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Deixou a desejar

N

o começo desta semana, a comissão da Câmara de
Vereadores de São Miguel do Oeste Pró Universidade Federal, promoveu uma audiência com a presença de
lideranças da educação, representantes dos estudantes,
Pastoral da Juventude e Movimento dos Agricultores. Na
oportunidade, após muitos debates e argumentações,
foram anunciados os cursos, que serão prioridade, no
possível campus da Unidade Federal Fronteira Sul.
Os cursos são Agronomia, Veterinária, Direito, Relações Internacionais e Pedagogia, com ênfase no campo.
As graduações na área das ciências agrárias foram
amplamente defendidas, tanto pela comissão, quanto
pelos alunos que representavam a Pastoral da Juventude
estudantil.
O argumento é que a região, por ser essencialmente
agrícola, necessita de cursos que condigam com a realidade econômica do Extremo Oeste. O curso de relações
internacionais também foi defendido com esse embasamento, tendo em vista a região fronteiriça, com Argentina.
No entanto, outra parcela de estudantes de escolas
pública, que apesar de não estarem presentes na reunião,
mas que participaram das pesquisas e estiveram á frente
do processo, é que, os cursos escolhidos não contemplam
todas as áreas, além de alguns deles já serem ofertados na
região.
Deste ponto de vista, a justiﬁcativa é que o mercado já
possui proﬁssionais se qualiﬁcando, laboratórios prontos e o mercado acaba saturado. O próprio Instituto Federal - IFSC, que oferta cursos de cunho tecnológico possui
vagas em Agroecologia e Agroindústria e não preenche
todas as vagas.
A escolha dos cursos apresentados foi estratégica, já
que é necessária aprovação por parte da reitoria, que também leva em consideração os potenciais econômicos da
região.
As escolhas foram boas, mas nem de longe, contentam a maioria. É preciso pensar em inovações, em cursos
que ainda não são ofertados na região e são sonho distante da juventude.
O Extremo-oeste precisa de médicos, dentistas,
enfermeiros, engenheiros, publicitários para que possa
crescer e evoluir em um todo.
A educação pública é dever do Estado e direito de
todo estudante, mas só na teoria, por isso, de qualquer
forma, este começo ﬁrme, em busca de ensino superior
gratuito é louvável, mas não podemos nos contentar só
com isso.
Até a próxima!
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Unip realiza primeira atividade de
extensão em EAD

São Miguel do Oeste
Unip Interativa apresentou a comunidade
sua primeira atividade de
extensão realizada exclusivamente por alunos de
Educação à Distância no
sábado, 28. A atividade foi
um desaﬁo, tanto para o
Polo como para os alunos,
pois mostra que a formação de um aluno EAD não
é apenas uma atividade
virtual e isolada e sim uma
atividade de aproximação
e relacionamento contínuo
no meio em que vive.
Regionalismo
Os acadêmicos da Unip
dos cursos de Pedagogia,
Letras, Serviço Social,

A

Matemática, Administração e Ciências Contábeis,
apresentaram as pesquisas realizadas sobre o regionalismo, de forma prática
e dinâmica, em forma de
sarau ao público presente,
com informações importantes sobre a contribuição
econômica, política e cultural principalmente dos
imigrantes italianos e alemães a que se devem nos
costumes e tradições, com
participação de artistas da
região e exposição de suas
obras.
Conforme diretores do
Polo, Ivan Lisot e Marli
Bottcher, o evento foi um
sucesso, e também notável
o empenho dos alunos que
em menos de duas semanas de pesquisa conseguiram uma variedade de
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informações.
Todo o resultado do trabalho realizado foi exposto
e disponibilizado aos visitantes, promovendo o
envolvimento, interação e
participação de todos.
“Por se tratar de ensino
a distância temos o desaﬁo
de quebrar paradigmas em
que imagina-se que o aluno tem apenas um ambi-

AFILIADO À

JORNAL IMAGEM

i

Semanário às quartas-feiras com 20 páginas, fundado em 1º outubro de 1999 na cidade de Itapiranga-SC.

IMPRESSÃO

Site: www.oimagem.com.br | E-Mail: jornal@oimagem.com.br
Fones: SMO (49) 3622-0796 | Descanso: (49) 3623-0292

Euclides Staub

Kelly L. Figueiró

Lotario Staub

Adelair Senger

Diretor - MTE/SC 4853
9146 8820

Jornalista - MTE/SC 4854
9121 6309

Revisor
8832 3401

Rep. Descanso
9103 8432

Eliseu Oro
Prudêncio Gavazini

Pe Egídio
Euclides Staub

Colunistas

Colunistas

Itapiranga-SC, fone 3677-3834

Razão social: GRÁFICA E EDITORA SÃO MIGUEL LTDA - ME | CNPJ: 07.688.764/0001-60 | Reg. em cartório Nº 07, FLS.04V, LIVRO B-01 - Insc. municipal 9271 , alvará 546-1 Reg. junta 42203691321

População de abrangência: 104.665 | Endereço: Rua Almirante Tamandaré 538, Sala 8, Ed. Corso - CEP 89900-000, Centro - São Miguel do Oeste-SC

Município
São Miguel (centro)
São Miguel (bairros)
Descanso
Iporã do Oeste
Santa Helena
Tunápolis
Florianópolis
Bandeirante
Guaraciaba
Romelândia

ente virtual para estudo e
conduz suas atividades isoladamente sem participação de colegas e professores. Atividades como esta
vêm ao encontro da interação, socialização e envolvimento com a sociedade
reproduzindo ambientes
similares a atuação após a
sua formação acadêmica”,
destacaram.
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