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Instituto dos advogados dá posse a 16 novos sócios
Instituto dos Advogados de Santa Catarina realiza na noite desta quarta (26), na Unisul
de Florianópolis, a posse dos novos associados. O presidente Gilberto Teixeira fará um
resumo histórico do IASC, fundado em 1931, e anunciará as novas atividades para este
ano.
São os seguintes os novos membros do Instituto:
Dr(a) Angela Vanessa de Souza
Dr(a) Carla Cristina Martins
Dr(a) Carolina Fernandes Rodrigues
Dr. Everaldo Medeiros Dias
Dr. Everton Soccol
Dra. Gicelda Maria da Silveira
Dr. Glauco Artur Ribeiro de Assunção
Dr. Jorge Luiz dos Santos Mazera
Dr Juliano Mandelli Moreira
Dr. Kliwer Schmitt
Dr. Luciano Ramos de Fávere
Dr. Nelson Juliano Schaefer Martins
Dr. Nilson João Espíndola
Dr. Thiago Mondo Zappelini
Dr. Pedro Cherem Pirajá Martins
Dr. Pedro Corrales Neto
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Curtas
Instituto dos Advogados de Santa Catarina realizou solenidade na Unisul para ingresso
de 16 novos associados. O presidente Gilberto Teixeira anunciou a programação deste
fim de ano.
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Oficina gratuita sobre importância da escuta acontece hoje,
na Unisul
Acontece hoje, às 19h30, na Unisul de Tubarão, a 2ª Oficina Escutatória, promovida
pelo Núcleo de Apoio à Vida Cidade Azul (Navica). O evento é gratuito e será realizado
pelo psiquiatra Rodrigo Rosa Silveira.
A oficina faz parte dos eventos promovidos pelo núcleo em alusão ao setembro amarelo,
mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Segundo a organização da
oficina, numa roda de conversas e com exercícios práticos, o psiquiatra pretende
explorar a importância da escuta para o acolhimento daquele que sofre.
Mesmo o evento sendo gratuito, a organização pede para que os interessados em
participar da oficina realizem a inscrição através da página do Centro de Valorização da
Vida (CVV), de Tubarão, no Facebook. O evento será no auditório 311 do bloco
pedagógico da Unisul.
O Navica, fundado no ano passado, em 2017, é responsável por gerir, manter e fomentar
as atividades do posto de atendimento do CVV, inaugurado no começo deste mês, em
Tubarão. O CVV realiza apoio emocional e de prevenção do suicídio, atendendo
voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, através
do telefone 188.
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Conferência do Idoso acontece nesta quinta-feira (27)
na Unisul
A Fundação Municipal de Desenvolvimento Social realiza nesta quinta-feira (27), no
auditório 211, do Bloco Pedagógico da Unisul, a II Conferência Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa, cujo tema será “Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel
das Políticas Públicas”.
A programação cobre todo o dia, conforme o cronograma abaixo:
8 horas – Credenciamento
8h30 – Abertura Solene e Mesa de Autoridades (Leitura e Aprovação do Regimento
Interno da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa)
9 horas – Apresentação Cultural
9h30 – Palestra Magna “Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das
Políticas Públicas”
11 horas – Debate / Organização dos Grupos de Trabalho conforme Eixos
12 horas – Intervalo para o almoço
13h30 – Grupos / Eixos Temáticos
16 horas – Coffee Break

16h30 – Plenária
17h30 – Eleição dos Delegados para a etapa regional
18 horas – Encerramento
O evento acontece das 8 às 18 horas, e os interessados em participar podem realizar sua
inscrição no local.
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O que a WEG e a AMcom têm em comum com a moda
e o design?
Santa Catarina Moda e Cultura (SCMC) promove imersão em diferentes culturas para
se reinventar e gerar mais valor ao consumidor

Foto: Divulgação

O desafio da indústria da moda é levar ao consumidor possibilidades que o façam se
reinventar. Mas, como a própria indústria internamente consegue se renovar e buscar
novos formatos que possam gerar cada vez mais valor? Para a plataforma SCMC (Santa
Catarina Moda e Cultura), essa é uma questão presente e os caminhos percorridos nem
sempre são os mais ortodoxos. Na prática, os associados do SCMC elegem as
organizações que mais admiram, seja no Brasil ou no mundo, e organizam encontros
entres CEOs e líderes.
No mês de setembro, as escolhidas foram a multinacional WEG, que está há quase 60
anos no mercado, e a AMcom, uma jovem empresa blumenauense que já ganha o
mercado nacional mirando um crescimento exponencial. "O maior interesse da liderança
do SCMC é compreender a cultura por detrás da estratégia, os valores que estão
presentes e como essas brilhantes companhias crescem e inovam em ambientes hostis",
comenta a assessora executiva do SCMC, Amélia Malheiros.
Para o presidente do conselho de administração da WEG, Décio da Silva, que
recepcionou os participantes, o desafio dos gestores é buscar o equilíbrio entre o curto e
o longo prazo. "Empresas que trabalham somente com planejamentos a curto prazo
podem ficar estagnadas no momento presente, sem inovar", acredita. Da conversa
franca e transparente surgem os aprendizados, os insights e até boas parcerias que num

primeiro momento não estavam pensadas, mas pela sinergia e colaboração, tornam-se
possíveis.
"Sempre é bom visitar outras empresas e especialmente empresas que têm valores
especiais. A WEG é um caso destes. A simplicidade é marcante em tudo, além da
competência e da visão global. Os cuidados e a valorização da "sua gente" ficaram
claros na explanação do Sr. Décio. Foram horas de um aprendizado superior", ressalta
José Altino Comper, presidente da Círculo S/A e do Sindicato das Indústrias de Fiação,
Tecelagem e do Vestuário de Blumenau (Sintex).
Em um ambiente altamente disruptivo, a AMcom abriu as portas dando forma ao que
imagina-se ser um ambiente favorável à cooperação. A ausência de salas ou divisórias
melhorou a comunicação. Além disso, a sede estilo "Google", que foi co-criada com os
colaboradores, promove outros benefícios como a autogestão, o senso de
responsabilidade e a disseminação dos valores da empresa, reforçando que o foco de
associar as pessoas aos avanços tecnológicos é uma alavanca para o crescimento
contínuo.
Esse programa do SCMC foi batizado de VIC (Very Important Companies) e já levou
os associados para companhias como Natura, Tramontina, Instituto Senai de
Tecnologia, Arezzo, Volvo, Portobello, Boticário e muitas outras em diversos ramos de
atuação. A proposta é buscar organizações que sejam inspiração para inovar e renovar
através do compartilhamento de informações. "Está ultrapassado quem pensa em manter
segredo sobre o caminho percorrido para o sucesso. Estamos na jornada da indústria
4.0, onde as pessoas compartilham e processam informações em rede", diz Amélia.
O SCMC
Plataforma criada em 2005 por empresário catarinenses, com o intuito de conectar
indústria, entidades e instituições de ensino, capacitando e promovendo a colaboração
entre parceiros para a inovação.
Empresas associadas: Altenburg, Audaces, Chantelle, Cia Hering, Círculo, Coratex,
Cores e Tons, Fakini, HI Etiquetas, Karsten, Meias LOA, Marisol, Plasvale, Tecnoblu e
Villa Têxtil.
Instituições de ensino parceiras: Católica de Santa Catarina, Furb, Instituto Federal
Catarinense (Gaspar e Ibirama), Senac (Brusque), Senai (Blumenau, Brusque, Criciúma,
Jaraguá do Sul, Joinville), Udesc, UFSC, Grupo Uniasselvi, Unifebe, Unisul, Univali
(Florianópolis e Balneário Camboriú), Univille, Unochapecó e Unoesc.
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Tubarão sediou roda de conversa sobre o
financiamento da política de saúde
Representantes de boa parte dos municípios do Sul do Estado estiveram em Tubarão
nesta quarta-feira, 26, para a roda de conversa sobre o financiamento da política de
saúde, evento promovido pela Escola de Gestão Pública Municipal (Egem) e apoio da

Associação de Municípios da Região de Laguna (Amurel), das 8h30min às 17h, nas
dependências da Unisul.

O objetivo da conversa foi esclarecer aos participantes as mudanças da
operacionalização e uso dos recursos financeiros da saúde a partir de: Vigências da
Emenda Constitucional 86/2015; Portaria 3.992/2017 – que dispõe sobre o
financiamento e a transferência dos recursos federais; da Portaria 799/2017 e Portaria
565/2018 - que regulamentam a aplicação das emendas parlamentares; Portaria 748/
2018 - dos recursos da Saúde referentes ao Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM).
Foram convidados para o evento prefeitas e prefeitos, secretárias (os) municipais de
saúde e assistência social, contadores, trabalhadores do SUS, vereadores, equipe técnica
(planejamento, tesouraria) das secretarias municipais, corpo técnico da saúde e
assistência das associações de municípios (Amurel, Amrec e Amesc), estudantes de
saúde coletiva, e gestores da saúde e administração.
A palestrante foi Carla Estefânia Albert, doutora em Psicologia Social (PPGP/PUCRS),
mestre em Economia do Desenvolvimento (PPGE/PUCRS) e administradora. Integra
desde 2015 a equipe da área da Saúde na Confederação Nacional dos Municípios
(CNM), dentre outras experiências profissionais.
O ex-tesoureiro e atual consultor da CNM, Hugo Lembeck também palestro no evento.
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Alzheimer: Grupo de apoio para familiares de
portadores da doença inicia
Os encontros têm início na sexta-feira da próxima semana e mais sete reuniões estão
previstas até o final do ano.
O Grupo de Apoio dos cuidados à psicoeducação do Alzheimer, voltado para os
familiares e cuidadores de pessoas com Alzheimer inicia no próximo mês. A iniciativa é
dos estudantes Bruna Nasário e Fabrício de Souza, da oitava fase do Curso de
Psicologia da Unisul, e faz parte do Estágio em Intervenção em Saúde Mental.
No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência. Em
todo o mundo, ao menos 44 milhões vivem com demência, tornando a doença uma crise
global de saúde que deve ser resolvida.

Os encontros têm início na sexta-feira (5) da próxima semana e mais sete reuniões estão
previstas até o final do ano, sempre nas sextas-feiras, das 19 às 20h. O grupo se reunirá
no Serviço de Psicologia da Unisul, no piso térreo do Bloco da Saúde, no Campus
Tubarão.
O objetivo do grupo é criar um espaço onde familiares e cuidadores possam falar sobre
a experiência e criar uma rede de apoio. “Em Tubarão este é o primeiro grupo voltado
para estas pessoas. Sabemos que o Alzheimer é uma doença progressiva e que causa
muito estresse em quem está ao redor do paciente. Esse estresse também acarreta
sintomas físicos, como hipertensão e insônia. Olhando para o cuidador vamos também
olhar para o paciente, já que o cuidado que ele vai ter com o portador da doença é
influenciado pelo seu próprio bem-estar”, relata Bruna.
Quem quiser mais informações pode ligar nos telefones (48) 99118-0464 (Bruna) ou
(48) 99818 – 2397 (Fabrício).
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Prefeitura da Capital realiza nova edição do projeto de
Renda-se à Moda
A Prefeitura de Florianópolis realiza nesta sexta (28), mais uma edição do Projeto
Renda-se à moda. O programa que ocorre sempre na última sexta-feira de cada mês é
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, por meio da
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, e em parceria com as instituições
de Ensino Superior de Florianópolis que oferecem curso de Moda.
O projeto tem como objetivo promover no município de Florianópolis ações que
valorizem o segmento da Moda, ao considerar em seu escopo os seguintes eixos:
cultura, memória e criação; educação, pesquisa e extensão; economia da cultura e
política pública para o fortalecimento da Moda autoral e local.
Concebendo estes eixos, os objetivos específicos do projeto resumem-se em fomentar
novas políticas públicas permanentes para o desenvolvimento da Moda, bem como
fortalecer as que já existem, e criar possíveis locais de referências da Moda autoral e
local como espaço de memória, formação, pesquisa e comercialização.

Nesse sentido, a essência do projeto consistirá em reunir pessoas interessadas em todo o
tipo de produção de renda como arte, seja para produzir, comercializar, como também
para consumir. Queremos com este projeto, portanto, fortalecer a renda como uma arte
de referência, possibilitando espaços formativos e de qualidade para a sua ação.
Diante disso, o projeto contribuirá para a execução de duas metas importantes do Plano
Municipal de Cultura, a meta 13 – espaços de formação cultural 100%
institucionalizado e em funcionamento e a meta 19 – valorização da memória e do
patrimônio cultural de Florianópolis 100% institucionalizado e em funcionamento.
Exposição do processo criativo
Após as pesquisas sobre a renda de bilro, alunos aprendem pontos e desenhos de renda
de bilro para desenvolver novas propostas para o vestuário e acessórios.
Programação
– Oficina básica de fuxico
– Roda de Rendeiras e Ratoeiras
– Oficina básica ponto trançado de renda de bilro
– Processo Criativo: Olhares da Moda ao Modo da Ilha (UNISUL)
Serviço
O quê? Projeto Renda-se à Moda
Quem: PMF/SCULT/FCFFC
Onde: Calçadão da Avenida Paulo Fontes/Em frente ao Ticen
Quando: 28/09/2018, das 10h às 16h
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Prefeitura da Capital realiza nova edição do projeto de
Renda-se à Moda

Foto: Divulgação PMF

A Prefeitura de Florianópolis realiza nesta sexta (28), mais uma edição do Projeto
Renda-se à moda. O programa que ocorre sempre na última sexta-feira de cada mês é
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, por meio da

Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, e em parceria com as instituições
de Ensino Superior de Florianópolis que oferecem curso de Moda.
O projeto tem como objetivo promover no município de Florianópolis ações que
valorizem o segmento da Moda, ao considerar em seu escopo os seguintes eixos:
cultura, memória e criação; educação, pesquisa e extensão; economia da cultura e
política pública para o fortalecimento da Moda autoral e local.
Concebendo estes eixos, os objetivos específicos do projeto resumem-se em fomentar
novas políticas públicas permanentes para o desenvolvimento da Moda, bem como
fortalecer as que já existem, e criar possíveis locais de referências da Moda autoral e
local como espaço de memória, formação, pesquisa e comercialização.
Nesse sentido, a essência do projeto consistirá em reunir pessoas interessadas em todo o
tipo de produção de renda como arte, seja para produzir, comercializar, como também
para consumir. Queremos com este projeto, portanto, fortalecer a renda como uma arte
de referência, possibilitando espaços formativos e de qualidade para a sua ação.
Diante disso, o projeto contribuirá para a execução de duas metas importantes do Plano
Municipal de Cultura, a meta 13 – espaços de formação cultural 100%
institucionalizado e em funcionamento e a meta 19 – valorização da memória e do
patrimônio cultural de Florianópolis 100% institucionalizado e em funcionamento.
Exposição do processo criativo
Após as pesquisas sobre a renda de bilro, alunos aprendem pontos e desenhos de renda
de bilro para desenvolver novas propostas para o vestuário e acessórios.
Programação
- Oficina básica de fuxico
- Roda de Rendeiras e Ratoeiras
- Oficina básica ponto trançado de renda de bilro
- Processo Criativo: Olhares da Moda ao Modo da Ilha (UNISUL)
Serviço
O quê? Projeto Renda-se à Moda
Quem: PMF/SCULT/FCFFC
Onde: Calçadão da Avenida Paulo Fontes/Em frente ao Ticen
Quando: 28/09/2018, das 10h às 16h
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II Conferência do Idoso acontece hoje quinta 27 na
Unisul em Tubarão
O evento acontecerá no Auditório 211, do Bloco Pedagógico

Acontece hoje quinta-feira (27), a partir das 8h, a II Conferência Municipal de Direitos
do Idoso. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Tubarão e tem apoio da
Unisul. A conferência acontecerá no Auditório 211, do Bloco Pedagógico. O encontro
tem o objetivo de propiciar a reflexão e a discussão sobre “Os desafios de envelhecer no
século XXI e o papel das políticas públicas como garantia dos direitos da pessoa idosa”.
A entrada é gratuita.
O evento é aberto a toda a comunidade e o credenciamento pode ser realizado na hora.
A palestra principal será ministrada pelo professor José Antônio Matiolla. “A nossa
sociedade está moralmente mal evoluída, já que precisamos criar leis para fazer com
que as pessoas cumpram o que já é óbvio. A nossa sociedade trata tudo como
descartável e não cria políticas públicas para quem realmente precisa”, afirma o
professor.
A conferência ocorre a cada dois anos, e é organizado pelo Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso (CDMI). “O evento busca sensibilizar as pessoas da participação ativa
dos idosos no meio social, tendo em vista que o número de idosos vem crescendo,
devido ao aumento da expectativa de vida”, afirma Rosinete Nunes, presidente do
CDMI.
Programação












8h – Credenciamento
08h30 min. – Abertura Solene e Mesa de Autoridades (Leitura e Aprovação
do Regimento Interno da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa).
09h30min. – Palestra Magna “ Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o
Papel das Políticas Públicas”
11h – Debate/Organização dos Grupos de Trabalho conforme Eixos.
12h – Intervalo para o Almoço
13h – Apresentação Cultural
13h30 min – Grupos / Eixos Temáticos
16h – Coffee Break
16h30min – Plenária
17h30min – Eleição de Delegados para etapa Regional ou Estadual.
18h – Encerramento
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Prefeitura da Capital realiza nova edição do projeto de
Renda-se à Moda
A Prefeitura de Florianópolis realiza nesta sexta (28), mais uma edição do Projeto
Renda-se à moda. O programa que ocorre sempre na última sexta-feira de cada mês é
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, por meio da
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, e em parceria com as instituições
de Ensino Superior de Florianópolis que oferecem curso de Moda.
O projeto tem como objetivo promover no município de Florianópolis ações que
valorizem o segmento da Moda, ao considerar em seu escopo os seguintes eixos:
cultura, memória e criação; educação, pesquisa e extensão; economia da cultura e
política pública para o fortalecimento da Moda autoral e local.
Concebendo estes eixos, os objetivos específicos do projeto resumem-se em fomentar
novas políticas públicas permanentes para o desenvolvimento da Moda, bem como
fortalecer as que já existem, e criar possíveis locais de referências da Moda autoral e
local como espaço de memória, formação, pesquisa e comercialização.
Nesse sentido, a essência do projeto consistirá em reunir pessoas interessadas em todo o
tipo de produção de renda como arte, seja para produzir, comercializar, como também
para consumir. Queremos com este projeto, portanto, fortalecer a renda como uma arte
de referência, possibilitando espaços formativos e de qualidade para a sua ação.
Diante disso, o projeto contribuirá para a execução de duas metas importantes do Plano
Municipal de Cultura, a meta 13 – espaços de formação cultural 100%
institucionalizado e em funcionamento e a meta 19 – valorização da memória e do
patrimônio cultural de Florianópolis 100% institucionalizado e em funcionamento.
Exposição do processo criativo
Após as pesquisas sobre a renda de bilro, alunos aprendem pontos e desenhos de renda
de bilro para desenvolver novas propostas para o vestuário e acessórios.
Programação
– Oficina básica de fuxico
– Roda de Rendeiras e Ratoeiras
– Oficina básica ponto trançado de renda de bilro
– Processo Criativo: Olhares da Moda ao Modo da Ilha (UNISUL)
Serviço
O quê? Projeto Renda-se à Moda
Quem: PMF/SCULT/FCFFC
Onde: Calçadão da Avenida Paulo Fontes/Em frente ao Ticen
Quando: 28/09/2018, das 10h às 16h

Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 27/09/2018
Hora: 07h30min
Assunto: A partir de 2019 o curso de Farmácia será ofertado no Campus Tubarão
e Grande Florianópolis. Começaram os preparativos para a Semana do Livro e da
Biblioteca da Unisul que acontece em outubro.
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 27/09/2018
Hora: 10horas
Assunto: A partir de 2019 o curso de Farmácia será ofertado no Campus Tubarão
e Grande Florianópolis. Começaram os preparativos para a Semana do Livro e da
Biblioteca da Unisul que acontece em outubro.
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Veículo: Rádio Litoral
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 27/09/2018
Hora: 07horas
Assunto: A partir de 2019 o curso de Farmácia será ofertado no Campus Tubarão
e Grande Florianópolis. Começaram os preparativos para a Semana do Livro e da
Biblioteca da Unisul que acontece em outubro.
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Jornal Unisul Hoje
Veículo: Unisul Hoje
Data: 26/09/2018
Link: http://hoje.unisul.br/tecnicas-desenvolvimento-humanitario/

Encontro trata das técnicas de desenvolvimento
tecnológico e humanitário

O evento, “Penso, logo Reciclo!” vai reunir estudantes, docentes, lideranças indígenas
catarinenses e da Amazônia para debater e apresentar técnicas do desenvolvimento
tecnológico e humanitário para fortalecer a responsabilidade sociocultural e ambiental,
por meio de várias atividades durante toda essa quinta-feira (27), no Bloco G da Unisul,
Unidade Pedra Branca.
este encontro é fruto da parceria do Projeto Transversal de Direitos Humanos e
Mediações Culturais em parceria com as Unidades de Aprendizagem, extensão e
pesquisa dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Naturologia, Publicidade e
Propaganda, Jornalismo, Curso de Economia Solidária (a distância), Pós-graduação de
Gestão de Cooperativas de Crédito (a distância), Grupo Revitalizando Culturas,
Diretório Central dos Estudantes e respectivos Centros Acadêmicos. A participação vale
horas AACAs.
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Café com Sorriso traz empreendedorismo e inovação
para odontologia

O Café com Sorriso quer despertar nos estudantes, em especial do curso de
Odontologia, o empreendedorismo. A primeira edição acontece nesta quinta-feira (27),
das 17h às 19h, na Unidade Pedra Branca. O encontro gratuito é uma iniciativa da
professora Karine Piñera em parceria com o Laboratório de Inovação da Unisul (iLAB).
Café com Sorriso
Este evento quer incentivar os estudantes e profissionais a inovarem na área, não pensar
somente nos atendimentos convencionais, explica professora Karine: “a ideia é pensar
fora da caixa e inovar. Sair da visão onde a odontologista abre uma clínica e espera que
pacientes venham até ele em busca de atendimento”.
A proposta é trazer a cada encontro um convidado diferente para apresentar seus cases
de inovação na área em que atuam e a partir de suas experiências, auxiliar os estudantes
a usarem a criatividade, sempre em parceria com a professora Karine.
O primeiro convidado, professor Geraldo Campos, mentor do iLAB, abordará o
empreendedorismo na odontologia, tendo em vista as novas realidades do mercado na
área da saúde e a necessidade dos alunos de terem uma vivência e conhecimentos em

empreendedorismo e gestão na área. “Na maioria das vezes os estudantes
principalmente da área da saúde e de outras áreas de maneira geral acabam tendo uma
vivência muito técnica e muitas vezes tem poucos conhecimentos de empreendedorismo
ou de experiências empreendedoras dentro da sua área”, relata Geraldo.
Ainda durante o evento, Geraldo vai apresentar estratégias que podem ser adotadas para
que o estudante que visa empreender. “Por meio de uma atitude empreendedora,
enxergando novos modelos de negócios, a perspectiva da tecnologia da inovação e da
comunicação como uma grande aliada no processo das práticas, tanto técnicas da
odontologia quanto da gestão dos seus consultórios. Será uma conversa onde levarei o
mundo do empreendedorismo como aliado para o mundo da odontologia”, completa.
A próxima edição no dia 18/10, receberá uma egressa do curso de Design de Moda da
Unisul, que fez especialização em gestão de mídias para falar um pouco sobre como o
marketing e as redes sociais podem ser aliados da área.
Conheça o Curso de Odontologia
Com turmas nos Campi Grande Florianópolis e Tubarão, o Curso está voltado para a
saúde coletiva, procurando conscientizar os alunos sobre a sua responsabilidade em
promover a saúde, fazer prevenção e reparar os danos causados pelas afecções da
cavidade bucal de toda a população. Mais informações e inscrições no site da Unisul.
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Atividades aprimoram o conhecimento durante
semana acadêmica

A Semana Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo acontece até sexta-feira
(28/10), na Unidade Dib Mussi. Esta edição oferece aos estudantes uma ampla
programação com oficinas, minicursos, palestras, mesa redonda, debates.
A Semana Acadêmica, organizada pelo Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo
(CACAU) da Grande Florianópolis, visa aprimorar o conhecimento de cada estudante.
“Nossa expectativa é que a maioria dos cursos aqui da Dib, Moda e Design, participem
também e não só os alunos de Arquitetura. Sendo que os alunos do curso estão super
engajados, participando, curtindo a meta é engrandecer essa semana, para que a cada
ano reforce a proposta do Centro Acadêmico, servir aos estudantes”, explica a Nicole
Loureiro Dias Gonçalves, presidente do CACAU.

Conheça o Curso de Arquitetura e Urbanismo
O Curso forma profissionais aptos a projetar e construir ambientes que permitam o
desenvolvimento sustentável, enfatizando o equilíbrio entre as pessoas e a natureza,
através dos fundamentos humanos, ambientais, artísticos, culturais e históricos.
Conhecem a tecnologia da construção, desenvolvem a capacidade de expressão gráfica e
aplicam estes saberes nos exercícios de projeto. Informações e inscrições no site da
Unisul.

