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Primeira turma de Ciências Econômicas da Unisul
completa 50 anos de formatura
O ano era 1968: 31 alunos se formavam em Ciências Econômicas, primeiro curso da
então Fessc (Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina), antigo nome da Unisul.
Agora, esses alunos completam 50 anos de formados em uma das instituições de ensino
superior que mudaram toda a realidade de uma região.
Dos 31 formandos, 14 ainda estão vivos, e morando em diferentes regiões do país.
Antônio Carlos Zapeline, um dos mais novos da turma, hoje com 75 anos, trabalhava
em um banco, e por conta disso resolveu fazer o curso de Ciências Econômicas. “Nós
sempre recordamos dos velhos tempos com muito orgulho. Para Tubarão, foi o início da
educação superior. Nós éramos um grupo muito unido, os professores estavam também
iniciando. Era um ambiente muito amigável”, comenta.
O ex-bancário Celso Philippi tinha 30 anos quando iniciou o curso, e conta que a turma
era muito unida. “Foram quatro anos bem normais. O clima era muito bom, a gente se
dava bem. Era a primeira turma, pessoas de mais idade, já trabalhando, então era bem
tranquilo”, afirma.
Memórias do ex-diretor
O ex-diretor da Fessc, Osvaldo Della Giustina, relembra os tempos idos e como o curso
iniciou, há 50 anos. “Foram aprovados 40 candidatos no 1º vestibular, e o curso iniciou
com 41 acadêmicos e cinco professores: eu mesmo, Irineu Argemiro Brodbeck, Aroldo
Silva, Fernando Marcondes de Mattos e Anastácio Katcips. Destes, 31 concluíram o
curso, tendo como paraninfo o prof. Alcides Abreu, que, além disso, foi o autor do
parecer inicial que autorizou o início do curso. Era um verdadeiro ícone no Estado nas
áreas de Economia e de Planejamento, a quem Santa Catarina deve a principal
concepção de seu modelo de desenvolvimento desconcentrado”, relembra.
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1º turma de Ciências Econômicas da Unisul completa
50 anos
O ano era 1968: 31 alunos se formavam em Ciências Econômicas, primeiro curso
da então FESSC (Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina), antigo nome
da Unisul.

O ano era 1968: 31 alunos se formavam em Ciências Econômicas, primeiro curso da
então FESSC (Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina), antigo nome da Unisul.
Hoje, em 2018, esta turma completa 50 anos de formados em uma das instituições de
ensino superior que mudou toda a realidade de uma região.
PUBLICIDADE
Dos 31 formandos, 14 ainda estão vivos e morando em diferentes regiões do
país. Antonio Carlos Zapeline, um dos mais novos da turma, hoje com 75 anos,
trabalhava em um banco e por conta disso resolveu fazer o curso de Ciências
Econômicas. “Nós sempre recordamos dos velhos tempos com muito orgulho. Para
Tubarão foi o início da educação superior. Nós éramos um grupo muito unido, os
professores que estavam também iniciando. Era um ambiente muito amigável”,
comenta.
O ex-bancário Celso Philippi tinha 30 anos quando iniciou o curso e conta que a turma
era muito unida. “Foram quatro anos bem normais. O clima era muito bom, a gente se
dava bem. Era a primeira turma, pessoas de mais idade, já trabalhando, então era bem
tranquilo”, afirma.
Memórias do ex-diretor
O ex-diretor da FESSC, Osvaldo Della Giustina, relembra dos tempos idos e como o
curso iniciou há 50 anos. “40 candidatos foram aprovados no 1º vestibular e o curso
iniciou com 41 acadêmicos e 5 professores: eu mesmo, Irineu Argemiro
Brodbeck, Aroldo Silva, Fernando Marcondes de Mattos e Anastácio Katcips.
Destes, 31 concluíram o curso, tendo como paraninfo o Prof. Alcides Abreu que, além
de ter sido o autor do parecer inicial que autorizou o início do Curso, era um verdadeiro
ícone no Estado nas áreas de economia e de planejamento, a quem Santa Catarina deve
a principal concepção de seu modelo de desenvolvimento desconcentrado”, relembra.

A turma de 68:
· Abelardo José Costa
· Alberto Cargnin
· Aloysio Ivo Urnau
· Antônio Calos Almada Amorim
· Antonio Carlos Zapeline
· Antonio Gassen
· Antonio Espindola Ferreira
· Celso de Oliveira Mendonça
· Celso Philippi
· Darcy Antunes Teixeira
· Delso Durante
· Ernani Pestana Rocha
· Geraldo Luiz Rocha Medeiros
· Humberto Ghizzo Bortoluzzi
· Iosmar José da Silva
· Jaime Ghisi
· José Luiz da Silva Albuquerque
· José Muller
· Jovino Armando Dutra
· Luiz Koening
· Marcio Bittencourt Pires
· Mauricio Costa Moure
· Maurilio Narciso
· Nelson Machado Fagundes
· Nilton Rocha
· Paulo Afonso Fernandes da Rosa
· Pedro Thomaz de Oliveira

· Raphael Schlickmann
· Ronal de Carvalho Cabral
· Walter Alves
· Wanderley Corrêa de Bittencourt
Professores:
· Diretor: Prof. Osvaldo Della Giustina
· Prof. Nilton Camisão
· Prof. Glauco Corte – Presidente da FIESC
· Prof. Carlos Gevaerd
· Prof. Mastela
Homenageados:
· Paraninfo: Prof. Alcides Abreu – Secretário da Fazenda e Fundados do BESC
· Patrono: Prof. Fernando Marcondes de Matos – Diretor Financeiro Eletrosul – Diretor
do hotel Costão do Santinho
· Homenagem: Prof. Major Carlos Augusto Caminha – Comandandte da 3ª Cia. do 63º
BI – Secretário da Educação de SC
· Homenagem: Prof. Haroldo Silva – Inspetor Escolar – Advogado
· Homenagem: Prof. Ivo Sell – Juiz de Direito em Tubarão e Desembargador do
Tribunal de Justiça de SC
· Homenagem: Prof. Irineu Argemiro Brodbeck – Emérito professor da ETCT FESSC –
Contador da EFDTC
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Unisul passa a utilizar boletos digitais
A média de impressões, por mês, chegava a 21 mil boletos. Além disso, ao adotar
a prática, transforma o processo em algo mais prático, seguro e econômico.

A partir de janeiro de 2019 a Unisul não encaminhará mais boletos bancários impressos
para o endereço de colaboradores e estudantes. Passando para o meio digital, a
Universidade torna o processo mais ecologicamente sustentável, já que reduz os gastos
com papeis e, consequentemente, acaba preservando o meio ambiente. A média de
impressões, por mês, chegava a 21 mil boletos. Além disso, ao adotar a prática,
transforma o processo em algo mais prático, seguro e econômico.
Para acessar os boletos de pagamento, é só entrar no Portal Minha Unisul, menu
“Financeiro”, clicar em “Imprima seu boleto” e pronto. A iniciativa também vai trazer
mais comodidade e rapidez para a quitação da mensalidade, já que o usuário poderá
acessar o documento de qualquer lugar.
Em caso de dúvidas ou para mais informações, ligue 0800 970 7000.
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Disponível o edital da Bolsa Social para Histórico
Escolar

A segunda etapa da Bolsa Social, que concede desconto de 50% na mensalidade durante
todo o curso, já está com edital disponível. Desta vez as vagas são destinadas aos alunos
aprovados pelo Histórico Escolar nos cursos presenciais. O benefício é válido para
alunos ingressantes na Unisul no primeiro semestre de 2019. Um dos pré-requisitos é
que o candidato tenha renda familiar líquida de até cinco salários mínimos.
Clique aqui para acessar o edital completo.
O estudante que já fizer parte de outros programas de auxílio financeiro da Unisul, ou
de outros oriundos de órgãos públicos ou privados fica impedido de participar da Bolsa
Social. Além disso, o estudante que já estiver regularmente matriculado na Unisul em
outro curso de graduação também não pode ter o benefício.

Como conseguir a bolsa?
O processo de seleção à bolsa inicia no momento em que o estudante está se
inscrevendo em um curso pelo Histórico Escolar, e compreende quatro etapas:
1. Inscrição e preenchimento das perguntas extras no momento da inscrição
online:
•

Qual a renda bruta total do seu grupo familiar?

•

Qual o número de membros do grupo familiar?

•

Possui despesas com moradia?

•

Possui despesas com doenças crônicas?

2. Envio dos documentos ao Saiac da sua Unidade Universitária;
3. Avaliação documental;
4. Parecer final com a emissão do Termo de Adesão/Reprovação
Os alunos selecionados para a primeira etapa da Bolsa Social já foram divulgados. Para
conferir a classificação, clique aqui.
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Curso de Cinema promove sessão de cinema ao ar livre

Estudantes e professores prestigiam evento Fita Crepe de Ouro 2018
O curso de Cinema da Unisul promove nesta sexta-feira (14) uma sessão de cinema ao
ar livre no Passeio da Pedra Branca. A sessão faz parte do evento Natal da Pedra Branca
e conta com cinco filmes dentre os 18 produzidos pelos estudantes como Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC). Nos dias 6 e 7 de dezembro, os 18 filmes participaram da
Mostra Competitiva Fita Crepe de Ouro.

Os filmes selecionados, por ordem de exibição, são:
Mattyyiah de Paula Reis
Sinopse: Acompanhamos o menino Mateus durante a ausência de seu pai que fora viajar
a trabalho. Os dias se passam, a espera aumenta e a ansiedade toma conta do garoto.
Rute, a mãe da criança, cumpre o papel de preocupação e zelo com seu filho e ao
mesmo tempo se vê encurralada para mantê-lo distraído, sem revelar o que realmente
está acontecendo fora dali, mas no dia em que precisa sair rapidamente, a vizinha acaba
revelando um possível futuro sem o pai do menino.
Espectroon de Maíra Linhares
Sinopse: Dra. Eliza é condenada por insubordinação e traição. Como forma de conter
suas ações, a corporação R.A.G.E transfere sua consciência para um robô. Após ser
resgatada por um grupo desconhecido, ela precisa enfrentar um mundo completamente
destruído por
organismos não terrestres enquanto cuida de sua filha recém-nascida.

Juventus FC de Alexandre Manoel
Sinopse: Juventus FC conta a história da relação de Laura e Antônio, filha e pai
respectivamente, em dois momentos das suas vidas: no primeiro, onde Laura era criança
e estava sob os cuidados de seu pai distante, e o segundo, onde Antônio, agora com mal
de Alzheimer, está sob os cuidados da filha.
Conari de Vinícius Andrade
Sinopse: Conari conta a história de Flávio e Marina, duas pessoas que não se conhecem
vivendo um dia rotineiro de seus trabalhos, ele um motorista de aplicativos, ela uma
modelo fotográfico em comum a paixão pela fotografia, até que eventos estranhos os
conectam no passado, e presente, fazendo ambos refletirem sobre o que fazer.
Apesar dessa miragem eu não errei seu nome de Victor Ávila
Sinopse: Um recorte das vidas de um investigador criminal e uma cantora de bar.
Conheça o Curso de Cinema
No Blog do Curso, você encontra o resultado oficial da Mostra Competitiva Fita Crepe
de Ouro 2018. Clique aqui para conferir.
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1º turma de Ciências Econômicas da Unisul completa
50 anos

O ano era 1968: 31 alunos se formavam em Ciências Econômicas, primeiro curso da
então FESSC (Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina), antigo nome da Unisul.
Hoje, em 2018, esta turma completa 50 anos de formados em uma das instituições de
ensino superior que mudou toda a realidade de uma região.
Dos 31 formandos, 14 ainda estão vivos e morando em diferentes regiões do país.
Antonio Carlos Zapeline, um dos mais novos da turma, hoje com 75 anos, trabalhava
em um banco e por conta disso resolveu fazer o curso de Ciências Econômicas. “Nós
sempre recordamos dos velhos tempos com muito orgulho. Para Tubarão foi o início da
educação superior. Nós éramos um grupo muito unido, os professores que estavam
também iniciando. Era um ambiente muito amigável”, comenta.
O ex-bancário Celso Philippi tinha 30 anos quando iniciou o curso e conta que a turma
era muito unida. “Foram quatro anos bem normais. O clima era muito bom, a gente se
dava bem. Era a primeira turma, pessoas de mais idade, já trabalhando, então era bem
tranquilo”, afirma.

Memórias do ex-diretor
O ex-diretor da FESSC, Osvaldo Della Giustina, relembra dos tempos idos e como o
curso iniciou há 50 anos. “40 candidatos foram aprovados no 1º vestibular e o curso
iniciou com 41 acadêmicos e 5 professores: eu mesmo, Irineu Argemiro Brodbeck,
Aroldo Silva, Fernando Marcondes de Mattos e Anastácio Katcips. Destes, 31
concluíram o curso, tendo como paraninfo o Prof. Alcides Abreu que, além de ter sido o
autor do parecer inicial que autorizou o início do Curso, era um verdadeiro ícone no
Estado nas áreas de economia e de planejamento, a quem Santa Catarina deve a
principal concepção de seu modelo de desenvolvimento desconcentrado”, relembra.

A turma de 68:
•

Abelardo José Costa

•

Alberto Cargnin

•

Aloysio Ivo Urnau

•

Antônio Calos Almada Amorim

•

Antonio Carlos Zapeline

•

Antonio Gassen

•

Antonio Espindola Ferreira

•

Celso de Oliveira Mendonça

•

Celso Philippi

•

Darcy Antunes Teixeira

•

Delso Durante

•

Ernani Pestana Rocha

•

Geraldo Luiz Rocha Medeiros

•

Humberto Ghizzo Bortoluzzi

•

Iosmar José da Silva

•

Jaime Ghisi

•

José Luiz da Silva Albuquerque

•

José Muller

•

Jovino Armando Dutra

•

Luiz Koening

•

Marcio Bittencourt Pires

•

Mauricio Costa Moure

•

Maurilio Narciso

•

Nelson Machado Fagundes

•

Nilton Rocha

•

Paulo Afonso Fernandes da Rosa

•

Pedro Thomaz de Oliveira

•

Raphael Schlickmann

•

Ronal de Carvalho Cabral

•

Walter Alves

•

Wanderley Corrêa de Bittencourt

Professores:
•

Diretor: Prof. Osvaldo Della Giustina

•

Prof. Nilton Camisão

•

Prof. Glauco Corte – Presidente da FIESC

•

Prof. Carlos Gevaerd

•

Prof. Mastela

Homenageados:
•

Paraninfo: Prof. Alcides Abreu – Secretário da Fazenda e Fundados do BESC

•

Patrono: Prof. Fernando Marcondes de Matos – Diretor Financeiro Eletrosul
– Diretor do hotel Costão do Santinho

•

Homenagem: Prof. Major Carlos Augusto Caminha – Comandandte da 3ª
Cia. do 63º BI – Secretário da Educação de SC

•

Homenagem: Prof. Haroldo Silva – Inspetor Escolar – Advogado

•

Homenagem: Prof. Ivo Sell – Juiz de Direito em Tubarão e Desembargador
do Tribunal de Justiça de SC

•

Homenagem: Prof. Irineu Argemiro Brodbeck – Emérito professor da ETCT
FESSC – Contador da EFDTC
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Arquiteto e Urbanista: elo entre planejamento e uso
inteligente dos espaços

Projeto do estudante André Barros Santos, Campus Grande Florianópolis, publicado no
Site KooZA/rch, plataforma específica para arquitetos.
O Arquiteto e Urbanista, representa a ligação entre as necessidades ditadas pelo uso dos
espaços e a qualidade do ambiente construído considerando os interesses de todas as
classes sociais, trata do habitat humano e do bem-estar, tanto no âmbito da edificação
quanto da cidade, e por esta razão, trata-se de uma profissão fundamental para a
sociedade.
A profissão de Arquiteto e Urbanista
Para planejar e aproveitar os espaços, o Arquiteto e Urbanista executa uma série de
técnicas que vão do planejamento, projeto, desenho à construção dos ambientes com
muita criatividade e funcionalidade. E que além dos conceitos técnicos, considera os
aspectos históricos, culturais, estéticos e meio ambiente.
Quando se fala em bem-estar, é comum associar ao paisagismo ou arquitetura de
interiores, porém, o arquiteto também pode edificar obras de construção civil, atuar em
planejamento urbano e planos diretores, explica o professor Maurício Andriani,
coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, do Campus Grande Florianópolis.

“A arquitetura e urbanismo tratam basicamente do habitat humano, seja através do
edifício (arquitetura), da cidade e regiões metropolitanas (urbanismo). De maneira
geral, para ter sucesso na profissão é necessário primeiro que o profissional tenha uma
boa formação acadêmica na graduação, mantendo-se atualizado por toda a sua trajetória
profissional, estando sempre atento às demandas socioculturais da sociedade em que
atua. Em resumo, o arquiteto e urbanista deve sempre atuar visando primordialmente ao
bem-estar das pessoas”.
Nos últimos 20 anos, a profissão se popularizou, tendo as redes sociais como apoio para
fazer contatos e divulgar os trabalhos. “Os avanços da tecnologia e mídias digitais estão
direcionando o arquiteto a ampliar seu modo de observar as necessidades de
planejamento do espaço construído e espaço não construído com contato mais íntimo
com o usuário final em equilíbrio com o uso de novas ferramentas computacionais. Por
isso, deve estar apto ao uso de novas tecnologias de construção civil e constante
atualização de softwares de projeto aproximando-se cada vez mais das necessidades de
organização do espaço do cidadão comum”, considera o professor Rodrigo Althoff,
coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, do Campus Tubarão.
Segundo o professor Maurício, os desafios da profissão se encontram justamente nos
avanços tecnológicos principalmente ligados aos sistemas construtivos, materiais e
técnicas de construção. “Sua atuação deve sempre ser pautada pelos princípios da ética,
da sustentabilidade ambiental e econômica dos edifícios e das cidades. Não deve
deslumbrar-se com os apelos estéticos exacerbados, muito comuns na atualidade, em
detrimento do cerne da boa arquitetura e do bom urbanismo, os quais devem visar
primordialmente ao bom desempenho em termos de funcionalidade e sustentabilidade
em todos os seus sentidos”.
E se tratando das tendências, o professor Rodrigo, defende a necessidade de constante
qualificação. “Com a retomada da aceleração do desenvolvimento econômico no país, a
tendência de aumento do mercado de trabalho tem que encontrar respostas em
profissionais ágeis com grande capacidade de trabalhar em equipe. Deve ser ágil e
flexível na tomada de decisões e estratégias em permanente atualização acadêmica”.
O professor Maurício, complementa com os valores estéticos, estes que devem ser
atemporais. “Os valores devem deixar de lado o efêmero. Em termos de funcionalidade,
é necessário sempre estar atento às necessidades do usuário, as quais também mudam de
acordo com o tempo. O arquiteto e urbanista deve atualizar-se sempre, mas nunca
deixar de lado os princípios universais, principalmente os da ética”.

Arquitetura e Urbanismo da Unisul
O curso é altamente produtivo e desenvolve as atividades de ensino-aprendizagem
dentro do meio urbano. E através do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo
(Emau), os estudantes podem executar projetos de cunho social que atendam à
instituições de caráter beneficentes. Além das atividades com instituições sociais, o
Emau também objetiva atender a famílias carentes por meio de convênios firmados
entre a Universidade e prefeituras municipais e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU). As aulas são ofertadas nos Campi de Tubarão e Grande Florianópolis, na
Unidade Dib Mussi. Mais informações sobre o curso e inscrições, no site da Unisul.
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Professores da Unisul participam do Encontro de
Sustentabilidade em Projeto

O Encontro de Sustentabilidade em Projeto (ENSUS), reúne professores, técnicos,
alunos e comunidade que buscam pela sustentabilidade integrada aos projetos e ao
desenvolvimento de novos produtos nas áreas de Arquitetura, Engenharia e Design. O
ENSUS aceita submissão de artigos até o dia 30 de dezembro deste ano e será realizado
entre os dias 8 e 10 de maio de 2019, em Florianópolis.
A programação conta com a participação de dois professores do Programa de PósGraduação em Ciências Ambientais (PPGCA) da Unisul, o Prof. Dr. Baltazar Guerra e
o Prof. Dr. Rodrigo de Freitas. Ainda estão previstas mesas-redondas, apresentação de
artigos (oral e pôster) e a entrega do “Prêmio de Sustentabilidade”.

As professoras da Unisul, Heloisa Regina Turatti Silva, Dra., Paola Egert Ortiz, Dra., e
Rachel Faverzani Magnago, Dra., assumiram a coordenação da parte da área de
Engenharia do evento. O ENSUS acontece no Centro de Cultura e Eventos da UFSC.
Os valores das inscrições até o dia 01/02/2019 são de R$ 150 para estudantes de
graduação e de R$ 200 para docentes, pesquisadores, pós-graduando e comunidade. Já
as inscrições a partir do dia 02/02 ao dia 30/04, custam R$ 200 para estudantes de
graduação e R$ 250 para docentes, pesquisadores, pós-graduando e comunidade.
.

