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   A palavra estudante vem do latim “studiosus”, que significa

interessado, dedicado, pessoa que gosta do que faz. Assim,

estudante é aquele que tem gosto por aprender, conhecer mais. 

Hoje, noo Dia do Estudante, a UNESC publicou em seu site um

pouco da história dos alunos Grabriela, Maicon, Gabrielle e Samuel,

que com suas trajetórias,  representam as tantas histórias individuais

e coletivas construídas nas salas de aula, nos laboratórios, nos

estágios, nos projetos comunitários e nos espaços de convivência do

campus.

Estudante versão 2020:
Amor pelo saber, superação
de desafios e solidariedade
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      A história escolar da acadêmica da nona fase do curso de Medicina,

Gabriela Vicência de Oliveira, 26 anos, teve a participação muito

próxima da Unesc. Em 2000, ela entrou no Colégio de Aplicação (hoje

Colégio Unesc), onde a irmã mais velha era aluna desde 1998. Fez o

Ensino Fundamental, concluiu o Ensino Médio, saiu para fazer cursinho

pré-vestibular e retornou como aluna do curso de Medicina da

Universidade.

"Quando passei no vestibular para a
Unesc, fiquei apreensiva porque era algo

novo, mas aliviada porque eu já
conhecia a Instituição há muito tempo.
Sempre fui muito bem-vinda e acolhida

aqui. Estou sendo muito feliz nesta
Universidade e sou muito grata por tudo
que a Unesc já fez na vida acadêmica."



    Se o período foi de reflexão, também exigiu adaptação de

Gabriela. A estudante de Medicina comenta que o “novo normal” foi

assimilado com cautela e que o resultado foi positivo. “No início

fiquei bastante ansiosa com tudo que estava acontecendo, sobre

como lidar com os estudos, mas aos poucos eu fui me adaptando. Eu

e minha turma nos adaptamos bem ao ensino remoto, que agora é a

forma mais conveniente de prosseguir com os estudos. Hoje,

estamos concluindo o semestre com êxito graças a essa adaptação e

à tecnologia. A partir do momento que a Universidade forneceu

formas de a gente continuar a estudar e a realizar os estágios e não

perder as esperanças, tudo ficou mais fácil”, afirma. Além das aulas

remotas, Gabriela faz estágio em Ginecologia e Obstetrícia nos

hospitais São Donato e Santa Catarina.
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      Para Gabriela, ser estudante é algo desafiador,

porém gratificante. Um aprendizado diário, que foi

intensificado nos últimos meses, com a pandemia de

Covid-19. 

“Eu amadureci bastante na Universidade,
inclusive nesse tempo de pandemia, a

minha percepção da vida mudou muito.
Consigo ver cada vez mais o quanto

estudar nos leva longe. Com o ensino a
gente consegue modificar muita coisa
que precisa ser mudada no mundo."



 “Estudar em tempos de pandemia tem sido
muito desafiador, desde procurar materiais

pedagógicos quanto ter um livro em mãos. A
adaptação às aulas remotas também foi

desafiadora, mas pudemos contar com ensino
de qualidade, com o professor se fazendo

presente da maneira que o momento permite.
Foi um presente a Universidade não ter parado

de vez as atividades. Meu processo hoje é de
vitória, de terminar meu curso e ser um

excelente profissional da educação."

  Para o aluno da sétima fase do curso de Licenciatura em Artes

Visuais, Maicon Cambruzzi Alves, 25 anos, estar na Universidade é ver

um sonho se tornando real. O desejo do estudante é se tornar um

grande professor, compartilhar o conhecimento e fazer a diferença

na vida da comunidade.
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Para Maicon, ser estudante universitário é um privilégio. E ele não deixa as

oportunidades passarem. “A universidade é um lugar que todos
deveriam estar de alguma forma. Aqui na Unesc, procuro explorar os
lugares e as oportunidades”.



“Meu maior desafio foi me adaptar a esta nova realidade, e
definir uma nova rotina de estudos, mas acredito que todo o

mundo teve que adaptar basicamente tudo a uma nova forma
de vida. Eu acredito que temos que olhar de forma empática

todas as ações que as pessoas tomaram frente a esta situação.
Eu mesma fiz uma autorreflexão sobre diversos pontos e acredito
que tudo é uma questão de definição de prioridades. Temos que

definir o que vamos fazer primeiro e o que vamos deixar para
depois."

A busca pelo desenvolvimento pessoal através do conhecimento, é

uma das molas propulsoras para Gabrielle Cardoso Machado, 20

anos. A acadêmica da quinta fase do curso de Administração tem

claro que o conhecimento é a base para tomar decisões e ações na

profissão e por isso, a importância dos estudos, inclusive nesse

momento.
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 “Acredito que compartilhar conhecimento com pessoas que
vivenciam a rotina acadêmica comigo trazem novas percepções para

as minhas visões de mundo. Pessoas diferentes, com experiências
diferentes debatendo um mesmo tema faz com que eu reflita a
minha própria opinião sobre a realidade, e dessa forma, consigo

definir por algo que encaixe melhor."

    A estudante do curso de Administração também

acredita no crescimento individual por meio da

convivência com o coletivo. Tanto é que para Gabrielle, a

oportunidade de ter contato com tantas pessoas que a

Universidade proporciona deve ser aproveitada.
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“Ser estudante é estar disposto a aprender, não só na educação
formal, mas com relação à vida”. Assim o aluno da quarta fase
do curso de Design – ênfase em Projeto de Produtos, Samuel
José Alves da Silva, de 20 anos, se define no processo formativo.
Segundo ele, estar na Universidade abriu a sua mente e o fez
ver e avaliar situações de outras maneiras."

“Além de querer aprender é preciso estar
disposto a isso. Aqui na Unesc, aprendo

muito não só com professores. As pessoas
que estão no ambiente acadêmico estão

mais centradas e querem um futuro e algo
bom para si."



      Sobre ser estudante em um mundo marcado pela

pandemia e por grandes mudanças na atualidade,

Samuel confessa que não está sendo das tarefas mais

fáceis, especialmente por sentir falta do contato com as

pessoas e ter que se adequar ao estudo longe das salas de

aula onde há interação maior entre professor e alunos.
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“Tive que abrir minha mente e criar novos
métodos para aprender. Mas sou criativo e

também busquei software e aplicativos para
auxiliar nesse período."

Para ler esse e outros

contúdos, acesse o site da

Universidade no link:

http://www.unesc.net/



Segundo informações do COES (Centro de Operações de

Emergência em Saúde) a classificação da REGIÃO CARBONÍFERA e

outras sete regiões estão classificadas em situação GRAVÍSSIMA

Região
Carbonífera

Matriz de Risco
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Isolamento social: mede a atividade dos casos e a potencial de

espalhamento do COVID-19 na região;

Reorganização de fluxos assistenciais: mede a sobrecarga no serviço de

saúde dos casos de COVID-19 na região;

Investigação, testagem e isolamento de casos: mede a quantidade de casos

em relação à população e a capacidade de captação pelo sistema de saúde

da região;

Amplicação de leitos: mede a gravidade dos casos de COVID-19 na região.

Para classificar o risco, a Matriz leva em consideração quatro dimensões:  
1.

2.

3.

4.

Fonte: Centro de Operações de Emergência - COES. Avaliação do risco potencial regional
relacionado à COVID-19 em Santa Catarina. 2020.



    O dia 11 de agosto é sempre uma data muito especial para a

Unesc, pois celebra o maior patrimônio da universidade, nossos

estudantes. Em 2020, essa data se torna ainda mais singular, uma

vez que nos encontramos em cenário diverso dos já vivenciados.

Nosso afeto aos estudantes é expressado pelo meio virtual, mas não

poderia ser mais real.

      O ano de 2020, marcado pela pandemia vem convocando todos

à reinvenção, como sujeitos e nas relações, fortalecendo nossas

metas e sonhos. Ser estudante nesse novo contexto de experiência

desafiadora, nos permite possibilidades não vislumbradas em outros

momentos.

     Estamos em um momento de aprendizados distintos, de criação

ou adaptação de novas práticas, de novas tecnologias, que

oportunizam uma experiência formativa diferenciada. Percebemos a

perseverança e o comprometimento dos estudantes com sua

formação e com o compromisso social no atendimento à

comunidade, nos momentos em que estes são possíveis. Este

comprometimento expressa um alinhamento com a missão da

Unesc, de promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente

de vida.

  

Dia do estudante: novos
aprendizados no contexto da

pandemia do novo
coronavírus
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     A sala de situação, vem dialogando com estudantes

em suas atividades presenciais, buscando garantir o

cuidado com a biossegurança. Nestes diálogos,

percebemos a capacidade transformadora dos nossos

estudantes, em que suas dificuldades e angústias

tornam-se potência de superação, fortalecidos por

uma universidade que oferta estrutura e segurança a

cada um que circula nesse espaço.

        Resiliência é uma palavra muito utilizada nesses últimos tempos,

e não poderia ser diferente, uma vez que se refere a capacidade nos

adaptarmos às situações de adversidade. Além dela, é preciso

mencionar a coragem, essa capacidade de seguir e acreditar, fazendo

o que é necessário, de forma segura.  Nesse contexto, a construção de

novos saberes não seria possível sem a coragem, a confiança e

protagonismo de todos os envolvidos, sobretudo, dos estudantes da

nossa Unesc.

Equipe da sala de situação Covid-19 - Unesc
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A sala de situação deseja a todos os nossos

acadêmicos um Feliz Dia do Estudante, que

nesse ano acontece de modo diverso, mas

não menos carinhoso e importante.



"A educação é o meio de formar uma
sociedade sólida, com pessoas capazes de
analisar de forma crítica as situações ao
seu redor isso vem de encontro ao
momento que estamos vivenciando, apesar
do momento desejo um feliz dia do
estudante, em especial aos alunos da nossa
universidade Unesc, universidade que pela
qual vem se readaptando e inovando ainda
mais em tecnologia e ensino com todos os
protocolos de segurança para universidade
e para nós. Todos os dias são o dia de vocês
estudantes."

Kelvin Benedet - Presidente do DCE e Acadêmico de Engenharia Civil

A palavra dos
representantes estudantis

Confira o que alguns representantes do movimento

estudantil tem a dizer neste dia dos estudantes:

10



"Sou estudante unesc a mais de 10 anos, e
durante todo esse tempo passei por diversas
mudanças pessoais e acadêmicas. Essa
universidade me acolheu quando eu não
sabia o que fazer no futuro, e também me
abraçou quando eu decidi cursar farmácia.
Hoje, estamos passando por um desafio
coletivo, não apenas como UNESC, mas como
mundo. A pandemia trouxe diversas
mudanças na vida de todos nós. E muito me
orgulha em saber que faço parte de uma
instituição tão resiliente, mas mais que isso,
em me ver cercada por colegas e profissionais
tão adaptáveis e dispostos a construir um
futuro brilhante. No dia de hoje, queria poder
dar um forte abraço nos meus colegas,
agradecer pela perseverança de cada e pela
inspiração! Sejamos cada dia mais
inovadores e inspiradores! Feliz dia do
estudante para os nossos alunos, desde o
colégio unesc ao doutorado."

Gabrielly Ricken - Presidente do CA e acadêmica de Farmácia, ex-
estudante do Colégio Aplicação UNESC
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Boletim epidemiológico:
Panorama da COVID-19

em Criciúma

Dados referentes às 22:52 do dia 10/08/20 e acessados em
11/08/20 às 15:17. Acesse: covid.unesc.net
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Criciúma está

atualmente com



Dados referentes às 22:52 do dia 10/08/20 e acessados em
11/08/20 às 15:17. Acesse: covid.unesc.net
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SOS Unesc Covid-19

A Unesc possuí um sistema de

teletriagem referenciada para suspeitas

de coronavírus. São 72 residentes da área

da saúde, 14 professores da área da

saúde e 24 professores médicos à

disposição no programa. Os

atendimentos ocorrem todos os dias das

08h às 20h.

Entre em contato: (48) 99183-8663

A Unesc possuí um sistema de

teleatendimento de saúde mental em

tempos de Covid-19. O programa conta

com psicológos residentes à disposição

para atendimento pontuais à população.

Os atendimentos ocorrem todos os dias

das 08h às 20h.

Entre em contato: (48) 99644-1887

Acolher Unesc Covid-19
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Realização

Luciane Bisognin Ceretta

Rafael Amaral

Cristiane Damiani Tomasi

Paula Zugno

Lisiane Tuon

Vanessa Iribarrem Avena Miranda

Fernanda de Oliveira Meller

Antônio Augusto Schäfer

Lucas Helal

Silvio Ávila

Zoraide Rocha

Bruna Giassi Wessler

Ana Maria Volpato

Dipaula Minotto

Luiza Lessa

Micaela Rabelo Quadra

Carla Damasio Martins

Cássia Fortuna

Ângela Feltrin

Júlia Steiner Pugen

Natália Duarte

Maurício Lopes

Vanessa Pereira Corrêa

Marceli Velho Nazário

Ana Claudia Rodrigues

Equipe Sala de Situação
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