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Agentes orientam para desvios
Agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar farão um trabalho especial de
orientação aos motoristas de Tubarão. A ação é devido às mudanças no trânsito por
ocasião das obras de revitalização da avenida Patrício Lima e da rua Padre Dionísio da
Cunha Laudth, que terá prioridade do trabalho de orientação e fiscalização.
A via liga a avenida José Acácio Moeira à BR-101, passando pelos fundos da Unisul e
do Colégio Dehon. As obras de revitalização iniciaram nas proximidades da rodovia
federal e quando os trabalhos começarem no lado oposto, no cruzamento com a beirario, o tráfego de veículos será bloqueado e o trânsito será deslocado para vias próximas.
De acordo com o gerente de Trânsito e Mobilidade, Dionísio de Quadros, uma
alternativa de desvio será pela rua Martinho Ghizzo. Por conta disso, o estacionamento
de veículos ao longo da via estará proibido. “A permanência do estacionamento vai
dificultar o fluxo de veículos. Por isso a Guarda Municipal e a Polícia Militar orientarão
os motoristas, inicialmente, a não deixarem mais os veículos nessa área. Depois, a
fiscalização será colocada em prática para quem descumprir essa determinação”,
destaca o gerente.
A expectativa é de que a obra na rua Padre Dionísio da Cunha Laudt, no cruzamento
com a beira-rio, inicie na próxima semana. Ficou definido na reunião um trabalho de
apoio ao trânsito nas imediações das obras de revitalização da avenida Patrício Lima,
que iniciaram a partir da ponte Dilney Chaves Cabral.
Parte do canteiro de obras está sobre a pista, o que gera transtornos em horários de pico.
A presença de agentes ou policiais tem por objetivo orientar o trânsito para minimizar
ao máximo ou evitar filas e congestionamentos próximo às obras.
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Sem o Fies, universitários buscam outras opções de
financiamento

Caloura do curso de odontologia da Unesc, Bianca de Oliveira Moisés, procurou a
Coordenadoria de Política de Atenção ao Estudante (CPAE) da universidade, quando
soube que não contaria mais com o auxílio do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies). “Fiquei sabendo e vim buscar mais esclarecimentos sobre o assunto.
Não sei bem ao certo o porquê do cancelamento, mas agora terei que dar um jeito para
pagar a mensalidade”, disse angustiada. O valor do curso de odontologia é de R$ 752,68
para cada crédito. “Vou cursar seis créditos nessa primeira fase e o investimento será de
mais de R$ R$ 2.600 mês”, calculou.
A debandada do Fies, ocorre em outras universidades particulares da região, sendo que
apenas a Unisul permanece no programa. A saída foram às modificações feitas pelo
governo federal em janeiro deste ano, baseadas na lei 10.260/2001 na Câmara Federal,
que dá uma nova versão ao financiamento. Por meio de uma nota em seu site, a Unesc
comunicou a decisão, com razão fundamentada na sustentabilidade financeira da
instituição e seus alunos. A nota ainda tranquiliza os acadêmicos que já possuem o
financiamento, informando que os que assinaram o contrato até dezembro de 2017 não
serão prejudicados.

O que mudou?

A alteração responsabiliza as universidades pela possível inadimplência nos contratos,
que figuram na condição de devedora solidária do estudante junto às instituições
financeiras, transferindo para as instituições de ensino a responsabilidade sobre o
financiamento estudantil. Além da retirada do tempo de carência, o que dificulta o
pagamento do financiamento.
A coordenadora do CPAE, Janaina Damásio Vitório, comenta que os novos critérios do
Fies, foram muito ruins, tanto para a instituição, quanto para o aluno. “Os acadêmicos
que já possuem o financiamento começam a pagar somente depois de 18 meses de
formação. É justo porque é esse o tempo que se leva até o ingresso no mercado de
trabalho e criar uma estabilidade financeira. Hoje não, quando o acadêmico recebe o seu
diploma, ele já inicia o pagamento. E caso o mesmo estiver com a carteira assinada, o
governo já desconta o percentual definido na sua folha de pagamento. E caso não
consiga pagar o aluno poderá ser acionado pelos órgãos de proteção ao crédito”, diz.
Ainda segundo ela, o mais complicado foram as alterações feitas recentemente, quando
alguns universitários já estavam com a matrícula paga, aguardando para dar entrada no
financiamento. “O governo começou as mudanças no final de dezembro, quando as
universidades estavam em recesso. A portaria final que definiu os critérios do Fies
saíram agora em fevereiro. Então, foi uma política ruim, pois os acadêmicos não
tiveram a possibilidade de escolha. O aluno fez o Enem em novembro já pensando em
que universidade ele iria estudar, e possivelmente, fazer o Fies. Se o governo tivesse
divulgado com antecedência as novas políticas as universidades teriam se decidido e o
aluno poderia escolher uma que continuasse com o financiamento”, analisa.
Outras opções de financiamento
A Unesc está trabalhando justamente com o amparo desses acadêmicos e busca outras
opções de financiamento. Ela conta que dias atrás, receberam um pai desesperado, pois
sua filha passou no vestibular apostando no financiamento. “Orientamos para que
fizesse o artigo 170, ou o vínculo com um projeto de pesquisa para conseguir um
percentual. Mas sabemos que tudo isso não substitui um financiamento integral. Nosso
papel é não inviabilizar a permanência desse aluno”, informou.
“Mudanças não foram boas”, diz presidente do DCE
O presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Unesc, Alexandre Bristot,
coloca que as mudanças não foram boas para as universidades, e que somente as que
fazem parte do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das
Instituições de Ensino Superior (Proies) tiveram que adaptar-se. “No sistema Acafe,
somente a Unisul aderiu ao novo Fundo, pois estão no Proies, o que torna obrigatório a
participação em todos os programas do governo. Está acontecendo o mesmo no Rio
Grande do Sul”, destaca.
Conforme Bristot, uma delas foi a liberação para as instituições privadas participarem
sem limite de taxa de juro. “Além da retirada do prazo de carência está determinado que
as universidades criem um fundo para depositar o valor do Fies dos alunos. E caso ele
não consiga pagar, a própria instituição terá que ressarcir. E isso não está no
orçamento”, comenta.
Além disso, o limite de vagas de juros zero, ou juros mais baixos passa a ser
regionalizado, com preferência para locais onde profissionais são escassos. “Na última
semana o jurídico nos passou e nos explicou toda a questão da lei e do por que da saída
da universidade do financiamento”, concluiu.
A presidente do Centro Acadêmico de Medicina, Renata Petri, aponta um número de
desistências no curso. “O número de vagas do Fies vem diminuindo há alguns anos, e
agora, sem ele o financiamento está bem difícil. Muitos alunos não tem condições,

talvez não seja por esse motivo, mas estamos tendo muitas desistências, o que não
acontecia”, finaliza.
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Equipe de Natação conquista sete medalhas em
travessia

Os nadadores da Associação Tubaronense de Natação (ATN) conquistaram sete
medalhas, neste domingo, durante a disputa da 10ª Travessia de Palmas, na cidade de
Governador Celso Ramos.
A competição foi válida pela 5ª etapa do Grand Prix de Travessias. Os atletas de
Tubarão conquistaram duas medalhas na classificação geral e cinco medalhas entre a 1ª
e a 5ª colocação na prova dos 1.800 metros.
Na classificação geral, no feminino, Júlia Tártari ficou com o título de campeã geral, e
Bruno Avelino de Oliveira foi o vice-campeão geral no masculino.
O grupo de Tubarão competiu sob o comando do treinador André Lemos. “O mar estava
uma piscina, nadamos visualizando o fundo do mar quase do início ao fim, estávamos
com um grupo reduzido, mas mesmo assim não deixamos passar em branco e
trouxemos mais estas conquistas para a equipe”, ressaltou.
A ATN tem o patrocínio das empresas Engie, Unimed, Cottonbaby, e ainda o apoio da
Core Sports, Centro de Treinamento Físico João Carlos (CTFJC), Colégio
Dehon/Unisul e Escola Técnica de Comércio, Clube de Campo, Clube 29 de junho,
Academia Vital, prefeitura de Tubarão, através da Fundação Municipal de Esportes, e
também do governo federal, através da lei de incentivo ao Esporte, do Ministério do
Esporte.
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Apoio ao esporte

A atleta Ariana Alberti, que luta por São José e treina na Unisul campus Pedra Branca, é
patrocinada pela Costelaria Ponta D´Agulha e foi vice-campeã na categoria peso médio,
até 70 kg. A seletiva regional aconteceu em Videira no último final de semana e a
classificou para o Campeonato Brasileiro de Judô que acontecerá em abril na cidade de
São Paulo. Parabéns, Ari linda!
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Convênio expande estágios na medicina

Neste semestre o curso de Medicina do Campus Grande Florianópolis receberá o dobro
de calouros em relação aos semestres anteriores, o que demonstra a qualidade do curso e
o reconhecimento de quem procura a Unisul.
Para qualificar ainda mais a formação dos futuros profissionais, a Universidade firmou
um convênio com o Hospital SOS Cardio, para expandir o campo de estágios
obrigatórios do curso, o internato médico
O curso de Medicina da Unisul já está presente na rede pública da Grande Florianópolis,
possibilitando aos alunos, a aplicação prática das teorias e o estágio necessário para a
formação dos futuros médicos, destaca o Diretor do Campus Grande Florianópolis,
Zacaria Alexandre Nassar: “a partir do convênio firmado com o SOS Cardio, os alunos
passam a ter uma complementação importante em sua formação, uma vez que, a Unisul
passa a oferecer aos seus estudantes uma formação com base na vivência humanizada e
práticas de excelência em saúde, consideradas referências”.
Amplia-se assim, a visão dos futuros profissionais dentro de realidades completamente
distintas, privilegiando uma inserção profissional e humana transformadora na
sociedade.
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Universidade é o ponto de partida para quem busca o
sucesso profissional

O ano começou e com ele a esperança de que as promessas feitas se realizem em 2018.
Alguns querem viajar, outros, estabilidade financeira, e ainda há quem tenha o sonho de
ingressar na universidade e conquistar um futuro de sucesso fazendo o que ama.
A universidade é o ponto de partida para a realização de muitos sonhos. A Unisul
incentiva o desenvolvimento de cada aluno para a realização do mesmo. Com uma
grade curricular que se encaixa com a demanda do mercado de trabalho, infraestrutura
de qualidade e professores capacitados, o aluno recebe todo o suporte para se
aprofundar na área escolhida.
As aulas que iniciaram nesta segunda-feira, 26/02, trouxeram para o Campus Grande
Florianópolis, Unidade Pedra Branca, uma movimentação de veteranos e calouros num
clima amistoso de início de semestre.
Para Amanda Selm que cursará Publicidade e Propaganda, as expectativas para o início
das aulas é de que seja um ano de grande proveito, quando questionada sobre a
motivação para a escolha do curso Amanda diz: “eu me identifiquei muito, gostei, é
muito minha cara, meus pais gostaram também da ideia e eu resolvi fazer ’’.
Além dos calouros e veteranos, há aqueles que reingressam na universidade, como é o
caso de Ramon Cesar Quintão Milagres, que após cursar Engenharia Civil e Engenharia
de Segurança do Trabalho dará início ao curso de Engenharia Elétrica para
complementar seu currículo: “eu já tinha feito a pós e a graduação aqui, não era minha
pretensão fazer federal e das particulares eu acho que a Unisul é melhor’’.
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Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental publica
1ª edição do ano

Na primeira edição deste ano a Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental apresenta
um encarte especial do IV CIDESPORTE – Congresso Internacional de Desempenho
Portuário, com debates e estudos sobre o desempenho ambiental dos portos.
Além do encarte, o leitor também encontra artigos e estudos de caso voltados à
sustentabilidade. “São mais de oitocentas páginas com mais de quarenta textos
científicos que levam à reflexão sobre a importância das questões ambientais e
sustentabilidade como fator de resistência e resiliência em espaços analisados nas
diversas regiões do Brasil. Nosso objetivo é que tem oportunizado à comunidade
científica e a sociedade em geral o debate técnico e legal das questões ambientais em
busca da sustentabilidade e da qualidade de vida”, destaca Jairo Henkes, editor da
Revista.
O periódico está disponível neste link.
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Assunto: tese do prof. Otto e dissertação prof. Cargnin, ambas pesquisas do
programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, e Biblioteca Unisul com acesso
comunitário.
Comentarista: Willian Corrêa Máximo
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