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Sírios constroem nova história em Tubarão

Há dois anos, Tubarão recepcionou uma nova família. O pai Ayham, a mãe Neima e a
filha Juri chegaram à cidade após uma longa viagem do país de origem, a Síria.
Aqui no Brasil, eles encontraram um lugar diferente, longe da guerra civil, onde
esperam realizar o sonho de crescer pessoalmente e profissionalmente.
E achar o patriarca dessa família não é difícil. Pelas ruas de Tubarão, Ayham Thaljeh
passa grande parte da tarde, durante a semana, vendendo salgados e doces típicos da
culinária árabe. Além da comercialização dos produtos, Ayham também trabalha em um
restaurante da cidade, das 6h às 13h30. “Na Síria, eu também trabalhava com isso. Lá,
eu tinha carro, casa, restaurante. Mas não tinha como continuar. Perdemos quase tudo
por conta da guerra. Decidimos buscar uma nova oportunidade, e encontramos isso
aqui”, explica.
A escolha por Tubarão teria sido profissional. Enquanto trabalhava no país do Oriente
Médio, Ayham conheceu um morador da Cidade Azul. “Ele queria montar um
restaurante de comida árabe, e me convidou pra vir. Mas o negócio durou poucos dias,
não deu muito certo. Sem emprego, eu e minha esposa começamos a pensar numa
alternativa. Assim, surgiu a venda de doces e salgados”, conta Ayham.
Aos poucos, a família vai construindo uma nova história. A adaptação, num local
totalmente diferente de onde eles vieram, nem sempre é fácil. O preconceito ainda é a
fronteira mais difícil de ser atravessada. “Um dia, na fila de um supermercado, um cara

disse que éramos terroristas. Eu e minha esposa nos olhamos e até tentamos levar na
brincadeira. Mesmo sendo raro, o preconceito existe e marca pra sempre”, relata.
Mas também tem muita gente disposta a ajudar os imigrantes que chegam à região.
Ayham e a esposa fazem aulas de português na Unisul. Outras famílias árabes da região
auxiliam nas questões diárias.
E, assim, Ayham e a esposa dizem ter encontrado o local ideal para viver. O resultado
da felicidade é o filho Joud (gentil, em árabe), que nasceu há dois meses, o primeiro
brasileiro da família.
Uma dose de simpatia e empreendedorismo
Em poucos minutos, acompanhando uma tarde de vendas, é possível ver o sucesso que
os doces e salgados da família de Ayham faz. A caixa térmica já está quase vazia. Ainda
restam poucas esfirras doces e salgadas. Enquanto fazíamos as fotos para o jornal, a
cliente de uma loja grita: “O que tem aí? Parece ótimo!”.
E nesse contato rápido, Ayham tem a oportunidade de vender os produtos e contar um
pouco da história dele. “Não tem muita comida árabe aqui em Tubarão, então logo
chama a atenção”, conta a professora Vânia Thome, que aproveitou e levou para casa
duas esfirras.
O sotaque ainda é um pouco arrastado, mas a comunicação com os clientes é feita com
um sorriso largo e simpatia. Além de, claro, uma dose de empreendedorismo. A família
contou com o apoio dos projetos de extensão consultor e economia solidária e arranjos
locais, da Unisul.
Ayham afirma que as consultorias ajudaram muito no processo de aprimoração para o
empreendimento. “A experiência em receber a consultoria foi perfeita. Fizemos um
cardápio para o negócio, e recebi muitas sugestões sobre o marketing em meus
produtos”, relata.
“Nossa ideia é dar autonomia a essa família, para aprimorar seu sustento e gerar um
empreendimento, contribuindo assim para a economia local”, afirma a professora
participante do projeto consultor Ivone Junges.
Além do trabalho no restaurante e na venda de salgados pela cidade, Ayham explica que
a família recebe pedidos para almoços e jantas. Quem ficou interessado pode entrar em
contato com a família pelo Facebook “Joud Sham”
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Circuito promove conscientização
Hoje e amanhã, 360 alunos da rede municipal de ensino de Tubarão participarão do
primeiro Circuito da Sustentabilidade. O projeto é uma iniciativa do curso de Ciências
Biológicas da Unisul, e tem o objetivo de promover a sensibilização e a conscientização
de crianças do ensino fundamental. O projeto faz parte da Agenda Verde da Unisul, uma
agenda institucional que promove eventos ligados ao meio ambiente.
Ao todo serão oito oficinas que trabalharão a educação ambiental com os estudantes.
Todos os trabalhos serão desenvolvidos por professores do curso e estagiários. “Além
de ensinarmos as crianças, estaremos colocando em prática, com os nossos alunos e

estagiários, tudo o que eles aprendem em sala de aula”, afirma a coordenadora do curso
de Ciências Biológicas, Maricelma Simiano Jung.
O evento acontecerá no auditório do Cettal, no campus Tubarão. As crianças serão
divididas em grupos menores, e participarão do rodízio das atividades. As oficinas serão
separadas por temas de questões ambientais, como: poluição ambiental, insetos, insetos
transmissores de doenças, projeto de monitoramento mirim de Garopaba,
aproveitamento total dos alimentos, cinebio e jogos.
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Pinturas e desenhos
A biblioteca da Unisul vai realizar a 1ª Mostra de pinturas e desenhos, com o desejo
superbacana de revelar talentos da Unisul, tanto alunos quanto colaboradores. A mostra
será temporária, e sua abertura será na Semana de Livro e da Biblioteca, na segunda
quinzena de outubro. Os interessados em participar podem saber mais detalhes
diretamente na biblioteca, até o dia 1º de outubro.
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Arte permanente
E por falar na biblioteca da Unisul, em Tubarão, o local abriga uma exposição
permanente de artistas da cidade e região, como: Berto Koch (nosso colunista aqui no
DS), Carla Mainieri, Davey Woituski, Edi Santos Cardoso, F. Eronette, Jailton de
Oliveira, João Batista Felix Guedes, Lídia Speck Miranda, Lilian Zanin Guedes,
Lindomar Tournier, Murilo de Sousa Rosa, Nádia Niehues Becker, Olegário
Mainieri, Raíssa Beatriz e Salet Linheira. Aberto ao público, o espaço foi criado para
justamente preservar nossa cultura e prestigiar nossos artistas.
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Visita
Alunos do 2° semestre do curso de Jornalismo da Unisul visitaram a Redação do DS
ontem, acompanhados da professora de Tecnologia e Produção Jornalística Darlete
Cardoso. O grupo foi recebido pelo editor-chefe Davi Goulart, e conheceu um pouco
mais sobre o processo de elaboração do jornal.

Veículo: RCN – Rede Catarinense de Notícias
Data: 20/09/2018
Link: http://rcnonline.com.br/coluna-fatos-einterpreta%C3%A7%C3%B5es/guerra-fiscal-internacional-por-vicente-lisboacapella-1.2095981

Guerra fiscal internacional, por Vicente Lisboa
Capella

Os países vivem uma guerra fiscal pela atração das empresas multinacionais. Essa
disputa é antiga e teve o penúltimo episódio protagonizado pelos Estados Unidos que
reduziram a tributação das pessoas jurídicas de 35% para 21%. O problema é objeto de
debates e negociações internacionais, como ocorre no Fórum Global, que o Brasil faz
parte, buscando soluções para a erosão das bases tributárias.
Os blocos de países têm adotado internacionalmente uma postura de combate às brechas
tributárias e crítica às condutas das multinacionais e dos afortunados que utilizam
estratégias para evitar a tributação em seus países de origem. Atitude reforçada pela
pressão da mídia que divulga diversos casos como o Panama Papers, Luxembourg
Leaks e, recentemente, o Paradise Papers. Tais críticas são incorporadas quase
imediatamente pela opinião pública.
É um discurso tentador de que as autoridades tributárias ficam reféns das corporações.
No entanto, a ação das empresas é uma face da questão. A outra é que a posição externa
de vários países aponta para uma direção, enquanto as ações internas dão o passo
seguinte na guerra fiscal internacional.
A possibilidade do Google pagar uma tributação irrisória sobre as rendas mundiais foi
costurada a quatro mãos com o governo da Irlanda, sem ele a redução não seria
possível. Logicamente o acordo sigiloso firmado pela autoridade tributária irlandesa não
foi bem recebido pelos demais membros da União Europeia e tem colocado o país sobre
forte pressão.
Esta discussão parece distante da realidade brasileira, mas o problema está espalhado
por todos os continentes. O último capítulo regional, que ocorreu no em fevereiro deste
ano, foi a criação de uma comissão pelo Senado brasileiro para avaliar as isenções
concedidas pelo Paraguai para atrair as empresas nacionais. O rol de respostas
disponíveis é amplo, mas a simplificação da tributação brasileira não aparece uma
opção debatida. O Brasil participa de uma contenda global que não está preparado para
enfrentar.

Vicente Lisboa Capella, professor da Unisul e doutorando em Direito Fiscal na
Universidade de Lisboa

Veículo: Prefeitura de Tubarão
Data: 20/09/2018
Link:https://www.tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/514056/codMap
aItem/16675

Dia da Árvore será comemorado com atividades de
educação ambiental

Dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore e a data vai ser devidamente
lembrada em Tubarão, com oficinas educativas e distribuição de mudas de árvores
nativas.
Na quinta-feira (20) e na sexta-feira (21), a Fundação Municipal de Meio Ambiente
(Funat), em parceria com o curso de Ciências Biológicas da Unisul, vai ofertar oficinas
de práticas de educação ambiental para alunos da rede municipal de ensino.
Os estudantes participarão de um circuito composto por nove oficinas, com duração
média de 10 minutos. As oficinas acontecem em dois períodos, das 8h30 às 11 horas e
das 14 horas às 16 horas, com temáticas variadas. A expectativa é que 320 alunos
participem nos dois dias de atividade.
Ainda na sexta (21), na praça Walter Zumblick, a partir das 14 horas, haverá doação de
mudas frutíferas e ornamentais, com orientação de plantio.
Confira no anexo abaixo as oficinas que serão ofertadas.
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Manu Quint é novamente destaque nas piscinas
Jovem nadadora palhocense conquistou três medalhas em etapa do Catarinense Mirim
Petiz

A jovem nadadora Manuela Quint foi um dos destaques do 3º Campeonato Estadual
Mirim Petiz 2018, encerrado no domingo (16), na piscina olímpica do complexo
aquático da Unisul, na Pedra Branca. Manu vem colecionando medalhas nas
competições que disputa, e desta vez não foi diferente: ela venceu a prova de 50 metros
livre, foi prata nos 50 metros costas e bronze nos 200 metros medley.
A ferinha das piscinas se prepara agora para o segundo Sul-Brasileiro de 2018, que
acontece em Curitiba, entre os dias 19 e 21 de outubro. Enquanto a filha treina firme na
Unisul, o pai, George Quint, corre atrás de patrocínio para viabilizar a viagem, cobrindo
os custos com hotel, alimentação e transporte.
Interessados em patrocinar a jovem nadadora podem entrar em contato com o George
através do telefone 98464-2095 (WhatsApp).
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Dom Quixote das Artes
Arquivo Museu Paulo Siqueira

Longa-metragem produzido pela Margot Filmes mostra a vida e obra de Paulo Siqueira,
escultor gaúcho, radicado em Santa Catarina, que nas décadas de 70 e 90 usava sucata
como matéria-prima para seus trabalhos.
O Equilibrista

Quem passa pelo CIC, o Centro Integrado de Cultura, ou pelo Terminal Rodoviário Rita
Maria, em Florianópolis, pode não ter observado, mas em frente a esses prédios se
encontram duas das mais importantes obras do artista plástico Paulo de Siqueira.
Era ao som de óperas e música clássica que o artista plástico Paulo de Siqueira dava
vida às suas criações. Autodidata, realizou sua primeira exposição aos 16 anos, em
Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde viveu até a adolescência. Nada comum, sua
obra transita entre a modéstia e a grandiosidade.
A obra de Paulo de Siqueira e fragmentos da história de sua vida estão no
documentário "Dom Quixote das Artes", que terá sua estreia em Florianópolis dentro da
programação do Cineclube Unisul, nos dias 21, 22 e 23 de setembro, às 20h, no Cinema
do CIC.
Na época, ele foi considerado uma revelação em escultura, especialmente por utilizar
material de sucata, o que era polêmico nas décadas de 70 e 80. Por serem corrosivos, o
ferro e o metal, expostos ao tempo, não garantem vida longa às obras, fato este que
compromete boa parte das esculturas de Siqueira.

Veículo: Noticom
Data: 20/09/2018
Link: http://noticom.com.br/2018/09/20/o-sonho-de-ser-uma-pesquisadora/

O sonho de ser uma pesquisadora
Formada em Relações Internacionais há menos de um ano, a aluna Samara da Silva
Neiva não demorou para dar continuidade aos estudos. Logo após a conclusão do curso,
ela ingressou no Mestrado em Administração na Unisul. Mas a história de Samara com
a pesquisa já é antiga: há quatro anos ela integra um grupo de pesquisa na Universidade.
Nesta quinta-feira (20), ela apresentou o resultado de sua pesquisa na 13ª Jornada
Unisul de Iniciação Científica (JUNIC). O trabalho abordou estratégias de promoção do
desenvolvimento sustentável na Unisul.

O primeiro artigo publicado pela estudante foi um comparativo de mobilidade urbana
entre Florianópolis (Brasil) e New Castle (Inglaterra). Samara conta que seu início
como pesquisadora não foi fácil. “Eu não sabia muito sobre pesquisa, base de dados. O
professor Baltazar Guerra foi quem me incentivou, ainda em sala de aula, a iniciar na
pesquisa científica”, afirma.
Atualmente, Samara é integrante do Centro de Desenvolvimento Sustentável (Greens)
da Unisul, liderado pelo professor Baltazar Guerra. Há 4 anos fazendo parte do Greens,
Samara conta que no início a maior dificuldade foi a língua inglesa. “Apesar de ter feito
um curso durante o ensino médio, o inglês científico é diferente. Além de ter que
entender a teoria, ainda existia a barreira do idioma. O problema é que os melhores
artigos e revistas são publicados em inglês. Até mesmo os brasileiros escrevem as
pesquisas em inglês”.
Apesar de todas as dificuldades encontradas no meio do caminho, Samara afirma que é
gratificante ser pesquisadora. “É muito bom quando você enxerga os resultados, quando
o artigo é aceito para a publicação, por exemplo. Também tem a troca de experiências
com outros pesquisadores, o que é muito bom. É o aluno que faz a universidade, ele é
que tem que ter interesse e ir atrás”, finaliza a pesquisadora.
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Alunos da rede pública de Tubarão participarão de
iniciativa de curso da Unisul
Cerca de 360 alunos da rede municipal de ensino de Tubarão participarão do Circuito da
Sustentabilidade. O projeto é uma iniciativa do Curso de Ciências Biológicas da Unisul
e tem o objetivo de promover a sensibilização e a conscientização de crianças do ensino
fundamental. O projeto faz parte da Agenda Verde da Unisul, uma agenda institucional
que promove eventos ligados ao meio ambiente.

As oficinas do Circuito da Sustentabilidade serão separadas por temas de questões
ambientais, como: Poluição ambiental, insetos, insetos transmissores de doenças,
projeto de monitoramento mirim de Garopaba, aproveitamento total dos alimentos,
cinebio e jogos.
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Conheça opções de pós-graduação na área de negócios
Em planejamento tributário, gestão de negócios
Com o mercado cada vez mais agressivo e disputado, é preciso estar em dia com o
conhecimento. Confira algumas opções de pós-graduação na área de negócios!
Se há algumas décadas ter uma graduação era o final da jornada, hoje é ponto de partida
para qualquer carreira. Afinal, com o mercado cada vez mais agressivo e disputado, é
preciso estar em dia com o conhecimento e saber quais são as melhores opções de pósgraduação.
Isso faz bem para o intelecto e para o bolso: uma pesquisa realizada pela Fundação
Getúlio Vargas mostrou que a cada ano de estudo completo, o salário pode aumentar em
média 15%. Para quem faz uma especialização, esse valor pode chegar até 40%.
Portanto, não faltam motivos para investir em sua carreira.
Além dos cursos de graduação, a Unisul acredita na educação continuada e, por isso,
oferta opções de pós-graduação na área de negócios. Conheça algumas:
Opções de pós-graduação em negócios da Unisul
1) Contabilidade Pública — Florianópolis
Essa pós-graduação presencial dá ênfase à contabilidade na gestão pública — um
verdadeiro desafio nos tempos modernos.
A ideia é que o aluno desenvolva competências voltadas à aplicação de técnicas e
procedimentos da contabilidade pública alinhada às normas internacionais do setor.
Perfil do aluno: graduados em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Direito e
áreas afins.
Acesse o site do

curso de Contabilidade Pública
2) MBA em Gestão de Finanças — Tubarão
Liderança, capacidade de inovar e ousar no universo financeiro. Essas são as metas do
MBA em Gestão de Finanças.
Nesse curso presencial, o estudante aprimora seus conhecimentos na área de maneira
que seja capaz de planejar e desenvolver soluções financeiras inovadoras, mensurar
retornos econômicos e financeiros.
Além, é claro, de adquirir senso de responsabilidade social e de justiça.
Perfil do aluno: graduados que desejam aplicar a gestão em sua realidade corporativa.
Acesse o site do MBA em Gestão de Finanças
3) MBA em Gestão de Negócios — Tubarão
Gestão para resultados, PDCA, PMBok e outros. Muitas são as técnicas, ferramentas e
teorias para aperfeiçoar a gestão de negócios das organizações.
Neste MBA presencial, os alunos são estimulados a pensar estrategicamente e gerenciar
pessoas e processos.
A ideia é que saibam utilizar de forma eficaz ferramentas e técnicas para a tomada de
decisões.
Perfil do aluno: graduados em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Direito e
áreas afins.
Acesse o site do MBA em Gestão de Negócios
4) Planejamento Tributário e Governança Corporativa — Florianópolis e Tubarão
A pós-graduação em Planejamento Tributário e Governança Corporativa da Unisul
especializa o profissional de indústrias, comércios e serviços para atuar nas mais
diversas empresas com a administração dos tributos organizacionais.
Afinal, a questão tributária tem grande peso no custo dos produtos e serviços.
Perfil do aluno: graduados em Ciências Contábeis, Administração, Economia,
Processos Gerenciais e profissionais da área de negócios.
Acesse o site do curso de Planejamento Tributário e Governança Corporativa
Gostou das nossas opções de pós-graduação? Dê o primeiro passo rumo ao sucesso e
escolha o curso que melhor desenvolverá o seu potencial. Entre em contato com a
gente agora mesmo para descobrir qual deles é o mais adequado para a sua carreira!
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Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 20/09/2018
Hora: 07h30min
Assunto: Bistrô promove eventos de finger food de massas e de coquetéis.
BrincaMigra proporciona integração cultural para migrantes e refugiados
Comentarista: Tenille Catarina

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 20/09/2018
Hora: 10horas
Assunto: Bistrô promove eventos de finger food de massas e de coquetéis.
BrincaMigra proporciona integração cultural para migrantes e refugiados
Comentarista: Tenille Catarina

Veículo: Rádio Litoral
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 20/09/2018
Hora: 07horas
Assunto: Bistrô promove eventos de finger food de massas e de coquetéis.
BrincaMigra proporciona integração cultural para migrantes e refugiados
Comentarista: Tenille Catarina
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As contribuições da engenharia química para a
sociedade

Muita gente ainda desconhece, mas a engenharia química está presente em diversos
produtos que são consumidos pela sociedade como plásticos, pães, esmaltes, remédios,
entre tantos outros. A profissão surgiu graças ao cientista Alferd Nobel, que ao combinar as
práticas da engenharia com as teorias da química, descobriu a dinamite, há mais de 100
anos.
Com o invento, Nobel, revolucionou não só a engenharia civil que muito utiliza esta
ferramenta, como também, a química, que passou a desenvolver novos processos
industriais. E essa junção, deu origem à Engenharia Química, que tem o propósito de
transformar a matéria prima no produto final.
As principais descobertas pela engenharia química
Uma pesquisa do site Guia de Carreiras elencou as dez grandes descobertas muito
acessíveis e comuns no cotidiano e que muitas pessoas podem não se dar conta, mas são
muito utilizadas na era moderna como:
1) Plástico: por estar presente em praticamente em todos os lugares, são considerados a
maior contribuição da engenharia química à modernidade. E a partir da enorme demanda, a
fabricação do produto se tornou mais barata.
2) Fertilizantes: conhecidos como adubos, muito usados para que as terras se tornem mais
produtivas. Nas eras moderna e industrial, para que a terra recuperasse a fertilidade, era
preciso descansar e com esta descoberta, é possível produzir alimentos sem este grande
intervalo de tempo. Além de baratear o custo da produção, os alimentos se tornaram mais
acessíveis e consequentemente, refletiu no crescimento da população humana e aumentou
qualidade de vida.
3) Iótopos Radioativos: ricos em propriedades, embora perigosas, servem como base para
que os combustíveis sejam fabricados pelas usinas nucleares, responsável por quase 25% da
geração de energia no mundo atual. A indústria médica os utilizam nas máquinas de
diagnósticos e os arqueólogos, para identificar a idade de ossadas e artefatos antigos.
4) Fibras Artificiais: esta descoberta barateou o custo de produção das roupas, além de
torná-las mais confortáveis. Também são muito utilizados em artefatos como redes de
pesca, coletes a prova de balas e fabricação de fibras duras, na fabricação de veículos leves
pela fibra de carbono e em diversas peças mecânicas. No século XIX, as vestimentas eram
produzidas com fibras naturais, o algodão e materiais de couro.
5) Produtos Médicos e Biomédicos: presente nos protótipos que recriam a vida em forma de
plástico, como o coração artificial. Na biomedicina, com a criação de produtos importantes

como as microcápsulas que ao serem introduzidas no corpo liberam medicamentos
lentamente. Nos implantes e próteses que podem substituir ossos e permitem que várias
pessoas recuperem movimentos, como voltar a andar.
6) Quimioterápicos e antibióticos: neste segmento, a engenharia química contribui ao
combater doenças como o câncer com o desenvolvimento de drogas quimioterápicas cada
vez mais eficientes. Os remédios podem ser usados na prevenção e até mesmo, auxiliam a
exterminar os tumores por agir dentro do organismo em uma espécie de caça da célula
defeituosa. Mesmo com efeitos colaterais e atacar células saudáveis, por meio dos
quimioterápicos, alguns casos têm aumento das chances de cura e podem chegar a
praticamente 100%, com a evolução deste tipo de produção. Já os antibióticos,
fundamentais à saúde pública, combatem bactérias, infecções e doenças, entre elas a
tuberculose, que atualmente se tornou fácil de ser tratada.
7) Gases Puros e gases Liquefeitos: Os métodos mais avançados de refrigeração,
proporcionou que novos gases pudessem ser obtidos em suas formas puras. Por exemplo, o
oxigênio puro, usado em hospitais, trata casos com dificuldades de respiração e até mesmo
na fabricação de aço. O Nitrogênio puro pode ser usado na refrigeração de alimentos e
produtos biológicos, como os óvulos e espermatozoides. Os gases liquefeitos permitem o
transporte de grandes quantidades de gás combustível em barcos e caminhões.
8) Catalisadores: segundo o químico Berlizius, são “substâncias que aceleram as reações
químicas sem serem consumidos” e são usados pela indústria para diminuir a emissão de
poluentes nos carros e resíduos, na fabricação de queijo, vinho e pão. Uma curiosidade, no
embora descobertos há vários séculos, só passaram a ser entendidos pela engenharia
química em 1894.
9) Derivados do petróleo: essencial na sociedade, durante muito tempo foi considerado um
óleo inútil até que a engenharia química passou a processá-lo e atualmente é muito usado
principalmente nos transportes. O petróleo também serve para fabricar produtos nas
refinarias e seus derivados estão presentes desde a gasolina ao asfalto que cobre as ruas.
10) Borracha sintética: embora tenha os mesmos atributos do látex, a borracha natural, a
borracha sintética foi desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial e está presente na
produção de pneus.
Conheça o Curso de Engenharia Química da Unisul
Com aulas nos campi de Tubarão e Grande Florianópolis, os conteúdos são aplicados para
que o estudante entenda as operações físicas, químicas e bioquímicas. O Curso diespõe de
uma equipe de professores altamente qualificados e também, laboratórios didáticos e de
pesquisa bem equipados.
Atuação do engenheiro químico
O engenheiro químico pode atuar áreas como: petróleo e petroquímica; indústria cerâmica,
de plástico, metalúrgica, de couro, têxtil, carboquímica, biocombustíveis, de alimentos;
tratamento de águas e efluentes líquidos e gasosos; laboratórios industriais e de pesquisa;
termelétricas; projetos e consultoria técnica; modelagem, simulação, otimização e controle
de processos; gerenciamento industrial e da produção.
Mais informações no site da Unisul.
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DCE promove eleição na Grande Florianópolis nesta
quinta-feira, 20

Nesta quinta-feira (20), a atual gestão do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, Campus
da Grande Florianópolis, a chapa Renovação disputa a reeleição no Campus Grande
Florianópolis. As urnas estarão nas unidades Pedra Branca, Trajano, Dib Mussi e Adolfo
Melo.
Embora esta seja a única chapa disponível para votação, Victor Della Giustina, presidente
do DCE, destaca que o voto é importante para exercer a cidadania na Universidade.
“Estamos em ano eleitoral, então porque não votar para o DCE, na cédula tem duas opções,
o voto nulo ou na chapa, então fica a critério do aluno votar ou não na chapa. Para nós é
importante que os alunos votem porque nos legitima e assim o aluno exerce seu papel de
cidadão dentro da universidade”.
Membros da chapa Renovação
Presidente: Victor Della Giustina Gaspodini (Jornalismo)
Vice-presidente: Raphaela Santos (Direito PB)
Secretária: Maria Eduarda Silva (Direito PB)
Secretário-adjunto: Pedro Koetz Correa (Engenharia Civil)
Tesoureira: Mariele Gomes de Almeida (Psicologia)
Tesoureiro-adjunto: José Rodrigo Kraeski (Direito Centro)
Diretório Central dos Estudantes
O DCE é uma entidade estudantil, com o foco de dar voz aos estudantes dentro da
universidade, o centro representa todos os alunos de todos os cursos. Também possibilita
aos estudantes o debate e mobilizações relacionadas àquela instituição, seus problemas,
desafios gerais ou específicos.
Onde fica o DCE no Campus Grande Florianópolis
O sede do Diretório Central dos Estudantes está no hall do bloco C, na Unidade Pedra
Branca, o horário de funcionamento é das 09h às 12h e das 14h às 21h. os estudantes
também contam com o DCE nas unidades Florianópolis: no Térreo da Dib mussi e no 6º
andar da torre A, na Trajano.
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Aula magna de Relações Internacionais foca em
conscientização da natureza

Organizado pelo curso de Relações Internacionais, a aula magna Agenda Internacional
para a Conservação da Natureza, será realizada no dia 25 de setembro, às 19h30min, no
auditório do bloco da saúde (Bloco C), Campus Tubarão. O evento é gratuito e aberto
para a comunidade.
Com ênfase nas temáticas de biodiversidade e áreas úmidas, a aula magna tem o
objetivo de apresentar os principais atores e locais em que a conservação da natureza
vem sendo tratada na sociedade.
O evento terá a participação do doutor em Ambiente e Sociedade pela Unicamp,
Rodrigo de Freitas. Professor da Unisul, Rodrigo coordena o grupo de Pesquisa em
Conservação de Recursos Naturais de Uso Comum. Além disso, o docente atua como
conselheiro da Área de Proteção Ambiental Baleia Franca (APABF) e como membro do
Grupo de Assessoramento Técnico do Plano de Ação Nacional para a Conservação das
Lagoas do Sul do Brasil.
As inscrições podem ser realizadas no local do evento. Para mais informações sobre a
aula magna do curso de Relações Internacionais, entre em contato no email carla.borba@unisul.br
Relações Internacionais
O curso da instituição é voltado principalmente para as questões relacionadas ao âmbito
internacional. Com isso, os internacionalistas são habilitados a realizarem negociações
internacionais, além de desenvolver formação empreendedora.
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Curso de Medicina Veterinária participa do Pet Days

No próximo sábado e domingo (22 e 23) acontece o evento Pet Days, uma feira
especializada em produtos pets, que receberá a presença de fornecedores, expositores e
contará com cursos e palestras. O Curso de Medicina Veterinária da Unisul estará
presente com um stand, onde professores e alunos estarão atendendo a comunidade. O
objetivo é mostrar à comunidade externa o funcionamento do curso e também as
atividades desenvolvidas no Hospital Veterinário Universitário.
O evento acontece no Farol Shopping, no piso térreo do estacionamento do
empreendimento e é gratuito. Além das exposições, haverá também espaço para
adestramento e uma feira de adoção. Segundo o professor Rene Blazius, coordenador do
Curso de Medicina Veterinária, a participação do curso no evento pode trazer muitos
benefícios para a Universidade. “Vamos divulgar as nossas ações e assim esperamos
atrair potenciais alunos para o curso e também clientes para o Hospital Veterinário
Universitário”, afirma.
O Curso de Medicina Veterinária da Unisul tem em seu corpo docente um grande
número de professores doutores e mestres, altamente qualificados, aptos para oferecer
aos alunos uma excelente oportunidade para capacitação/formação nas diversas áreas da
medicina veterinária.
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Curso de Direito promove evento sobre direito penal
constitucional
Na próxima quarta-feira (26), a partir das 8h15min, os estudantes do Curso de Direito
do Campus Tubarão poderão participar de duas palestras sobre direito penal
constitucional. O evento acontece no Auditório 221, do Bloco Pedagógico, e terá como
expositores os advogados Marcelo Pertille e Cléber Paganalli.
As inscrições são gratuitas. Saiba mais clicando aqui.

Segundo o coordenador do Curso de Direito, Mauricio Zanotelli, o tema do direito penal
está em evidência, principalmente pelo cenário nacional. “Estamos com um
protagonismo muito forte do Poder Judiciário exercido em julgamentos de pessoas
importantes (políticos e empresários). Em um momento em que se fala de perseguição
do Judiciário em relação ao político é necessário esclarecer os limites constitucionais da
atuação”, explica.
A Aula Magna é uma forma de ampliar os conhecimentos dos estudantes sobre
determinados temas, alcançando um dos pilares da Unisul, que é a extensão do ensino.
“Estes eventos servem para a consolidação do conhecimento dos alunos, em especial
para mantê-los atualizados sobre temas não abordados diretamente no currículo do
curso e que estão em evidência no país. A extensão solidifica o ensino e abre diversos
campos para a pesquisa. O resultado é um aluno melhor preparado para o futuro
profissional”, esclarece Mauricio.
Conheça mais sobre os palestrantes
Marcelo Pertille – Direito Penal Constitucional e a Legitimidade do Poder de
Punir
Doutorando e Mestre em Ciências Criminais (PUC/RS), Especialista em Direito
Processual Penal (UNIVALI), Especialista em Direito Público (UNIVALI), Professor
universitário, Coordenador do Rico Domingues Jurídico, Advogado.
Cléber Paganelli – Constituição Federal: Uma análise estrutural
Mestre em Direito (PUC/SP), Especialista em Direito Constitucional
(Uniderp/Anhanguera), Especialista em Direito do Trabalho (UNIVALI), Especialista
em Direito Previdenciário (CESUSC). Professor do Rico Domingues Concursos.
Advogado.
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Professora de Naturologia conquista Prêmio Professor
Inovador

Nesta quinta-feira foi entregue o Prêmio Professor Inovador, um reconhecimento dado
pela Unisul para docentes que realizam trabalhos no âmbito da pesquisa e extensão. A
professora do Curso de Naturologia da Unisul, Claudia Tietsche, foi a contemplada com
o prêmio deste ano, que foi entregue durante a 13º Jornada Unisul de Iniciação
Científica (JUNIC).
O trabalho da professora abordou o tema: Pedagogia Relacional: a virtualidade do
espaço-tempo entre o saber e o não-saber contemporâneos. A pesquisa abordava um
método para naturalizar o ensino, a pesquisa e a extensão dentro da sala de aula.
Segundo a professora, um dos objetivos do trabalho era transformar a docência como
uma oportunidade de encontro e partilha, diminuindo a hierarquia entre aluno e
professor. “Foi uma honra para mim ganhar este prêmio. A disciplina não entrega
apenas um produto, mas sim uma relação. Então as relações e os encontros são
oportunidades de produção, de ensino e de extensão”, comenta Claudia.
A professora estava concorrendo com outros dez trabalhos de docentes da Unisul. O
Programa Professor Inovador da Unisul tem como objetivo consolidar as atividades
formativas de pesquisa e extensão previstas nos projetos pedagógicos dos cursos, como
forma de articulação do ensino, pesquisa e extensão.
O bacharelado em Naturologia da Unisul é pioneiro no Brasil, tendo sua primeira turma
ingressante em 1998. Reúne conhecimentos das áreas de humanas, biológicas e da
saúde, buscando abordar o indivíduo de maneira multidimensional, levando em
consideração aspectos físicos, emocionais, mentais e sociais.
A Naturologia estuda práticas e métodos naturais, tradicionais e modernos para o
cuidado humano. Visa à expansão, manutenção e recuperação da saúde, bem como à
melhoria da qualidade de vida e ao equilíbrio do ser humano com o ambiente e com a
sociedade.

