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Vitor Dagostini anuncia curso de medicina
veterinária e complexo esportivo
São Miguel do Oeste
a manhã de terçafeira (6), em reunião
com a imprensa local e
regional a direção da universidade anunciou o curso de medicina veterinária
para São Miguel do Oeste.
O curso foi apresentado
pelo vice-reitor Vitor
Dagostini e pela próreitora acadêmica Marilene Stertz.
Segundo o vice-reitor,
o curso começa em fevereiro do ano que vem e serão
ofertadas 40 vagas todos
os anos. O vestibular para
a primeira turma acontece
em outubro e o curso será
ministrado à tarde e a noite em São Miguel do Oeste
e São José do Cedro, aproveitando a estrutura do
curso técnico em Agrono-

N

mia lá existente. Sendo a
locomoção entre os dois
educandários executados
pela Unoesc, sem custos
para os acadêmicos.
A mensalidade, ainda
não deﬁnida, ﬁcará em
torno de R$ 1.300 ao longo dos dez períodos, ou
seja, cinco anos de duração do curso.
Bovinocultura de leite
O vice-reitor explicou
que o foco do curso de
medicina veterinária será
na bovinocultura de leite
da região Extremo Oeste.
Segundo ele, o curso pretende alavancar o desenvolvimento das atividades
leiteiras nas propriedades,
preservando as atividades
de egressos e proﬁssionais
da área que atuam ou irão
atuar na bacia leiteira.

Também informou que,
antes de anunciar a abertura do curso, a Unoesc
realizou uma pesquisa de
mercado e preparou 90%
da estrutura física necessária para o curso.
Hospitais veterinários
A Unoesc também irá
investir em hospitais veterinários em São Miguel do
Oeste para animais de
grande porte e São José do
Cedro para os de pequeno
porte. De acordo com o
vice-reitor, os hospitais
vão oferecer atendimento
para pequenos e grandes

animais. A construção das
duas estruturas começa no
início de 2014 e devem ser
ﬁnalizadas em um ano e
meio, data em que os futuros acadêmicos da medicina veterinária da instituição iniciam os estudos práticos com os animais.
Complexo esportivo
Durante o lançamento
do curso de medicina veterinária, a Unoesc também
apresentou os detalhes da
construção de um complexo de esportes e lazer em
São Miguel do Oeste. De
acordo com o vice-reitor,

Vitor Dagostini, a estrutura está sendo construída
ao lado do campus e deve
ser ﬁnalizada até o ﬁnal
deste ano. O investimento
será de R$ 3 milhões. O
complexo terá salas especiais para dança, musculação e laboratórios. Também vai disponibilizar
uma piscina acadêmica
para práticas do curso de
Educação Física. Os recursos são 100% dos cofres da
própria Unoesc São
Miguel. Porém, segundo o
professor, como a universidade é pública, o com-

plexo deve ser disponibilizado à comunidade; inclusive aos sábados domingos e feriados.
Por último, Dagostini
informou que mais de
duzentos jovens, de
regiões adjacentes, estão
morando na cidade exclusivamente para estudar na
universidade. “Logo, o
complexo esportivo, além
das funções acadêmicas
poderá proporcionar lazer
e assim atender aos anseios dos acadêmicos e da
comunidade” . Concluiu o
professor.
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Unoesc recebe computadores
e retroprojetores da Receita Federal
Foto: Ascom/Unoesc

São Miguel do Oeste
esta semana, a Unoesc recebeu 30 notebooks e 15 retroprojetores
doados pela Receita Federal. A entrega dos equipamentos foi feita pelo delegado adjunto da RF em Joaçaba, Mauro Batista Neto,
na tarde de quarta-feira, no
Depósito de Mercadorias
Apreendidas de Joaçaba.
Quem recebeu foi o Reitor da Unoesc, Aristides
Cimadon, e o procurador
jurídico da Funoesc,

N

Osmar de Marco. Os equipamentos serão distribuídos para os Campi da Universidade e utilizados em
atividades didáticas em
sala de aula e na execução
de projetos de extensão.
Segundo Cimadon, a
doação feita pela Receita é
muito signiﬁcativa para a
Universidade, que está
sempre preocupada em oferecer estrutura adequada
para o ensino, a pesquisa e
a extensão.

Equipamentos serão distribuídas nos campus
que tiveram defasagem de materiais

