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Cia de Teatro da Unisul em Tubarão realiza teste para
novos integrantes
Na busca por novos interessados em ingressar no universo mágico do teatro através da
Cia de Teatro Unisul, o grupo seleciona novos integrantes nesta quarta-feira (6), no
campus da cidade de Tubarão.
Podem participar homens e mulheres acima de 14 anos. A oficina/teste acontece no
Espaço Integrado de Artes da Unisul (Bolha) em dois horários: 16 e 18h. A inscrição
pode ser feita no local.
Além de disseminar a cultura através do espaço universitário e contribuir para um
desenvolvimento humano cultural e social da comunidade, a Cia. de Teatro oportuniza
conhecimento e experiência dentro das artes cênicas. "O objetivo da oficina teste é
promover a entrada de novos integrantes para a companhia de teatro da universidade",
aponta a coordenadora da Cia de Teatro, professora Ilza Laporta.
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Unisul - III Semana de Psicologia aborda os desafios da
educação na atualidade
A III Semana Acadêmica de Psicologia finaliza na quarta-feira, 6/9, com a palestra
‘Desafios da educação nos dias atuais!’, ministrada por Marlise Medeiros Nunes de
Pieri e Maria Izabel de Amorin no Espaço Integrado de Artes (Bolha), às 19h20min. O
evento é aberto ao público e a entrada é garantida pela doação de 1kg de alimento não
perecível.
De acordo com o vice-presidente do Centro Acadêmico de Psicologia (CAPsi), Fabrício
de Souza Santos, a Semana Acadêmica de Psicologia tornou-se um evento fixo do
CAPsi, realizado anualmente. Ele aponta que no final de todo evento é feita uma
pesquisa com os acadêmicos para saber como foi a abordagem e qual o tema quisto por
eles para a próxima edição seguinte. “A Semana Acadêmica buscou temáticas que

vieram dos acadêmicos, e a partir das propostas deles se buscou os profissionais que
dominam os assuntos pedidos”, destaca Fabrício.
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Cia de Teatro Unisul realiza oficina teste para novos
integrantes
Tubarão (SC)
Na busca por novos interessados em ingressar no universo mágico do teatro através
da Cia de Teatro Unisul, o grupo seleciona novos integrantes nesta quarta-feira, dia 6 de
setembro. Podem participar homens e mulheres acima de 14 anos. A oficina/teste
acontece no Espaço Integrado de Artes da Unisul (Bolha) em dois horários: 16 e 18h. A
inscrição pode ser feita no local. Além de disseminar a cultura através do espaço
universitário e contribuir para um desenvolvimento humano cultural e social da
comunidade, a Cia. de Teatro oportuniza conhecimento e experiência dentro das artes
cênicas. “O objetivo da oficina teste é promover a entrada de novos integrantes para a
companhia de teatro da universidade”, aponta a coordenadora da Cia de Teatro,
professora Ilza Laporta.
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Ex-aluno da Apae se forma na Unisul
Ex-aluno da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Manoel Alair
Rodrigues da Luz, de 47 anos, formou-se bacharel em Educação Física. Morador de
Gravatal, ele foi o primeiro ex-estudante da Apae a ingressar na universidade.

A conquista por si só já é digna de mérito para qualquer acadêmico, mas esta é a
segunda graduação de Alair. Em 2012, ele concluiu a licenciatura em Educação Física,
mesmo ano em que deu prosseguimento aos estudos pelo bacharelado. Foram 11 anos
para somar as duas vitórias.
Ele conta que a paixão pelo esporte o fez avançar na profissão. “Sempre fiz atletismo e
natação, o que me fez querer ser bacharel. Aliás, isso irá abrir mais campos para que eu
possa, no futuro, atuar em academia ou treino de corrida”, explica.
Para Alair, o apoio de colegas de sala de aula, professores e familiares foi essencial para
chegar até aqui. “Tive total apoio de todos, que me ajudaram muito. A ficha ainda não
caiu e estou muito feliz”, admite.
Alair já foi office-boy da Apae, mas hoje trabalha como educador esportivo na
instituição. Com empenho e dedicação, ele se alfabetizou aos 36 anos, estudando no
Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) de Tubarão, seguiu etapas e ingressou
na universidade. Após seis anos de estudos, concluiu a licenciatura.
“Minha alfabetização foi na Apae de Tubarão. Depois, estudei as séries iniciais do
ensino fundamental no Monte Castelo e as séries finais no Hercílio Luz. Cursei o médio
no Ceja e depois entrei para a faculdade. Futuramente, quem sabe, farei uma pósgraduação”, conta.
A deficiência intelectual não foi empecilho para que ele continuasse os estudos. Para
concluir as graduações, o recém-formado bacharel acompanhou muitas disciplinas como
ouvinte antes de cursá-las.
Mas para além das próprias limitações, ele precisou enfrentar as dificuldades
financeiras. Estudou com bolsa de estudos, e fez por merecer. “As pessoas devem
acreditar em si mesmas e fazer o que gostam. Se não acreditarem e cruzarem os braços,
não vão ser ninguém, mas se acreditarem e descruzarem os braços, podem ser”, reforça
Manoel.
Além disso, ele é ativo nas questões relacionadas ao esporte. Atualmente, participa de
corridas rústicas e treina em academia.
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Unisul está entre as gestoras da Cidade Unesco de
Gastronomia

A capital catarinense, Florianópolis, integra um grupo seleto do projeto Cidades Unesco
da Gastronomia, coordenado pela Associação FloripaAmanhã. A Associação foi
fundada em 2005 por iniciativa de cidadãos conscientes, dos mais diversos setores, que
desejam tornar a cidade cada vez melhor: preservada, planejada, inovadora e segura.
As ações da FloripAmanhã são divididas em quatro eixos temáticos inter-relacionados
como a revitalização de áreas públicas, articulações intersetoriais para solucionar
problemas da cidade, o Planejamento de Cidade Sustentável e cidade Criativa. A Unisul
atua diretamente no eixo Cidade Criativa, através do projeto Florianópolis Cidade
Unesco da Gastronomia, como membro do Grupo Gestor.
Os acadêmicos de gastronomia participam indiretamente com eventos realizados, em
conjunto à associação, como a famigerada Fena Ostra. “A associação cuida e planeja,
juntamente com os representantes das demais instituições do grupo gestor, de por
exemplo o concurso acadêmico da Fena Ostra. Os nossos alunos são preparados para
participar de um concurso que fora formatado por profissionais de dentro das
instituições de ensino ligados ao concurso”, ressalta Daniel.
A universidade agrega como apoiadora desses acontecimentos faz o diferencial para os
estudantes da instituição. “Considero que é um grande diferencial ser acadêmico de
Gastronomia na UNISUL, uma instituição que apoia esta iniciativa. O acadêmico já sai
com a chancela no seu currículo, sua formação foi efetuada em uma Instituição que está
inserida em uma cidade que é detentora do título: Cidades UNESCO da Gastronomia.”,
finaliza o professor de gastronomia.

As outras cidades criativas do setor Gastronômico são: Belém, Shunde e ChengDu
(China), Tsuruoka (Japão), Popayán (Colômbia), Zahlé (Libano), Jeonju (Coréia do Sul)
e Östersund (Suécia), Tucson (EUA), Resht (Irão), Phuket (Tailândia), Parma (Itália),
Jeonju (Coreia do Sul), Bergen (Noruega), Dénia (Espanha), Enseada (México),
Popayán (Colômbia) e Gaziantep (Turquia).
O título Cidade Unesco da Gastronomia gera visibilidade internacional e tem potencial
para incrementar o setor turístico-gastronômico local, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico e cultural da região. “Fazer parte deste grupo não se
resume a um simples título, para Florianópolis ter entrado neste grupo e principalmente
permanecer, muito trabalho foi e é necessário. Trabalho este, que contribui nas mais
variadas áreas da cidade. Um dossiê foi preparado para ser entregue a UNESCO, que
contém informativos da cultura, costumes e tradições além é claro da gastronomia de
nossa região”, ressalta professor Daniel Augusto Heerdt de Paiva, representante da
Unisul na gestão gastronômica.
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Reunião
Reitor da Unoesc participa de reunião da Frente Parlamentar em Defesa das
Universidades Comunitárias

Deputado Jorginho Melo é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades
Comunitárias

Na terça-feira, 29 de agosto, o reitor da Unoesc, professor Aristides Cimadon,
participou da primeira reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa das
Universidades Comunitárias, em Brasília. A reunião foi conduzida pelo deputado
Jorginho Melo, presidente dessa Frente Parlamentar, e contou com a presença do
presidente da Associação Catarinense de Fundações Educacionais (Acafe), professor
Sebastião Salésio Herdt, reitor da Unisul.
Na ocasião, discutiu-se a Medida Provisória do novo Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies), as condições para ampliar o prazo de pagamento das Instituições que
entraram no Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das
Instituições de Ensino Superior (Proies), os projetos para parcerias com a União e,
sobretudo, a elaboração de uma agenda que deverá ser objeto de trabalho sistemático da
Frente Parlamentar e das Instituições.

De acordo com o professor Cimadon, a Associação Brasileira das Universidades
Comunitárias (Abruc) elaborará uma série de notas técnicas para subsidiar os deputados
e senadores da Frente, em busca das reivindicações justas.
— É consabido que as Comunitárias representam importante segmento para o
desenvolvimento do país. São Instituições de Educação Superior sem fins lucrativos,
sem dono e que fazem um trabalho voltado para suas regiões e comunidades —
ressaltou o reitor.
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Mais de 3 mil atletas disputam por medalhas nos Jogos
Escolares de Santa Catarina
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Chegou a vez dos maiores. Recém encerradas as competições da etapa estadual dos
Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) para estudantes de 12 a 14 anos, as atenções se
voltam agora para a faixa de 15 a 17 anos. Neste fim de semana, 2 e 3 de setembro, as
emoções das disputas do Jesc/15-17 se iniciam com atletismo, badminton, judô, tênis de
mesa e xadrez, na cidade de Curitibanos, além da ginástica rítmica, que acontece em
Brusque. A chegada das delegações aconteceu na sexta-feira, 1º, quando ocorreram os
congressos técnicos específicos das modalidades.
São previstos para essa primeira parte dos Jesc/15-17 cerca de 1,4 mil atletas, que
sonham com a conquista de troféus e medalhas, além da vaga para os Jogos Escolares
da Juventude (Jej), na mesma faixa etária, que acontecem em Brasília, de 16 a 25 de
novembro.
Para a totalidade de participação na etapa estadual dos Jesc/15-17, a estimativa é de 3,2
mil atletas. As demais modalidades acontecerão no período de 6 a 10 de setembro
também em Curitibanos. A exceção fica por conta da natação, que terá como local de
disputa o Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça.

O evento tem a promoção do Governo do Estado, por intermédio da Fesporte, e a
parceria da 11ª Agência de Desenvolvimento Regional e Prefeitura de Curitibanos.
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