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Inscrições estão abertas
Já estão abertas as inscrições para o Startup Weekend, evento que ocorre pela primeira
vez em Tubarão, de 28 a 30 de abril, na Unisul.
Construir um negócio em apenas 54 horas é o desafio do Startup Weekend, que contará
com a participação de mentores, jurados, oradores, investidores e muito mais. As
inscrições podem ser realizadas através do endereço eletrônico bit.ly/swtubarao, e as
vagas são limitadas.
O Startup Weekend é um evento global que dura 54 horas ao longo de um fim de
semana em que empreendedores, desenvolvedores, designers e entusiastas se unem para
compartilhar ideias, formar equipes e criar startups. É um laboratório para o
empreendedorismo, e a intenção dos organizadores é fomentar negócios na área de
tecnologia e inovação.
O início é na noite de sexta-feira, 28 de abril, com o palco aberto para os participantes
compartilharem suas ideias e inspirarem outros a se juntarem a seus times. As mais bem
votadas são escolhidas. Durante o sábado e o domingo, os times focam em encontrar um
modelo de negócios e criar um produto viável mínimo, utilizando metodologias e
ferramentas.
Durante a maior parte do tempo haverá mentores convidados à disposição dos
participantes. No domingo, os times apresentam o que construíram e recebem feedbacks
valiosos de jurados experts. Os melhores serão premiados.
Conceito
Startup é uma empresa nova e ainda em fase de desenvolvimento e pesquisa de
mercados. O termo tornou-se popular internacionalmente com o avanço da internet e a
consequente onda de criação de novas empresas na área de tecnologia e web.
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FLORIANÓPOLIS RECEBE EVENTO QUE
ESTIMULA CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES
INOVADORAS PARA O SETOR PÚBLICO

O Startup Weekend GOV acontece entre os dias 24 e 26.03 e está com inscrições
abertas
Com o objetivo de estimular a conexão entre a população e agentes públicos para a
resolução de problemas reais utilizando a tecnologia, Florianópolis recebe o Startup
Weekend GOV. A primeira edição na capital catarinense voltada para a criação de
soluções na área governamental acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Centro de
Inovação ACATE (CIA) – Primavera. As inscrições são limitadas e estão abertas
pelo site: http://bit.ly/swfloripagov.
O principal objetivo do evento é promover o empreendedorismo, estimulando que os
participantes tirem ideias do papel e criem, em três dias, uma startup. Nesta edição, o
objetivo é fomentar a inovação focada no setor público.“Florianópolis já é uma cidade
empreendedora, queremos incentivar que essa vocação contribua de modo construtivo
para o município e para o desenvolvimento de boas práticas no âmbito governamental”,
destaca Alexandre Souza, um dos organizadores do evento.
A Capital abriga 31% das empresas de tecnologia do Estado e do total de
empreendedores catarinenses, segundo pesquisa ACATE Tech Report, realizada pela
Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) em parceria com a
Neoway. O cenário é propício para o desenvolvimento de empresas nascentes e
tecnologias voltadas para a gestão do município. Guilherme Tossulino, também
organizador do evento e gerente de inovação da Softplan – empresa especializada em
softwares para gestão empresarial e pública – defende que a tecnologia pode, e deve, ser
uma grande aliada dos governantes: “As soluções tecnológicas ajudam a promover a
transparência e eficiência dos serviços públicos”.

Uma ideia em um final de semana – O desafio do Startup Weekend é criar uma startup
em três dias. Os participantes expõem suas ideias, selecionam as melhores, criam
grupos de trabalho e recebem ajuda de mentores e consultores para, no último dia,
apresentarem suas soluções para uma banca avaliadora que seleciona as três melhores.
O evento, criado e mantido pela aceleradora americana TechStars, já teve edições em
mais de 700 cidades ao redor do mundo. A edição de GOV em Florianópolis tem como
patrocinadores o Sebrae/SC, Sofplan, Pipz Automation, Scaliot, Darwin
Starter, Foresee, Pague Veloz e Unisul.
Informações e inscrições
Local: Centro de Inovação ACATE Primavera (Rodovia SC 401 – KM 04)
Data: 24 a 26 de março de 2017 (começa na sexta-feira, 24 de março às 18:00 e vai até
domingo, 26 de março às 19:00)
Site Oficial: http://www.bit.ly/swfloripagov
Facebook: https://www.facebook.com/swfloripa
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Arte e identidade de gênero são temas dos filmes no
Cinema do CIC

A primeira semana de março traz à telona do Cinema do Centro Integrado de Cultura
(CIC) filmes que abordam temas como a arte e a identidade de gênero. Na quinta-feira e
no sábado (2 e 4 de março), será exibido o longa Xico Stockinger sobre o artista

austríaco aprendiz de Bruno Giorgi; na sexta-feira (3) é a vez do documentário Vozeria
com personalidades importantes do movimento LGBT e dos Direitos Humanos; já no
domingo (5), o estúdio de atores Aktoro mostra sua produção.
O Cinema do CIC tem sessões gratuitas todas as semanas, de quinta-feira a domingo, às
20h. A realização é uma parceria entre Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e o
curso de graduação de Cinema da Unidade Pedra Branca, da Universidade do Sul de
Santa Catarina (Unisul).
Dias 2 e 4 de março de 2017 (quinta-feira e sábado), às 20h:
Xico Stockinger
Direção: Frederico Medina
Duração: 86 minutos
Ano: 2012
País: Brasil
Classificação etária: 10 anos
Sinopse: Xico Stockinger migra para o Brasil após a Primeira Guerra Mundial. Seu
sonho é se tornar piloto de avião, mas sua origem austríaca o proíbe de concluir o curso
quando o Brasil ingressa na Segunda Guerra Mundial. Inicia como aprendiz do artista
Bruno Giorgi e abraça um novo sonho: a arte. A inabalável capacidade criativa de Xico
ao longo da vida repercutiu entre seus contemporâneos e ainda ecoa na sociedade.
* Na quinta-feira (2) haverá debate com o diretor.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=76P5zK1GIFM

Dia 3 de março de 2017 (sexta-feira), às 20h:
Vozeria
Direção: Raphaela Comisso
Duração: 54 minutos
Ano: 2015
País: Brasil
Classificação etária: 16 anos
Sinopse: Trazendo reflexões sobre empoderamento, discurso, corpo, desejo, sexismo,
identidade de gênero, orientação sexual, transfeminismo e homotransfobia, o
documentário entrevista personalidades importantes quando se trata do movimento
LGBT e dos direitos humanos, tais como João W. Nery, Amelinha Teles e Luana
Hansen, entre outros.
Dia 5 de março de 2017 (domingo), às 20h:
Destaque Aktoro
O estúdio de atores mostra sua produção de curtas-metragens catarinenses.
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Evento traz programação especial no Dia Internacional
da Mulher
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) prepara uma programação toda
especial para os profissionais da rede de atendimento público, governamental e não
governamental e a comunidade tubaronense em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, na próxima quarta-feira (8).
O encontro será no auditório 211, do Bloco Pedagógico da Unisul, das 13h30min às 17
horas.
Confira a programação:
13h30 - Abertura/Palestrante: Professora Patrícia Filet
14h30min - Debate
14h50min - Relato do projeto ABRACE realizado pelo Hospital Nossa Senhora da
Conceição
15h15min - Debate
15h30min - Mulher e trabalho: os impactos da reforma da Previdência na vida das
Mulheres/ Palestrante: Professora Gisele Vargas – mestre em Educação
16h15min - Debate
16h30min - Sugestão das participantes para a qualificação de Políticas Públicas para as
Mulheres em Tubarão
17h - Encaminhamentos e encerramento.
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ASSOCIADO DO FERRARI, DE LIMA, SOUZA E
LOBO ADVOGADOS É O NOVO DIRETOR DO
CAMPUS GRANDE FLORIANÓPOLIS DA UNISUL
O advogado Zacaria Alexandre Nassar tomou posse como Diretor do Campus
Grande Florianópolis da Universidade do Sul de Santa Catarina -Unisul.
Advogado e professor, é graduado em Direito pela Universidade de São
Paulo/USP (Largo São Francisco) e pós-graduado em Administração nas
Empresas de Turismo pela UNIOESTE/PR, em Didática e Metodologia do
Ensino pela UNOPAR/PR e Mestre em Turismo e Hotelaria pela UNIVALI;
Professor de Direito e Legislação aplicados ao Turismo e à H otelaria na
UNIOESTE/PR e UNISUL/Florianópolis; Professor convidado de Direito do
Consumidor no curso de pós-graduação em Direito Empresarial do
ICPG/Asselvi/Blumenau e Professor de “Legislação e Contratos na Gestão da
Construção Civil” no MBA em Gestão de Obras e Projetos da UNISUL.
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Mutirão promovido por banda recolhe 4 toneladas

Formada por músicos de Tubarão, Jamaica Groove aproveitou a ação, em Imbituba, para
gravar parte de seu novo clipe.
Parte da gravação de um clipe da banda Jamaica Groove, o mutirão de limpeza da Praia
Sul de Itapirubá, em Imbituba, no último sábado, deu resultados que merecem ser
comemorados. Muito lixo foi recolhido, sem contar os entulhos maiores, como móveis
velhos, que foram encontrados pelos voluntários ao longo do caminho.
Cerca de 20 pessoas participaram da ação, que começou às 7 horas e seguiu até o fim da
manhã. Elas se dividiram em dois grupos de igual número, que se dedicaram a recolher o
lixo deixado na praia, encosta de morro e áreas vizinhas.
Ao todo, foram recolhidos quase 40 sacos de lixo, com capacidade para 100 litros cada,
o que rendeu quatro toneladas. “Como a praia é grande, acho que é preciso fazer mais
outros eventos desses. Tinha muita coisa na praia, inclusive lixo antigo, deixado há mais
tempo, em decomposição”, conta Diego Nunes, um dos integrantes da banda.
Desde o seu primeiro CD, Mãe Terra, a banda Jamaica Groove tem uma preocupação
com o meio ambiente. Por isso, eles pretendem seguir organizando mutirões, como o de
Itapirubá no sábado passado, em outras praias da região. “Queremos manter isso. Sempre
vamos trabalhar com a conscientização ambiental. Não adianta só a gente cantar e não
fazer a nossa parte”, garante Diego.
O dia de sol também colaborou com o evento, o que permitiu que o grupo gravasse boas
imagens para serem usadas no seu próximo clipe, para a música Salvação. As filmagens

prosseguem depois do Carnaval, em Laguna e na lagoa da Jaguaruna. A gravação da
música Salvação também está na etapa final.
A expectativa do grupo é de que entre o fim de março e o início de abril o clipe seja
lançado na internet, em plataformas como o YouTube. Salvação é o segundo videoclipe
da Jamaica Groove e chega à sequência de Ajude a Terra, gravado no fim do ano passado.
Banda começou em 2002 por causa de apresentações em Laguna
Na estrada desde 2002, Jamaica Groove começou quase por acaso, de apresentações que
Diego e Gustavo Medeiros faziam no Farol de Santa Marta, em Laguna. O resultado deu
certo, novos músicos foram chegando e outras ideias começaram a surgir. Do que era uma
brincadeira despretensiosa, formada para fazer um som acústico, nasceram os planos de
compor e ter uma banda completa.
Foi assim que, no início, nas noites de quinta-feira, por exemplo, eles lotavam o entorno
do antigo Paulistano Bar, ao lado da Unisul. “Era muito badalado pelo movimento de
estudantes. As ruas eram tomadas de amigos e apreciadores da música reggae”, recorda
Guilherme Santana.
Jamaica Groove, formada por músicos de Tubarão, marcou época também por causa de
uma Kombi, que a acompanhou durante alguns anos. “Ela nos deu algumas despesas e
acabamos vendendo. Ficaram boas lembranças e várias histórias”, resume.
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Mídia é tema de debate em Tubarão

Evento organizado pelo Sinpaaet reune profissionais da impressa regional.
Profissionais da comunicação se reuniram nesta quarta-feira à noite, em Tubarão, para
discutir o tema A mídia educa?. O evento marcou a inauguração do Espaço Cultural do
Sindicato dos Professores e Auxiliares de Administração Escolar de Tubarão (Sinpaaet),
responsável pela organização do debate.
Entre os participantes estava o empresário Nazareno Schmoeller Souza, um dos diretores
do Notisul. Em sua fala, defendeu que a mídia exerce forte influência no desenvolvimento
das pessoas, ao considerar que a informação veiculada pelos canais de comunicação
também faz parte da educação.
Para o diretor, a mídia conta hoje com veículos bons e ruins. Diante de tamanha oferta,
analisou Souza, é preciso que o público esteja preparado para saber escolher onde melhor
se informar. No caso das crianças, ele defende que a orientação tenha que partir da família
e da escola. “Tem de saber escolher, porque há muita laranja podre na mídia”, alerta.
Nazareno garantiu que não há educação, nos dias de hoje, sem influência dos conteúdos
veiculados pela mídia. Com poder tão grande, os veículos de comunicação, segundo o
diretor do Notisul, podem ajudar a formar cidadãos mais críticos, que questionem os fatos
no seu entorno. “Hoje é fundamental ter espírito crítico. Acatar tudo que é oferecido pelo
governo não é uma boa”, afirmou. Ele aprovou também o atual estágio da mídia, em que
as ofertas de informação são muito maiores por causa da internet. “É uma oferta até certo
ponto exagerada, mas isso é bom para o público”, disse.
Se a mídia educa, a informação tem de ser feita com algum critério. Para isso, Souza
acredita que o bom jornalismo deva ouvir todos os lados da mesma notícia e expor as suas
múltiplas versões, deixando ao leitor o papel de tirar conclusões. “Jornalista responsável
oferece informação de qualidade. Ouvi todos os lados para trazer a verdade em suas mais
variadas dimensões. Não pode estar a serviço de nenhum grupo”, conclui Schmoeller.
Público
foi
formado
por
profissionais
da
educação
Em um comunicado, o Sinpaaet afirma que o debate é necessário porque profissionais da
educação lidam diretamente com uma parcela jovem da sociedade, quase sempre
conectada à rede em tempo integral e a parte mais afetada pela intensa e rápida evolução
do processo midiático.
O sindicato defende ainda que a mídia contribui na transmissão de valores e, com sua
influência, pode ajudar na melhoria da qualidade da educação.
Representando a mídia regional, também participaram do debate Ildo Silva (Unisul TV),
Ronaldo Sant’Anna (Rádio Monte Carlo), Tatiana Dornelles (Diário do Sul) e a deputada
estadual, Luciane Carminatti.
Profissionais da educação em Tubarão e Capivari de Baixo compareceram ao evento,
contribuindo com indagações aos debatedores.
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Morre médico psiquiatra Benhur Xavier Porto

Um dos profissionais mais conceituados da psiquiatria no Estado, dr. Benhur Xavier
Porto, morreu aos 62 anos vítima de infarto nesta sexta-feira (24). Ele era casado com
Fátima Santos Porto.
Ele tinha consultório na região da Vila Moema, em Tubarão. Benhur, formou-se em
Medicina pela Universidade de Passo Fundo (UPF), na turma de 1987, portanto
completaria 30 anos de atuação em 2017. morava e trabalhava em Tubarão, onde
constitui família. Deixou dois filhos, Giscard Porto, que ingressou ao mesmo curso de
ensino superior que o pai, no segundo semestre de 2012, só que pela Unisul, na Cidade
Azul, e Gabriel Porto, que também cursa Medicina na mesma universidade que o irmão
– ingressou no ano passado.
“Os pais e mães devem cuidar melhor dos seus filhos. É importante ter um
acompanhamento, conversar para que eles não tomem o caminho errado. As causas da
depressão são multifatoriais. Ela tem um fundo genético que pré-dispõe as pessoas. E,
quando elas se defrontam com problemas sociais, familiares, no trabalho, perdas, não
conseguem lidar com estes sentimentos, e após algum tempo começam a apresentar os
sintomas depressivos”, disse Benhur em uma entrevista especial ao Notisul publicada na
edição do dia 24 de março de 2012
Perfil
O médico Benhur Xavier Porto era natural de Passo Fundo (RS). Era um apaixonado
pela profissão. Antes de se tornar psiquiatra, Benhur atuou por dez anos como clínico na
emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em Tubarão. Depois,
estudou em Porto Alegre, no Instituto Abuchain de Psiquiatria, onde se especializou na
área. Há 12 anos trabalha como psiquiatra e chegou a atuar no Centro de Atenção

Psicossocial (Caps) da prefeitura da Cidade Azul. Também se especializou em
dependência química pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Em breve, outras informações.
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Unisul lança Repositório Institucional que facilita a
divulgação da produção acadêmica
A Universidade lançou Repositório Institucional da Unisul (Riuni), que tem coo
objetivo disponibilizar online todo conteúdo científico de professores e alunos da
instituição. Com a tecnologia do autoarquivamento, o próprio autor fará a submissão do
documento no repositório. Os alunos pulicarão os seus trabalhos de conclusão de curso
(TCC) e os docentes a sua produção científica.
A demanda da produção intelectual é crescente na Unisul. O Riuni objetiva a gestão,
preservação e visibilidade dessa produção. Por meio do seu sistema de
interoperabilidade de dados, o conteúdo é amplamente divulgado por meio de outros
provedores de busca. A assistente de biblioteca Neiva Radeck destaca a celeridade que o
autoarquivamento proporciona. “Antes da implantação do RIUNI, o estudante entregava
o seu TCC por meio de CD à coordenação de curso, que encaminhava à biblioteca.
Agora o processo de envio e visibilidade da informação é automático com a autonomia
do estudante”.
Para disponibilizar os TCCs na plataforma, o aluno deve aguardar a avaliação dos
professores do curso. Eles determinam se o conteúdo será publicado na íntegra ou não.
As pesquisas estarão disponíveis em duas modalidades de acesso:
(1) Acesso Aberto – acesso ao documento integral e imediato
(2) Acesso Embargado – não é permitido o acesso imediato ao conteúdo integral do
documento durante um determinado período de tempo
(3)Acesso Restrito – o acesso direto e imediato ao documento não é permitido
Todo conteúdo publicado na plataforma proporciona aos alunos e professores
maximizar a visibilidade das suas produções. Segundo a bibliotecária Luciana Mara
Silva, que está à frente do projeto, a conscientização dos alunos e professores sobre a
importância do RIUNI é de extrema importância para a concretização dessa ideia. “O

repositório funciona como uma engrenagem tecnológica e humana. Tecnológica
enquanto ferramenta por meio do software de gestão, e humana que perpassa pela
conscientização da importância de ter os seus trabalhos publicados”, destaca.
O Currículo Lattes, criado e implementado pelo CNPq, viabiliza o registro de tudo o
que for relacionado à vida acadêmica de um professor, pesquisador ou aluno. Durante a
estruturação de uma carreira, o currículo Lattes se torna indispensável para a exposição
da vinculação profissional, projetos de pesquisa, produção acadêmica e tecnológica,
orientações, dentre outras das diversas ramificações de produção intelectual. O RIUNI
se mostra como ferramenta de comprovação e gestão dessa produção, na visão de Gisele
Mazon, da Pró-reitoria de Pesquisa.
O RIUNI já está em funcionamento e disponibiliza diversos tipos de documentos. Entre
eles, os e-books da Editora Unisul. A coordenadora do RIUNI, Luciana Mara, afirma
que o próximo passo é a capacitação da ferramenta junto à comunidade acadêmica. Para
isso, estão previstas oficinas no Programa de Formação Continuada (Profoco) para
instruir os docentes na funcionalidade da ferramenta. No decorrer do semestre também
estão previstas novas capacitações, incluindo os alunos.
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UNISUL
Unisul é uma universidade comunitária com a missão de promover a educação em todos
os níveis e modalidades para formar plenamente e, cidadãos competentes ao longo da
vida, comprometida com o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação,
contribuindo para a melhoria da vida em sociedade.
3 campi, 7 University unidades e 77 Centros de Aprendizagem Online - Em mais de 50
anos, Unisul já treinou mais de 150.000 profissionais, com mais de 50.000 projetos e
participação no desenvolvimento de Santa Catarina; - 30.000 estudantes atualmente
matriculados; - 100 alunos de pós-graduação em diferentes áreas; - 42 cursos de Pósgraduação (lato sensu) e MBAs; - 6 cursos de Pós-Graduação (stricto sensu): 4
Mestrados e Doutorados 2 - Investigação e inovação: 4.000 beneficiários, 230 projetos
em andamento e 95 grupos e linhas de pesquisa - Extensão: mostra o papel social ativo
nas comunidades em que está estabelecida. Há cerca de 180.000 serviços comunitários,
em diversas áreas, em dezenas de projetos e programas.

89 acordos internacionais; 23 países em todos os continentes
UNISUL GLOBAL
UNISUL`s Gabinete de Relações Internacionais reúne todos os programas
internacionais estão disponíveis na Universidade, além de ser um empreendedor de
alianças e parcerias, redes globais e internacionalização de estudantes de graduação e
pós-graduação. Há um Centro Internacional, uma referência em programas oferecidos a
estudantes estrangeiros e estudo formal da língua Português, e um escritório de câmbio
que trabalha para criar oportunidades para programas de intercâmbio acadêmico.
INTERNATIONAL CENTER
Destina-se a promover a interação entre professores e alunos brasileiros com
estrangeiros no campus da Universidade, para estimular o multiculturalismo, garantindo
oportunidades de integração acadêmica entre as comunidades brasileiras e estrangeiras.
Idioma Português e Cultura Brasileira para Estrangeiros - Cursos intensivos e
extensivos, voltados para estrangeiros que desejam aprender o idioma Português e
conhecer a cultura brasileira. Existe uma opção de um Programa de Blended que
combina ensino virtual de Português, através da Unisul plataforma Virtual PLUS sala de
aula. Portanto, os estudantes têm a oportunidade de experimentar a língua, cultura e
negócios no Brasil.
Programas Customizados - Programas especialmente concebido para universidades
estrangeiras, com foco em diferentes áreas de ensino, de acordo com o projeto escolhido
por cada instituição, incluindo Idioma Português e Estudos cultura brasileira, atracções
turísticas e viagens de campo.
Cursos de língua Inglês - Cursos ministrados em Inglês, com foco em Negócios,
Economia Global, Bens de Consumo, Turismo, Meio Ambiente, Marketing, destinados
a estudantes internacionais, e também para a graduação, estudantes de pós-graduação e
de todos da comunidade Unisul.
Esta escola oferece programas em:
Inglês
Portuguese (Brazil)
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Atividades do Dia Internacional da Mulher em Araxá
destacam a autoestima

A Secretaria Municipal de Saúde definiu uma série de atividades em Araxá alusivas à
comemoração do Dia Internacional da Mulher (8 de março), com ações integradas nas
Unidades de Saúde e escolas. Além da prevenção, a iniciativa também destaca a
autoestima.
Na próxima quarta-feira (8), dia comemorativo, a partir das 8h, as turmas de 8° e 9°
anos das escolas Aziz J. Chaer e Professora Leonilda Montandon (Caic) recebem
palestras com o tema “Prevenção e Gravidez na Adolescência: Bate-papo com os
adolescentes”, pelo projeto Educação em Saúde, com participação de médicos,
residentes da UFTM e enfermeiros.
E no dia 11, sábado, as Unidades de Saúde – Unioeste, Unisa, Unisul, Unileste e
Uninorte – funcionam em horário especial, das 8h às 12h, para atendimento a mulheres
que querem manter sua saúde em dia.
Serviços ofertados
– Coleta citologia

– Exame de mamas e solicitação de mamografia
– Orientação sobre autoestima (parceria com a Equipe de Saúde Mental)
– Orientação de exercícios para incontinência urinária (parceria com a Equipe de
Fisioterapia)
– Dicas de beleza e alimentação (parceria com a Equipe de Nutrição e consultoras de
beleza)
– Massagem (somente na Unisul – parceria com o Uniaraxá)
– Palestra sobre a prevenção da gravidez na adolescência (somente na Uninorte, a partir
das 9h).
Segundo Daniela Neves, enfermeira coordenadora da Atenção Primária, a programação
foi expandida para atender as mulheres além do âmbito da saúde.
“Vamos trabalhar a questão da autoestima da mulher com dicas e a respeito de exames
de prevenção em saúde. Queremos valorizar a mulher lidando com esses problemas que
interferem mais diretamente na vida delas. Com esses cuidados elas serão
conscientizadas sobre a saúde física e mental. Das outras vezes trabalhávamos o
enfoque todo voltado para as doenças, desta vez a programação vem diferenciada com o
trabalho da autoestima”, destaca.
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Evento traz programação especial no Dia Internacional
da Mulher
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) prepara uma programação toda
especial para os profissionais da rede de atendimento público, governamental e não

governamental e a comunidade tubaronense em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, na próxima quarta-feira (8).
O encontro será no auditório 211, do Bloco Pedagógico da Unisul, das 13h30min às 17
horas.
Confira a programação:
13h30 – Abertura/Palestrante: Professora Patrícia Filet
14h30min – Debate
14h50min – Relato do projeto ABRACE realizado pelo Hospital Nossa Senhora da
Conceição
15h15min – Debate
15h30min – Mulher e trabalho: os impactos da reforma da Previdência na vida das
Mulheres/ Palestrante: Professora Gisele Vargas – mestre em Educação
16h15min – Debate
16h30min – Sugestão das participantes para a qualificação de Políticas Públicas para as
Mulheres em Tubarão
17h – Encaminhamentos e encerramento.

