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Duas mortes são registradas
Dois dias após se afogar na praia da Cigana, em Laguna, a adolescente Luiza Grego
Vargas, de 14 anos, morreu ontem, no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC),
em Tubarão. A jovem foi uma das vítimas resgatadas por um bombeiro de folga, na
manhã de segunda-feira, após se afogar.
A jovem teve morte cerebral atestada. No dia do acidente, ela estava com uma mulher
de 47 anos, que também se afogou.
Ambas foram socorridas e a jovem foi transportada para o hospital pelo helicóptero
Arcanjo, do Corpo de Bombeiros. Luiza era quem apresentava o estado de saúde grave.
As duas foram retiradas do mar pelo sargento Alexandre Ramos Miranda, do Corpo de
Bombeiros Militar, que estava de folga na praia no momento do afogamento. Ele
recebeu a ajuda de guarda-vidas da praia do Cardoso. Elas foram levadas até a faixa de
areia, desacordadas, e receberam procedimentos de reanimação cardiopulmonar.
A morte de Luiza configura a primeira fatalidade por afogamento registrado na região.
No local onde ambas estavam não havia posto de guarda-vidas. O comandante do Corpo
de Bombeiros de Tubarão, tenente-coronel Marcos Aurélio Barcelos, reitera que os
cuidados ao entrar na água devem ser seguidos.
“Água no umbigo, sinal de perigo”, já diz o ditado. Os banhistas devem evitar entrar no
mar em locais e horários não protegidos”, completa o comandante. O estado de saúde da
segunda vítima, que teria parentesco com a jovem que morreu, não foi informado.
Colisão com carreta tira vida de jovem
Após colidir com uma carreta, o jovem militar Yago Firmino Goulart, de 22 anos, não
resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O acidente aconteceu na manhã de ontem, na
avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Revoredo, em Tubarão. O jovem era
militar do Exército de Tubarão e morava em Capivari de Baixo.
Ele seguia em uma motocicleta quando colidiu com a carreta. Após o choque, o jovem
chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Porém,
devido aos ferimentos, não resistiu e morreu ainda no local do acidente. Seu corpo foi
recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Tubarão.
Pelas redes sociais, dezenas de amigos deixaram mensagens de despedida. O Centro
Acadêmico de Engenharia Química da Unisul lamentou a despedida precoce. O jovem
era ex-aluno da graduação..“Yago participava ativamente do time de vôlei do curso,
frequentando treinos e competições ao lado de seus colegas. Lamentamos
profundamente a morte desse grande guerreiro, nossos pêsames a todos os familiares e
amigos. Descanse em paz, Yago!”, diz a nota.
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Iniciam preparativos para revitalização de rua
paralela à Unisul
Obra na rua Padre Dionísio da Cunha Laudt tem investimento de R$ 4,6 milhões

Trabalho faz parte do pacote de R$ 23 milhões para revitalização dos acessos do município - Foto:
Divulgação/Notisul

Já começaram os preparativos para as obras de revitalização da rua Padre Dionísio da
Cunha Laudt, que liga a avenida José Acácio Moeira (beira-rio) à BR-101 pelos fundos
da Unisul e Colégio Dehon. A obra faz parte do pacote de revitalização dos acessos do
município, com investimento de mais de R$ 23 milhões.
Na rua Padre Dionísio da Cunha Laudt o investimento é de R$ 4,6 milhões. Além da
pavimentação também serão realizados a macrodrenagem e drenagem pluvial, novas
calçadas com acessibilidade nos dois lados, ciclovia, faixa adicional para
estacionamento e nova sinalização horizontal e vertical.
A primeira etapa é a remoção da cerca da universidade, que doou ao município dois
metros de largura em toda a extensão do terreno ao lado da via para viabilizar a
revitalização. Esses trabalhos iniciaram a partir da BR-101, entre a Unisul TV e Centro
Tecnológico (Centec). Depois da fixação de uma cerca provisória, a equipe da Setep vai
iniciar a remoção dos paralelepípedos e escavações para as melhorias na
macrodrenagem e drenagem.
Os detalhes da obra foram apresentados segunda-feira por engenheiros da Setep e da
Iguatemi em uma reunião com a comunidade no salão paroquial do bairro Humaitá. A
equipe técnica das empreiteiras também esclareceu dúvidas referentes às obras de todas
as ruas que ligam o binário das avenidas Patrício Lima e Padre Geraldo Spettmann. Os
trabalhos começaram semana passada nas ruas Luís Saviatto e Anastácio Teófilo
Teixeira.
A primeira obra desse pacote de revitalização dos acessos está na rua Sílvio Búrigo
(Acesso Sul). A primeira frente de trabalho se concentra nas imediações da ponte sobre
o Rio Corrêa, e ontem a empreiteira iniciou as intervenções em outra parte da via.
A próxima rua a receber os trabalhos de revitalização é a Severiano Albino Corrêa, que
liga a avenida Marechal Deodoro à SC-390, no bairro Fábio Silva. A Setep e a Tubarão

Saneamentos já realizaram as primeiras medições para identificar a localização do
sistema de drenagem.
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Duas mortes são registradas

Dois dias após se afogar na praia da Cigana, em Laguna, a adolescente Luiza Grego
Vargas, de 14 anos, morreu ontem, no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC),
em Tubarão. A jovem foi uma das vítimas resgatadas por um bombeiro de folga, na
manhã de segunda-feira, após se afogar.
A jovem teve morte cerebral atestada. No dia do acidente, ela estava com uma mulher
de 47 anos, que também se afogou.
Ambas foram socorridas e a jovem foi transportada para o hospital pelo helicóptero
Arcanjo, do Corpo de Bombeiros. Luiza era quem apresentava o estado de saúde grave.
As duas foram retiradas do mar pelo sargento Alexandre Ramos Miranda, do Corpo de
Bombeiros Militar, que estava de folga na praia no momento do afogamento. Ele
recebeu a ajuda de guarda-vidas da praia do Cardoso. Elas foram levadas até a faixa de
areia, desacordadas, e receberam procedimentos de reanimação cardiopulmonar.
A morte de Luiza configura a primeira fatalidade por afogamento registrado na região.
No local onde ambas estavam não havia posto de guarda-vidas. O comandante do Corpo
de Bombeiros de Tubarão, tenente-coronel Marcos Aurélio Barcelos, reitera que os
cuidados ao entrar na água devem ser seguidos.
“Água no umbigo, sinal de perigo”, já diz o ditado. Os banhistas devem evitar entrar no
mar em locais e horários não protegidos”, completa o comandante. O estado de saúde da
segunda vítima, que teria parentesco com a jovem que morreu, não foi informado.
Colisão com carreta tira vida de jovem.

Após colidir com uma carreta, o jovem militar Yago Firmino Goulart, de 22 anos, não
resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O acidente aconteceu na manhã de ontem, na
avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Revoredo, em Tubarão. O jovem era
militar do Exército de Tubarão e morava em Capivari de Baixo.
Ele seguia em uma motocicleta quando colidiu com a carreta. Após o choque, o jovem
chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Porém,
devido aos ferimentos, não resistiu e morreu ainda no local do acidente. Seu corpo foi
recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Tubarão.
Pelas redes sociais, dezenas de amigos deixaram mensagens de despedida. O Centro
Acadêmico de Engenharia Química da Unisul lamentou a despedida precoce. O jovem
era ex-aluno da graduação. “Yago participava ativamente do time de vôlei do curso,
frequentando treinos e competições ao lado de seus colegas. Lamentamos
profundamente a morte desse grande guerreiro, nossos pêsames a todos os familiares e
amigos. Descanse em paz, Yago!”, diz a nota.
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Tubarão: iniciam preparativos para revitalização de
rua paralela à Unisul

Já começaram os preparativos para as obras de revitalização da rua Padre Dionísio da
Cunha Laudt, que liga a avenida José Acácio Moeira (beira-rio) à BR-101 pelos fundos
da Unisul e Colégio Dehon. A obra faz parte do pacote de revitalização dos acessos do
município, com investimento de mais de R$ 23 milhões.
Na rua Padre Dionísio da Cunha Laudt o investimento é de R$ 4,6 milhões. Além da
pavimentação também serão realizados a macrodrenagem e drenagem pluvial, novas
calçadas com acessibilidade nos dois lados, ciclovia, faixa adicional para
estacionamento e nova sinalização horizontal e vertical.
A primeira etapa é a remoção da cerca da universidade, que doou ao município dois
metros de largura em toda a extensão do terreno ao lado da via para viabilizar a
revitalização. Esses trabalhos iniciaram a partir da BR-101, entre a Unisul TV e Centro

Tecnológico (Centec). Depois da fixação de uma cerca provisória, a equipe da Setep vai
iniciar a remoção dos paralelepípedos e escavações para as melhorias na
macrodrenagem e drenagem.
Os detalhes da obra foram apresentados segunda-feira por engenheiros da Setep e da
Iguatemi em uma reunião com a comunidade no salão paroquial do bairro Humaitá. A
equipe técnica das empreiteiras também esclareceu dúvidas referentes às obras de todas
as ruas que ligam o binário das avenidas Patrício Lima e Padre Geraldo Spettmann. Os
trabalhos começaram semana passada nas ruas Luís Saviatto e Anastácio Teófilo
Teixeira.
A primeira obra desse pacote de revitalização dos acessos está na rua Sílvio Búrigo
(Acesso Sul). A primeira frente de trabalho se concentra nas imediações da ponte sobre
o Rio Corrêa, e ontem a empreiteira iniciou as intervenções em outra parte da via.
A próxima rua a receber os trabalhos de revitalização é a Severiano Albino Corrêa, que
liga a avenida Marechal Deodoro à SC-390, no bairro Fábio Silva. A Setep e a Tubarão
Saneamentos já realizaram as primeiras medições para identificar a localização do
sistema de drenagem.
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TRT-RN avalia 2 anos de implantação do novo CPC
Como continuidade às ações de capacitação de magistrados, servidores e advogados, o
TRT-RN realiza o seminário Novo Código de Processo Civil – 2 anos: impactos,
avanços e retrocessos.
O evento acontece no auditório do Tribunal Pleno na sede do TRT-RN, em Natal, nesta
quinta (1) e sexta-feira (2). Durante 12 horas de aula, especialistas analisarão, sob vários
aspectos, as mudanças introduzidas pelo novo CPC.
Confira a programação:
Dia 1º de fevereiro de 2018 (Quinta-feira)
1º PAINEL:
14h30 – Tema: Tutelas Provisórias: Questões Controvertidas
FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI (Juiz de Direito – SP, Doutor e Mestre em
Direito Processual-USP. Professor de Direito Processual Civil dos cursos de Graduação,
Especialização e Mestrado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP).
15h45 – Tema: NCPC e sua aplicação ao processo do trabalho à luz da IN 39 do TST –
análise de aspectos importantes
FELIPE DE VASCONCELOS SOARES MONTENEGRO MATTOS (graduado em
DIREITO pela Universidade de Brasília (2005) e mestrado pela Universidade de São
Paulo (2016). Advogado concursado – Caixa Econômica Federal, com atuação como
Gerente Executivo para Tribunais Superiores, foco no Tribunal Superior do Trabalho,
com responsabilidade pela política recursal da empresa. Professor de direito na
graduação e pós-graduação. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito
do Trabalho.

Mediador: BENTO HERCULANO DUARTE NETO – Vice Presidente do TRT da 21ª
e Diretor da Escola Judicial
16h45 – Debates
Dia 2 de fevereiro de 2018 (Sexta-feira)
2º PAINEL:
08h – Tema: Aspectos polêmicos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica
ANDRE DE VASCONCELOS ROQUE (Doutor e mestre em Direito Processual pela
UERJ. Professor Adjunto de Direito Processual Civil da FND-UFRJ e em cursos de
pós-graduação (EPD, UFJF). Membro do IIDP, IPDP, IBDP, CBAr, IAB e CEAPRO).
09h – Tema: Flexibilização Procedimental
ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR (Advogado. Consultor Jurídico.
Especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil. Professor da Unisul e de
diversos Cursos de Pós-Graduação. Professor Convidado Permanente da Escola
Superior da Advocacia – OAB/SC. Delegado para Região Sul da ABDPro (Associação
Brasileira de Direito Processual). Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual
(IBDP), do IAB (Institutos dos Advogados Brasileiros) e do CEAPRO (Centro de
Estudos Avançados de Processo). Autor de diversos livros, artigos e pareceres com
ênfase em Direito Processo Civil.
10h15 – Tema: Dever de motivação: polêmicas em torno no NCPC art. 489
THIAGO RODOVALHO DOS SANTOS (Mestre e Doutor em Direito Processual Civil
pela PUC/SP. Professor de Direito Processual Civil da FMU e da Rede de Ensino LFG.
Membro do IBDP – Instituto Brasileiro de Direito Processual, do CEAPRO – Centro de
Estudos Avançados de Processo, da ABDPro – Associação Brasileira de Direito
Processual e da ANNEP – Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo.
Advogado)
3º PAINEL:
13h30 – Tema: Consequências do Contraditório.
RODRIGO CUNHA LIMA FREIRE (Mestre e Doutor em Direito Processual Civil pela
PUC/SP. Professor de Direito Processual Civil da FMU e da Rede de Ensino LFG.
Membro do IBDP – Instituto Brasileiro de Direito Processual, do CEAPRO)
15h30 – Tema: Honorários advocatícios na Justiça do Trabalho – os impactos do NCPC
e da Reforma Trabalhista.
RICARDO MAFFEIS MARTINS (Advogado/USP, na área de Contencioso Estratégico
e Arbitragem de Siqueira Castro Advogados e professor da Escola Paulista de Direito
(EPD). Cursou Mestrado em Direito Processual Civil na Universidade de São Paulo,
não concluído)
16h30 – Tema: Jurisprudência Defensiva.
LUIZ GUILHERME DELLORE (Graduado em Direito/USP, mestrado em Direito
Processual Civil/USP, mestrado em Direito Constitucional/PUC/SP (2007) e doutorado
em Direito Processual Civil/USP. Professor de Direito Processual Civil da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, do mestrado e doutorado da FADISP, de especializações e de
cursos preparatórios. Ex-assessor de Ministro do STJ. Advogado da Caixa Econômica
Federal.)
16h45 – Debate
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Palestra: economia doméstica
ECONOMIA DOMÉSTICA - O Caminho do Planejamento Financeiro
O diretor sindical Cleverton Rafael Fabrício Padilha*, realizará palestra sobre Economia
Doméstica para os(as) petroleiros(as) do SINDIPETRO-PR/SC.
A primeira palestra será realizada na terça-feira, dia 06/02, às 10h00 e a segunda, na
quarta-feira, dia 07/02, às 18h30. Ambas no auditório da Sede do SINDIPETRO-PRSC,
na rua Lamenha Lins, 2064, em Curitiba.
Para participar é necessário se inscrever por telefone ou pelo email: assistente.social@sindipetroprsc.org.br.
FIQUE LIGADO!
Está sendo organizado um calendário para realizar essa palestra em todas as subsedes do
SINDIPETRO-PRSC.
* Operador de Refinaria, lotado na Repar, na Destilação e Hidrotratamento, diretor de
base do SINDIPETRO-PRSC, formou-se em Eletrotécnica e Automação (SENAI), em
Gestão da Tecnologia da Informação (UNISUL), Bacharel em Direito (UNIBRASIL) e
está Cursando especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário na Escola de
Magistratura do Trabalho do Paraná.
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Atlético vai enfrentar o primeiro clube startup do
Brasil
O adversário do Atlético Paranaense na segunda fase da Copa do Brasil 2018 foi
definido na noite de quarta-feira (31). Será o Tubarão (SC), que eliminou o América
(RN). O duelo entre os dois times foi disputado no Estádio Domingos Gonzales, em
Tubarão (SC), e terminou com com vitória catarinense por 2 a 0.
A segunda fase da Copa do Brasil 2018 também acontece em jogo único. Desta vez, o
confronto será em Curitiba. A definição dos mandos de campo aconteceu através de
sorteio, em dezembro do ano passado. Empate leva a decisão da vaga para os pênaltis.
O duelo do Atlético na segunda fase será em 14 de fevereiro ou 21 de fevereiro. A
Confederação Brasileira de Futebol deve divulgar, em breve, a data e o horário da
partida.

O Clube Atlético Tubarão foi fundado em 2005 e é o primeiro clube startup do Brasil.
“O Clube foi transformado em empresa (CLUBE ATLÉTICO TUBARÃO SPE LTDA)
e incubado na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), se tornando, assim, o
primeiro Clube startup do Brasil. A SPE tem previsão de duração de 20 anos,
prorrogáveis por mais 20, com o propósito de fazer o Tubarão crescer e se tornar um
exemplo nacional de governança e gestão esportiva. Até 2025, a meta é estar entre os 40
maiores clubes do Brasil”, diz texto no site oficial do clube.
O presidente do Tubarão, Luiz Henrique Martins Ribeiro, explicou a filosofia do clube.
“Por que somos considerados um clube startup? Porque nossa ideia é investir em ações
envolvendo não somente a gestão do clube, mas aplicativos de governança corporativa,
novas tecnologias na área de ingressos, novos negócios e serviços na área”, disse o
dirigente ao site ESPN.com.br. Ele também explicou a parceria com a Unisul. “A
contrapartida da faculdade é que a gente crie esse espaço muito bom para que os
acadêmicos possam pesquisar conosco. A Unisul TV cobre nosso treinos e jogos”,
completou.
O Tubarão foi rebaixado à segunda divisão do Catarinense em 2009 e voltou em 2016.
Em 2017, terminou em sexto lugar no campeonato estadual e garantiu vaga na Série D
do Campeonato Brasileiro de 2018. Terminou a competição com média de 1.167
pagantes nos jogos em casa. O time conquistou a vaga na Copa do Brasil de 2018 por
ser campeão da Copa Santa Catarina de 2017, derrotando o Brusque na final.
Na quarta-feira, após eliminar o América-MG, o técnico Waguinho Dias comemorou o
resultado. “É um sentimento indescritível. Vamos enfrentar um dos grandes do futebol
brasileiro, em um estádio de Copa do Mundo. Fico feliz porque esse clube é merecedor,
por tudo que oferece de estrutura para que possamos trabalhar. Acredito que todos estão
orgulhosos de vestir a camisa do Tubarão”, declarou o treinador, que começou a carreira
em 1999 e está no clube catarinense desde fevereiro 2017. Clique aqui para ver os gols
dessa partida no Facebook do Tubarão.
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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.
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Instrução normativa dispõe sobre a política de uso de
senhas

A Resolução GR Nº 222/2017 tem por objetivo garantir que a informação e os recursos
tecnológicos sejam utilizados de maneira adequada, permitindo a autonomia da
instituição e a adequando às leis e boas práticas já existentes. Ficando ao encargo da
Pró-reitoria de Administração e Serviços Acadêmicos (Pró-ASA), por intermédio da
Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (GPTI), gerenciar, manter, auditar e
comunicar a segurança de informação na Unisul.
Neste sentido, estabelecendo a política de senhas, a Instrução Normativa Pró-ASA Nº
4/2017 dispõe:
– A senha de acesso à rede corporativa, computadores, internet e utilização de e-mail é
pessoal e intransferível.
– As senhas não devem ser compartilhadas ou reveladas em hipótese alguma ou

anotadas em papel arquivos ou dispositivos móveis.
– O período máximo para a utilização de uma senha é de 180 dias, sendo de
responsabilidade do usuário alterá-la após o vencimento deste prazo.
– Deve-se evitar senhas como datas ou palavras contidas em dicionário de qualquer
idioma. Exemplos para evitar:
• Unisul2015
• 123456
• 25031978
– Deve-se usar senhas com letras maiúsculas, minúsculas e também números e
caracteres especiais. Exemplos para usar:
• 9qNl,7xV
• 8mg_jp8H
• 5:he3zky9
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O (ser) publicitário na era das convergências
midiáticas

Ser publicitário não é só estar constantemente diante de frases que demonstram o quanto
pode ser belo e encantador o mundo em que vivemos. É também viver intensamente
cada intervalo e momentos que a vida pode nos dar.
É estar atento a tudo, percebendo mudanças no mercado, no comportamento do
consumidor e nos novos recursos tecnológicos que passam a fazer parte de nossa rotina
diária. É lembrar do “bonita camisa Fernandinho”, do “leite caramelizado com flocos
crocantes”, do “dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num
pão com gergelim” e perceber que um bom texto fica para sempre no imaginário e na
memória social.
Os publicitários dão vida para as marcas. Fazem com que elas entrem em nossas casas,
carro, local de trabalho e ambientes de lazer. É por elas que sabemos distinguir o que é
melhor para mim e para os outros.

Estamos na era das convergências midiáticas, das redes sociais, dos aplicativos, dos
Youtubers e da internet das coisas. O fazer propaganda não é o mesmo, se reforma e se
adapta todos os dias. A essência dele é que não muda. Vários são os recursos para
anunciar, mas o bom e velho jogo de palavras que só o publicitário faz não se altera.
Ser publicitário é ser estrategista, produtor de conteúdo, fotógrafo e roteirista. É
transformar ideias em realidades, criar emoções, mostrar ao público um lado bom, que
embeleza e encanta. Não engana, visa as necessidades e os resultados.
Do marketing, da agência, da produtora e do home office, todos são capazes de sentir
que ser publicitário é viver as horas de maneira intensa e prazerosa. Que uma boa pizza
ou um bom café na madrugada pode ser um caminho para uma nova inspiração. Os
desafios são constantes, mas nenhuma profissão é tão criativa ao superá-los.

Coordenador dos cursos de Jornalismo e publicidade e Propaganda, Mario Abel
Sabemos o que é ser publicitário. Sentimos. Amamos. Vivemos.
Neste 1º de fevereiro, Dia do Publicitário, um feliz e lindo dia para todos que fazem
desta profissão a melhor profissão do mundo.
Por Mario Abel Bressan Júnior
Publicitário, Doutor em Comunicação Social, Professor e Coordenador do Curso
de Publicidade e Propaganda da Unisul de Tubarão.
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Unisul oferta especialização em Estética e Bem-estar

A pós-graduação lato sensu em Estética e Bem-estar da Unisul, ofertada na modalidade
presencial, qualifica o profissional nas novas técnicas para tratamentos estéticos.
Direcionada aos graduados em Fisioterapia e Cosmetologia e Estética e aos
profissionais com graduação na área da saúde, que comprovem experiência de no
mínimo seis meses na área da estética, a pós-graduação em Estética e Bem-estar tem
duração de 390 horas, e o investimento pode ser parcelado.
Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de fevereiro clicando no link: Estética e
Bem-estar. As aulas serão quinzenais.
De acordo com a coordenadora da especialização, professora Juliana Barreto dos Santos
Silva Ferreira, com os setores de imagem pessoal e beleza em expansão, são lançados
constantemente novos produtos e, desta forma, o mercado exige profissionais mais
qualificados e atualizados nas novas técnicas. “O curso prepara e atualiza os
profissionais para o conhecimento e o manejo de novas tecnologias para que atuem no
segmento de tratamentos estéticos faciais, corporais e de imagem pessoal, de forma
responsável, criativa e inovadora”, completa ela.
Após finalizar o curso, o aluno será capaz de selecionar, indicar e utilizar tecnologia de
cosméticos, equipamentos e produtos de uso em estética facial e corporal adequados a
cada procedimento estético. Poderá, também, elaborar programas para acompanhamento
do cliente submetido ao tratamento.
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Unisul oferta especialização em Gestão do Esporte

A pós-graduação lato sensu em Gestão do Esporte da Unisul, ofertada na modalidade
presencial, desenvolve competências e habilidades intelectuais, cognitivas, humanas e
técnicas, preparando o estudante para elaborar e coordenar projetos esportivos,
gerenciar clubes, academias e demais instalações esportivas, bem como desenvolver
soluções e estratégias inovadoras.
Direcionada aos profissionais de diversas áreas do conhecimento que tenham interesse
em trabalhar com esporte e disponham de diploma de nível superior, a pós-graduação
em Gestão do Esporte tem duração de 375 horas, e o investimento pode ser parcelado.

Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de fevereiro clicando no link: Gestão do
Esporte. As aulas serão quinzenais.
De acordo com o coordenador da especialização, professor Rafael Andreis, a gestão do
esporte pode ser entendida como toda e qualquer aplicação dos princípios de gestão nas
organizações esportivas, ou seja, planejar, organizar, liderar e executar atividades
profissionais relacionadas ao esporte. Com essa premissa, os conteúdos trabalhados em
sala de aula se aplicam diretamente no mercado esportivo, englobando a
comercialização de bens, serviços, pessoas, lugares e ideias na indústria do esporte,
fitness, recreação e lazer. “O mercado esportivo acaba se limitando muito ao
relacionamento entre profissionais, que acabam limitados por esta questão. Na pósgraduação em Gestão do Esporte os alunos têm a oportunidade de conhecer novos
profissionais, professores de referência no Brasil e exterior, além de estreitar laços de
amizade e até mesmo parcerias para os novos projetos com os colegas de aula, os quais
possuem muitos interesses em comum”, completa ele.
Os destaques dessa especialização são a experiência nos programas educacionais
voltados a Gestão do Esporte; o reconhecimento e relacionamento com o mercado de
trabalho; o estágio em diferentes organizações esportivas; o relacionamento com
profissionais e colegas que atuam no mercado de trabalho; o desenvolvimento de
competências voltadas a gestão do próprio negócio e oportunidades de cursos voltados a
gestão do esporte no exterior.
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