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Pós-graduação de MBA em Gestão de Obras e Projetos
Resumo do curso
É destinado a profissionais autônomos, empresários da área de Engenharia, Arquitetura,
Tecnologia em Construção, Administração e demais interessados com Ensino Superior
completo.
Programa completo do curso
O MBA em Gestão de Obras e Projetos da Unisul atende ao interesse do mercado de
empresas da construção civil, que busca por melhorias na produtividade e na qualidade
do processo construtivo, além de melhor desempenho na gestão empresarial.
Ao realizá-lo, o profissional adquire habilidades necessárias a execução e ao
gerenciamento de obras civis, contribuindo para melhores resultados e maior
competitividade das empresas do setor.
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Obras do Acesso Sul são vistoriadas
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O prefeito Joares Ponticelli realizou nesta segunda-feira (05) uma vistoria nas obras de
revitalização do Acesso Sul de Tubarão. O investimento nas ruas Sílvio Búrigo e Sílvio
Cargnin é de R$ 6,5 milhões e faz parte do pacote de R$ 22 milhões em obras dos
principais acessos do município.
As intervenções na rua Sílvio Búrigo ocorrem em três trechos, dos quais o nas
proximidades da ponte sobre o Rio Corrêa é o que tem maior concentração de máquinas
e operários trabalhando na implantação do sistema de drenagem pluvial. A Tubarão
Saneamento iniciou as intervenções nas imediações do viaduto da BR-101.
A Sílvio Búrigo continua com o trânsito em meia pista, solicitação feita por
comerciantes e moradores locais. Por conta dessa condição os motoristas que passarem
pelo trecho em obras precisam trafegar em velocidade reduzida e redobrar a atenção
para evitar acidentes ou danos materiais.
O projeto de revitalização do Acesso Sul prevê a implantação de ciclovia, nova
drenagem novas calçadas com acessibilidade no lado esquerdo e direito, nova
sinalização vertical e horizontal e novo pavimento asfáltico.
“É uma obra que vai ajudar a desafogar o trânsito de toda a cidade e vai beneficiar a
mobilidade de milhares de pessoas que vivem e trabalham na região dos bairros São
Cristóvão, Monte Castelo e Oficinas. Essa revitalização será decisiva para a retomada
do crescimento econômico de toda essa parte da cidade”, assegura o prefeito Joares.
Além das obras do Acesso Sul também estão em andamento as obras de revitalização da
rua Padre Dionísio da Cunha Laudth, que liga a beira-rio à BR-101 pelos fundos do
Colégio Dehon e da Unisul, e obras de pavimentação das oito ruas que ligam o binário
das avenidas Padre Geraldo Spettmann e Patrício Lima (Acesso Central). Na rua
Severiano Albino Corrêa, no bairro Fábio Silva, foram feitas as medições pela Tubarão
Saneamento para o início das intervenções.
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Unisul e Prefeitura de São Ludgero dão descontos a
estudantes de baixa renda

Os jovens de baixa renda de São Ludgero poderão ter acesso à universidade por meio do
convênio que foi firmado pela Unisul, Prefeitura do município e Weber
Empreendimentos. O acordo que foi assinado nesta quinta-feira, 8/02, prevê a
concessão de descontos nos cursos de graduação na Unidade Unisul do Vale de Braço
do Norte.
Essa oportunidade será distribuída entre os contemplados que comprovarem a renda
familiar de até 1,5 salário mínimo podendo haver a possibilidade de estender aos jovens
com renda de até três salários mínimos. Além disso, a Unisul e a Weber, concederão um
desconto de 30% na mensalidade de cada aluno. Futuramente o benefício poderá
se estender aos cursos de curta-duração e pós-graduação.
Este convênio, reforça o movimento de aproximação da Unisul junto às comunidades
regionais para atender as demandas, promover a inclusão social no ensino superior e
consequentemente, inserir os estudantes no mercado de trabalho por meio das vagas de
estágios e empregos. “O convênio entre Unisul, Weber e Prefeitura de São Ludgero,
certamente, contribuirá com a formação de novos profissionais que auxiliarão no
progresso da respectiva região. Temos a satisfação de registrar que cerca de 70% das
atuais lideranças regionais – nas áreas da educação, empresarial, política,
empreendedora e de profissionais liberais – são compostos por egressos da nossa
Unisul”, conta Paulo Barrios, Gerente de Relacionamento e Mercado do campus
Tubarão.
Na Unidade Unisul do Vale de Braço do Norte são oferecidos os cursos
de: Administração, Ciências Contábeis, Direito e Processos Gerenciais. No
ensino semipresencial disponibiliza: Comércio Exterior, Gestão Comercial, Gestão
Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão
do Agronegócio, Logística, Marketing e Sistemas para Internet.
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UNIEDU: período para cadastramento encerra em 7
de março

O UNIEDU é um programa do estado de Santa Catarina que concede benefícios
integrais ou parciais aos alunos do ensino superior. Para concorrer as bolsas do
UNIEDU é necessário efetuar o cadastro no sistema e atender aos requisitos
estabelecidos pela regulamentação dos respectivos programas.
No ano passado, mais de 2.100 alunos da Unisul foram contemplados pelas bolsas do
UNIEDU. Na Universidade, o Programa disponibiliza as seguintes modalidades para os
alunos de graduação e pós-graduação:






Bolsa Uniedu Graduação: cursos de graduação totalmente gratuitos por meio do
Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior
(Fumdes).
Bolsa Uniedu Pós-graduação: cursos de pós-graduação totalmente gratuitos pelo
Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior
(Uniedu/Fumdes).
Bolsa do Artigo 170: concede benefícios de 25% a 100%, conforme a condição
financeira do candidato.
Bolsa do Artigo 171: oferece bolsas para a pesquisa e extensão dos alunos de
graduação.
Bolsa Proesde: esta modalidade concede 70% e 100% para cursos regionais e de
licenciaturas definidos no respectivo edital de oferta.

É importante estar atento ao período de cadastramento pois para concorrer a um dos
benefícios os dados devem constar no sistema do UNIEDU. Isso também vale para os
alunos que já foram contemplados e que deverão realizar o cadastro em 2018. O prazo
vai até o dia 07 de março. Os dados devem ser registrados no site do UNIEDU.
Para mais detalhes sobre as bolsas e programas acesse o site da Unisul.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 05/02/2018
Link: http://hoje.unisul.br/dce-de-tubarao-e-unisul-realizam-acordo/

DCE de Tubarão e Unisul realizam acordo
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Em março do ano passado, o Diretório Central dos Estudantes de Tubarão (DCE) e a
Unisul realizaram um acordo para a concessão de bolsas de estudos a uma parcela de
alunos que cursaram – em 2003 – o Campus Universitário de Tubarão e suas Unidades
vinculadas (Içara, Laguna, Braço do Norte e Imbituba). O compromisso mútuo resulta
do provimento parcial de uma ação proposta pelo Diretório para os estudantes do
respectivo ano, substituindo parte dos valores pagos por bolsas de estudos nos cursos da
Unisul.
Embora nem todos os estudantes de 2003 estejam contemplados no acordo, em
decorrência do provimento parcial dos pedidos que integraram a ação, os beneficiados
poderão usufruir de bolsa de estudo – Colégio Dehon, graduação ou pós-graduação
(lato ou stricto sensu) – ou mesmo concedê-la aos seus dependentes diretos.
A nominata com os beneficiados está disponível AQUI.
Para mais informações ou para dirimir quaisquer dúvidas referentes à nominata com os
beneficiados, aos requisitos e às condições acordadas, bem como dos valores
envolvidos, acione o Diretório de Tubarão (3621-3119 – contato@dceunisul.com.br )
ou o Setor de Atendimento Integral ao Acadêmico da Universidade (SAIAC), de forma
presencial ou pelo Portal MinhaUnisul.
O DCE de Tubarão e a Unisul seguem à disposição para auxiliar os estudantes, em
qualquer tempo e em todas as etapas.
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Filme é indicado para festival internacional de cinema
em Lisboa

O filme “De que te lembras, Maria?” foi indicado para a 9ª edição do Festival de
Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (Festin), que acontecerá entre os dias 27/02 a
06/03, em Lisboa (Portugal). A obra da cineasta e coordenadora do curso de Cinema da
Unisul, Mara Salla, concorre à Categoria Curta 2.
Esta foi a décima indicação do filme para um festival internacional de cinema em um
ano de exibição. “O Festin é um dos principais festivais para o filme ter entrado e estou
muito confiante e satisfeita. Esse filme foi produzido com recursos da lei Rouanet e teve
o apoio do curso de Cinema da Unisul”, conta Mara.
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