi esclarecer a epidemiologia molecular do HIV na

Região Sul do Brasil e verificar a resistência viral aos antirretrovirais utilizados no
tratamento da doença e para impedir a transmissão viral.
A tese foi orientada pela professora doutora Fabiana Schuelter Trevisol e coorientada
pela professora doutora Aline Daiane Schlindwein na linha de pesquisa de
“Investigação de agravos à saúde de origem infecciosa”.
Segundo a agora doutora e também, professora da Unisul, Chaiana, em sua pesquisa
foram incluídas 629 pessoas que vivem com HIV, das quais em 163 foi possível fazer o
isolamento e sequenciamento viral, para identificação do subtipo e perfil de resistência
do HIV aos antirretrovirais. “Estas análises foram realizadas no Instituto Adolfo Lutz,
em São Paulo”.
Chaiana ainda explica que, o subtipo predominante foi o subtipo C, diferente do restante
do Brasil, que tem predomínio do subtipo B, e diversas mutações foram encontradas,
evidenciado que o HIV não responde a alguns antirretrovirais, o que caracteriza a falha
do tratamento. “Além disso, várias outras análises e projetos paralelos surgiram a partir
deste estudo, que deverá gerar entre cinco a seis manuscritos que serão publicados em
revistas científicas da área médica”.
A banca de defesa foi composta pelos professores doutores Marcos Vinicius da Silva,
médico infectologista, que atua no Hospital Emílio Ribas e é docente da PUC de São
Paulo e a farmacêutica-bioquímica Thaís Cristine Marques Sincero, da UFSC, que atua
na área de biologia molecular e a Chefe do Departamento de Análises Clínicas como
avaliadores externos. As professoras do Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Saúde, a bióloga Josiane Somariva Prophiro e a epidemiologista Betine Pinto
Moehlecke Iser, atuaram como avaliadores internos.
O PPGCS da Unisul
O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde já titulou 129 mestres e 9
doutores até o momento. As inscrições estão abertas até o dia 24/07 e as aulas são
oferecidas nos Campi Grande Fpolis e Tubarão. Mais informações sobre o processo
seletivo discente estão disponíveis:
•
•
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