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Conhecimento
que transcende:

desafie-se a
aprender fazendo
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ensina o quanto os questionamentos e 
o inconformismo nos levam mais longe, 
fazendo do conhecimento que nasce no 
ambiente universitário uma ferramenta de 
transformação e inovação.

 Além desses temas, uma das nossas 
reportagens traz a fi lantropia como um 
assunto acessível e de fácil compreensão 
para toda a comunidade acadêmica. 
Estar apropriado dessas informações 
nos encoraja a defender essa pauta 
no cenário político, principalmente 
para que as instituições fi lantrópicas 
continuem permitindo o acesso de tantas 
pessoas a um ensino de qualidade. Esta 
edição de nossa publicação também 
traz importantes informações para o 
acadêmico que está iniciando sua vida 
universitária, sabendo como acessar 
diversos serviços que pensamos para 
facilitar sua caminhada na Universidade 
La Salle.

Que tenhamos um ano produtivo, 
cada dia com mais inovação e impacto 
nas nossas comunidades.

Boa leitura e ótimo semestre letivo.

Prof. Dr. Paulo Fossatti, fsc
Reitor da Universidade La Salle

Editorial
COM A PALAVRA: O REITOR

Mais um ano inicia em nossa 
Universidade La Salle e esta edição da 
Revista Intervalo nos convida a conhecer a 
riqueza de projetos e pessoas que a fazem 
ser viva e crescer a cada dia. A diversidade 
é o tema de uma das nossas reportagens, 
trazendo o perfi l de alunos de nosso 
novo curso de MBA em Diversidade e 
Desenvolvimento de Práticas Inclusivas 
nas Organizações. Conhecer suas vidas 
é uma inspiração para crescer ainda 
mais. Vamos conhecer também um 
case que traduz o que buscamos e 
semeamos com a criação da nossa Nova 
Graduação: a criação de um protótipo por 
uma aluna do curso de Fisioterapia nos 

Universidade La Salle
Av. Victor Barreto, 2288

Centro - Canoas/RS

Reitor: Paulo Fossatti, fsc
Vice-reitor, Pró-reitor de Graduação e Pró-reitor de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão: Cledes Antônio Casagrande, fsc
Pró-reitor de Administração: Vitor Augusto Costa Benites

Diretora de Graduação: Cristiele Ribeiro
Diretor de Marketing e Relacionamento: Cleiton Decker

Reportagens: Cândida Portolan, Clarissa Bandeira,
Maíra Gatto e Suelen Soares

Galeria: Luciele Oliveira
Jornalista Responsável: Clarissa Bandeira – MTB 12688

Projeto gráfi co e diagramação: Felipe Leivas Barroco
e Ketlim Janaina de Moraes Rodrigues

Revisão: Blásio Hillebrand, fsc
Contato: imprensa@unilasalle.edu.br2



3

A missão de educar envolve transformação. Ela pode partir da sala de aula, avançar 
para a pesquisa e despertar para inovação inserida na comunidade. Quer saber mais? 
Conheça o maior parque de geração de energia fotovoltaica do Rio Grande do Sul, 
inaugurado pela Rede La Salle.

O parque é formado por duas usinas de placas solares, uma localizada no mu-
nicípio de Nova Santa Rita e outra em Viamão. Juntas, elas têm a capacidade de 
gerar até 2.000 quilowatts, que atenderão mais de 10 instituições da Rede na Região 
Metropolitana de Porto Alegre e Serra. 

Um grande laboratório tecnológico
A área em Nova Santa Rita que recebeu a usina já é conhecida pelos estudantes e 

professores da Universidade La Salle como um espaço para a realização de aulas práti-
cas e teóricas. Agora, esse laboratório cresceu: 

∞ 1,3 hectares com 3.600 placas solares e uma estação metereológica
∞ novos recursos tecnológicos e softwares de automação que estão disponíveis 

para a comunidade local, alunos da educação básica e da Universidade conhecerem, 
estudarem e pesquisarem.

“Queremos integrar a tradição e o compromisso com uma educação de excelên-
cia, somados à perspectiva da inovação e do desenvolvimento local. As usinas são 
isso: ambientes diferenciados de aprendizagem e experiências que dialogam com 
as necessidades reais do mercado profi ssional”, explica Vitor Benites,  Pró-reitor de 
Administração da Universidade La Salle. 

O investimento foi possível através de fi nanciamento do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) via Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Destaque
ENERGIAS RENOVADAS
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Diversidade
UMA TURMA BEM DIVERSA
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Quantas histórias podem existir em 34 vidas diferentes? E se algumas tiveram 
como pano de fundo batalhas contra preconceitos e discriminação? É isso que 
acontece com muitos alunos da turma do MBA em Diversidade e Desenvolvimento 
de Práticas Inclusivas nas Organizações, curso inédito no Brasil. Conheça alguns 
integrantes dessa turma “bem diversa”:

ISAURA
Gisele de Oliveira

Silva

47 
anos

30 
anos

Coordenadora do Programa de Inclusão de 
Diversidade da Unimed/POA e palestrante

Especialista em diversidade e inclusão na Lojas Renner

“Nasci cega em uma família de recursos escassos em uma 
época em que inclusão era muito difícil. Cursei um ano de 
Psicologia e fui convidada a me retirar do curso. Foi muito 
doloroso. Chorei durante 10 anos. Posteriormente, fi z o 
curso de pedagogia. Em 2009, consegui uma bolsa de 
estudos para voltar a cursar Psicologia. O meu sofrimento 
cessou. Eu me cicatrizei. Em 2015, descobri meu câncer 
no ano da minha formatura e me formei com peruca. Em 
2017, tive o desafi o de implementar o programa de inclu-
são na Unimed. Eu precisava de conhecimento, mas não 
tinha dinheiro. Passei num processo de seleção na La Salle
e tenho bolsa integral. Eu brinco que eu poderia contar 
a história da minha vida como uma comédia ou como 
um drama shakespeariano. Resolvi contar minha vida de 
uma forma real e trazer para as pessoas que elas podem 
superar seus obstáculos”

ANELIZ
“Sou uma mulher com defi ciência física (síndrome de Grebe). Sou psicóloga, especialista 
em psicologia organizacional e agora curso o MBA. Atuo em RH como Especialista em 
Diversidade e Inclusão. Meu trabalho é desenvolver a crítica sobre esse tema dentro das 
equipes. Ser uma mulher com defi ciência hoje é um desafi o e tanto! É um universo cheio 
de possibilidades e aventuras diárias. Você precisa ser 
criativa, resiliente e ter bom humor para transformar 
o limão azedo em uma bela caipirinha (e eu adoro 
caipirinha). Além disso, é abrir espaço para as próximas 
pessoas com defi ciência!”
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MATHEUS 
Felipe Ferreira

Soares

29 
anos

48
anos

Líder de Diversidade e Inclusão no Sicredi

Bacharel em Design – Feevale CLEO
“Nasci em Herval Seco e aos 14 anos me mudei para 

Sapiranga. Quando resolvi fazer minha transição de gênero 
eu estava em um processo de depressão devido a perdas, 
como a morte dos meus pais. Eu não suportava interpretar 
aquele gênero masculino, fi ngindo uma coisa que eu não 
era. Eu vi que se eu quisesse transitar tranquilamente pelo 
mercado de trabalho e terminar o ensino médio eu teria que 
performar um gênero no qual eu tinha sido desenganada 
pelo meu sexo biológico. Quando não aguentei e resolvi 
assumir minha transexualidade, começou minha transição. 
Fui afastada do mercado de trabalho. Eu estava passando 
por momento de vulnerabilidade e sem projetos, sendo 
obrigada a, com quase 50 anos, me prostituir nas ruas da 
cidade. Eu achei que esse MBA poderia ser a oportunidade
para retomar o mercado de trabalho e está sendo. Para 
minha grata surpresa, fui selecionada com a bolsa”

“Sou fi lho adotivo, negro, gay, sonhador e de família pobre. De todas a ‘desgraças’ 
que a sociedade preconceituosa rotula e impõe nas pessoas, eu teria 3. O que me 
restou foram os sonhos. Muitas portas se fecharam por eu não ter uma camisa 
social, por não ter dinheiro para o ônibus, 
por que a minha cor não era agradável ou 
por que minha sexualidade era uma ofensa. 
Porém, cresci numa família que sempre 
amou o meu jeito de ser. Sou escoteiro, 
palestrante, relações públicas, mestrando e 
pós-graduando em diversidade. Sou Top Ser 
Humano pela ABRH-RS pelo terceiro ano 
consecutivo, líder de diversidade e inclusão. 
Minha missão é contribuir para que outros 
e outras ‘Matheus’ possam acreditar nos 
seus sonhos e viver em uma sociedade justa, 
empática, amorosa e inclusiva”

Confi ra os depoimentos na íntegra em unilasalle.edu.br/canoas



Em 2019, uma das paredes do 8º andar do prédio 15, da Universidade La Salle 
recebeu mais cor e vida por meio de uma manifestação artística. A intervenção faz 
parte da revitalização dos andares da Business School, que estão cheios de novidades. 
Mas o que chama mesmo a atenção é a personagem principal estampada nesse 
mural. Nós vamos te contar um pouquinho sobre quem foi esse ícone do feminismo 
brasileiro. E se você ainda não viu o painel, vale a pena conferir e fi que à vontade de 
garantir a sua selfi e. Use a hashtag #berthanalasalle. 

Quem é ela?

Bertha Maria Júlia Lutz, botânica, zoóloga, advogada, tradutora, educadora e uma 
das principais ativistas pelos direitos das mulheres que o Brasil já teve. A intervenção 
cultural produzida pelo artista Renam Canzi, da Casulo Estratégico, foi inspirada em 
uma foto da Bertha, de 1945, na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos.

Nascida em São Paulo em 1894. A ativista foi educada na Europa. A primeira 
graduação foi em Biologia pela Sorbonne em Paris. E foi na Europa, que a ativista teve 
o primeiro contato com os movimentos feministas, como as sufragistas na Inglaterra. 
Foi com esse o espírito que ela retornou ao Brasil, aos 24 anos.

Direitos civis e políticos para mulheres

Em 1919, nossa homenageada começa a se destacar, principalmente nas questões 
que envolviam igualdade nos direitos jurídicos entre homens e mulheres e se 
torna a segunda mulher a assumir um cargo no serviço público, especifi camente no 
Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Apesar de ter sido aprovada, a sufragista brasileira 
só conseguiu assumir após um parecer jurídico, destacando-se frente a todos os 
candidatos masculinos à vaga.

Mas Bertha não parou por aí. Neste mesmo ano, ela fundou a Liga para 
Emancipação Intelectual da Mulher. Mais tarde assumiu o papel de ativista brasileira 
na luta pelos direitos das mulheres internacionalmente, participando de inúmeras 
conferências como a assembleia geral da Liga das Mulheres Eleitoras, nos Estados 
Unidos, onde assumiu como vice-presidente da Sociedade Pan-Americana. Foi dela a 
ideia de se criar uma Federação Brasileira para o Progresso Feminino, em 1922, uma 
liderança na busca pelos direitos civis e políticos das mulheres como o voto feminino
que só entrou em vigor dez anos depois.

Arte
A DESBRAVADORA BERTHA LUTZ

A HISTÓRIA DA MULHER QUE DEIXOU UM LEGADO DE 
LUTAS E CONQUISTAS PARA AS BRASILEIRAS
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Deputada e ambientalista

Foram inúmeras as conquistas e Bertha tornou-
se deputada federal, após fi car na suplência nas 
eleições da Câmara dos Deputados, em 1936, 
em razão da morte do titular da cadeira. Mesmo 
legisladora, continuou fi el a militância feminina e 
propôs mudanças, principalmente em questões 
que fazem referência ao trabalho da mulher e dos 
menores de idade. Na pauta da deputada, questões 
como a igualdade salarial, licença de três meses para 
gestante e a redução da jornada de trabalho de 13 
horas diárias.

Esta foi Bertha Lutz, que além de ter uma vida 
dedicada às causas sociais, também deixou o seu nome marcado na história como 
uma cientista atuante. Sendo uma das ambientalistas pioneiras na pesquisa sobre o 
conjunto de bens naturais brasileiro. Bertha morreu em 1976, aos 82 anos.
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Institucional

Fi·lan·tro·pi·a.
No dicionário: “enorme amor à humanidade, generosidade com os outros e 

caridade”.

O QUE É FILANTROPIA?
SÃO MAIS DE 11 MIL INSTITUIÇÕES NO BRASIL 
RESPONSÁVEIS POR ATENDIMENTOS EM SAÚDE, 
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

No Brasil entidades fi lantrópicas são responsáveis por:
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de todas as 
intervenções de 
alta complexidade 
no SUS

de vagas de serviços 
essenciais e de 
proteção social

de vagas de serviços 

de procedimentos 
ambulatoriais e hospitalares

de todas as 
intervenções de 

bolsas de estudos em 
Escolas e Universidades

Os dados são do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif), associação 
sem fi ns lucrativos, criada em 2013, que tem por objetivo a garantia dos direitos e 
interesses das instituições fi lantrópicas. “Surgiu do clamor das instituições fi lantrópicas 
que há séculos praticam a fi lantropia com qualidade e não tinham voz para as defen-
der nos seus direitos constitucionais”, avalia o presidente do Fórum, Custódio Pereira. 
Em 2019, o setor esteve mobilizado em função de projetos de lei que tramitaram no 
Congresso Nacional e tinham como objetivo retirar a imuni-
dade tributária para alguns setores, entre eles o da educação. 
No Brasil, a Constituição Federal assegura direitos às entidades 
de assistência social, saúde e educação, inclusive a imunidade 
tributária. “Acredito que o principal problema que encontra-

mos é o grande desconhecimento do 
trabalho e da importância das fi lantrópi-
cas”, avalia Custódio.
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Em 2018, foram identifi cadas no Brasil 11.868 instituições fi lantrópicas, 
que contam com a Certifi cação de Entidades Benefi centes de Assistência Social 
(CEBAS), concedida às instituições privadas sem fi ns lucrativos que prestam 
atendimento na área de saúde, educação e assistência social. A obtenção dessa 
certifi cação possibilita a isenção de contribuição do empregador à seguridade 
social, além da prioridade na celebração de convênios com os governos federal, 
estaduais e municipais. Na prática, elas têm “descontos em impostos” e em troca 
retornam com serviços gratuitos à comunidade. Ficou interessado? Acesse mais 
informações em fonif.org.br

A Filantropia na Universidade La Salle

A fi lantropia está na essência da Universidade La 
Salle que, desde sua fundação, sempre esteve co-
nectada com a comunidade local, seja por meio de 
ações ou de bolsas de estudos. “As fi lantrópicas são 
o grande braço direito do governo”, avalia o Reitor da 

Universidade La Salle, Prof. Dr. Paulo Fossatti, fsc. “Onde 
o governo não chega essas entidades, na proporção de R$ 

1 de imunidade, retornam R$ 7,39 em assistência social, saúde 
e educação”, explica. E esses números têm rosto e voz. Aos 22 anos, 

moradora de Viamão, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, Tainá 
Costa é aluna do curso de Fisioterapia da Universidade La Salle, Canoas, e conta 

com bolsa do Programa Universidade Para Todos. O benefício é a contrapartida 
da Instituição pelas isenções tributárias recebidas. “Se eu não tivesse minha bolsa eu 
não estaria na Universidade. O valor da maioria dos cursos não caberia na realidade da 
minha família. Para mim estar aqui é o meu maior orgulho. Essa formação que mudou 
minha vida e que eu posso impactar na vida das pessoas”, conta Tainá, ex-aluna da 
escola pública e que tem formatura prevista para o fi nal de 2020. Assim como ela, mais 
de mil alunos da instituição canoense contam com as bolsas de graduação.

A Filantropia em 2020

Para o ano que vem pela frente existe a preocupação com novas proposta ligadas 
à Reforma Tributária e que podem propor alterações que prejudiquem as instituições 
fi lantrópicas. “Iremos fazer um diagnóstico científi co da percepção da sociedade, polí-
ticos, jornalistas sobre como veem e o que sabem sobre fi lantropia e fi lantrópicas para 
melhor comunicar e informar a sociedade de maneira geral”, adianta Custódio.
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Universidade é universalidade, conjunto, 
companhia, corpo e comunidade.
Em diferentes ocasiões, podemos ver 
essa comunidade que é plural em suas 
gerações passar por aqui. Confere em 
nossa galeria!
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Benção dos animais

Feira de Iniciação Científica

Mostra de Diversidade e 
Reconhecimento Social

Cequinha

Feira de Inovação e Criatividade

Formatura do Projeto Gerações

Inauguração da Brinquedoteca

SEFIC

1ª Feira do Livro

Dia da Responsabilidade Social

Encerramento do Ano 
Jubilar Lassalista

Seminário Saúde Integrativa 
Síndrome de Down
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Quer ver mais? Nos acompanhe em:
flickr.com/universidadelasalle
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Capa
O ENSINO SUPERIOR PODE (E TEM QUE) 

SER MAIS DO QUE VOCÊ PENSA
PROFESSORES E ALUNOS SÃO DESAFIADOS A CRIAREM UMA NOVA RELAÇÃO 

NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NA NOVA GRADUAÇÃO

Rosecler Hetzel é aluna de Fisioterapia do 9º semestre na Universidade La Salle. Em 
aulas práticas, atendendo pacientes com patologias degenerativas como Parkinson, 
Alzheimer e vítimas de AVCs na La Salle Saúde, clínica multidisciplinar que existe dentro 
da Universidade, Rosecler se deparou com uma palavra forte: irreversível.

“A fi sioterapia trabalha a parte funcional do paciente, mas eu convivia com aqueles 
pacientes neurodegenerativos e não conseguia parar de pensar que alguma coisa 
poderia ser feita para tratar a causa daquelas neuropatologias. Isso me instigou de uma 
maneira tão forte que fui buscar na literatura algum caminho onde pudesse começar a 
desenvolver alguma solução para esses pacientes”

Eu não aceito a palavra irreversível

Foi numa disciplina de Empreendedorismo e Criatividade, dentro do curso da 
área da saúde, que o questionamento e a inconformidade tornaram-se uma ideia. E 
Rosecler não conseguiu parar, até segurar nas mãos, orgulhosa, o Neolumus, protótipo 
desenvolvido através do uso da fotobiomodulação como alternativa nos tratamentos 
neurodegenerativos - um capacete moldado com uma base em polímero e com luzes 
de LED acopladas. O projeto contou com a colaboração da colega Karina Borges e da 
orientação do Prof. Henrique Guths. 

“Encontrei muita literatura de 2016 para cá que trazia o uso de estímulos de luz em 
determinadas áreas do cérebro como uma terapia que poderia trazer melhorias e até 
a regeneração de alguns neurônios. A luz atinge a área lesionada e fi ca estimulando 
aquela região para promover uma neurogênese e sinaptogênese. Se eu conseguir 
regenerar um só neurônio e ele promover mil sinapses, eu já vou estar contente”, 
comemora Rosecler que está ansiosa para iniciar os testes com seu protótipo com 
pacientes da La Salle 
Saúde já neste ano. 

A postura de 
Rosecler como aluna 
está muito conectada 
com a transformação 
que vem acontecendo 
nos cursos de graduação 
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da Universidade La Salle com o posicionamento da Nova Graduação. A partir de uma 
revisão completa, observando a legislação atual e as diretrizes curriculares nacionais, 
novos currículos nasceram. Mas bem mais do que um currículo, a Nova Graduação 
inaugura na Instituição uma nova relação professor-aluno, onde há aprendizado e 
protagonismo em sinergia. 

Professores formados para mediar uma trajetória única

“Depois de estudar, refl etir e discutir os melhores percursos e estratégias de 
ensino e aprendizagem, vemos que o melhor caminho é seguir a nova tendência 
metodológica que se contrapõe ao modo mais tradicional de educar. No geral, essas 
metodologias estão centradas na aprendizagem e no papel ativo dos estudantes na 
construção do próprio processo de conhecimento” comenta o Prof. Dr. Ir. Cledes 
Casagrande, Vice-Reitor e Pró-Reitor de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e 
Extensão, que esteve liderando uma grande equipe de professores e especialistas na 
área durante todo o processo da construção da Nova Graduação. 

A partir de competências, 
componentes curriculares 
são organizados em módulos, 
eixos e ciclos específi cos. Dessa 
forma, é mais fácil criar trilhas 
de aprendizagem que conectem 
com o momento de vida de 
cada aluno. Por meio de um eixo 
de formação comum a todos 
os currículos, a nova graduação 
desenvolve as competências 
diferenciais de quem se forma 
na Universidade La Salle: um 
profi ssional cidadão, com 
formação humanista, antenado 
na dinâmica contemporânea, 
com responsabilidade social, 
comprometido com a defesa 
dos direitos humanos, a 
preservação do meio ambiente 
e a educação inclusiva. O 
empreendedorismo e a 
inovação também estão 
fortemente contemplados 
nesse eixo de formação. São 
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essas disciplinas transversais a todos os currículos que permitem que a inquietude, 
como a de Rosecler, ao ver pacientes limitados a um diagnóstico irreversível se tornem 
ideias empreendedoras, fazendo o link entre a teoria e a prática. Foi na disciplina de 
Empreendedorismo e Criatividade que a ideia de seu protótipo começou a nascer. 

“Eu encontrei isso aqui na Universidade - fui muito questionada a desenvolver e 
ampliar minhas ideias, indo bem além da Fisioterapia convencional e pensando no 
quanto a tecnologia pode ser aliada da saúde para trazer soluções que ainda não foram 
encontradas”, confi rma Rosecler, que conseguiu viver nesse processo um aprendizado 
constante que extrapolou o ambiente de sala de aula e exigiu uma postura mais 
protagonista, encontrando caminhos para desenvolver sua ideia e concretizá-la em um 
protótipo.

Como viver a Nova Graduação?

Visite a página de cada um dos cursos de Graduação da Universidade La Salle e 
conheça a estrutura curricular de cada um deles. Você vai entender melhor como 
pode desenvolver a sua trilha, conhecendo os projetos integradores de cada curso, 
assim como os eixos e a composição de cada um dos módulos dos cursos. Acesse: 
unilasalle.edu.br/canoas



Se liga!
A Universidade La Salle tem uma infraestrutura pensada para o desenvolvimento 

humano e intelectual da comunidade acadêmica. Procure conhecer estes espaços, o 
seu funcionamento e usufrua. A Universidade é sua!

Uma das estrelas da Universidade La Salle. É o espaço de 
conhecimento e acesso à informação. Um centro de aprendi-
zagem para os acadêmicos e colaboradores da Universidade.
Com quatro andares, a biblioteca, além de abrigar o acervo e 
coleções especiais com mais de 114 mil exemplares, também 
é composta por salas de estudo, de videoconferências e um 
lugarzinho especial que pode ser utilizado para estudos e para 
convivência. Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 22h e sábados, das 8h às 12h. E-mail: biblioteca@
unilasalle.edu.br. Tel: (51) 3476-8683.

A Shared Business é um coworking destinado a empreen-
dedores e profi ssionais autônomos, mas também foi criada 
para ser um espaço gerador de ideias inovadoras de alunos e 
professores e de negócios incubados pela La Salle Tech. A sala 
está localizada no 10º andar do prédio 15 e pode ser reserva-
da. Para solicitar um orçamento, consultar disponibilidade e 
agendar seu evento, entre em contato pelo e-mail suporteaca-
demico@unilasalle.edu.br.

Esporte e lazer também fazem parte do bem-viver na Universidade. 
E um dos melhores recursos é o Poliesportivo que está localizado no 
2º andar do prédio 15. A estrutura do poli – como é carinhosamente 
chamado –, conta com piscina semiolímpica, piscina hidroterápica, 
três quadras poliesportivas, academia de musculação e sala de pila-
tes. Mais informações sobre os serviços oferecidos na secretaria do 
Poliesportivo de segunda a sexta-feira: das 06h45min às 22h15min e 
sábado: das 08h às 13h. E-mail: poliesportivo@unilasalle.edu.br.
Tel: (51) 3476.8761 | (51) 3476.8733
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EAD

A Universidade La Salle está investindo na ampliação de unidades. Já são mais de 25 polos de 
ensino a distância em diferentes regiões do país. Nossos cursos superiores e metodologias de 
ensino chegam nesse primeiro semestre a Uruará (PA), Samambaia (DF), Porto Alegre - Centro (RS) e 
Tramandaí (RS). A meta de 2020 é chegar a 30 unidades ofertando mais de 30 cursos de graduação e 

pós-graduação em diversas áreas de conhecimento. 
Um dos diferenciais do nosso ensino a distância é o acompa-
nhamento do aluno de maneira personalizada. O estudante 

tem um apoio virtual ou presencial, podendo ter momen-
tos ao vivo, via videoconferência, com seus profes-
sores, tutores e colegas. “Nossa educação a distância 
não está pautada na super escala, mas sim em um 
número crescente que possa ter um padrão de aten-
dimento e acompanhamento dos alunos, garantindo 
a sua formação integral. Pensando nesses processos 
conseguimos crescer ano a ano e garantir a qualidade 

na formação dos nossos estudantes em profi ssionais de 
alto desempenho”, avalia o Diretor da Educação a Distância, 

Prof. Dr. Mário Augusto Pool.
Outro destaque é que o conteúdo que o estudante recebe 

é produzido por professores mestres e doutores que integram o 
corpo docente da Universidade, instituição com mais de 40 anos 

de tradição em Canoas e que pertence a maior rede de educação do 
mundo, a Rede La Salle.

Excelência de ensino
De 28 Universidades privadas na Região Sul do Brasil, a La Salle é a 5ª melhor colocada no IGC 

(Índice Geral de Cursos), avaliação realizada pelo Ministério da Educação. A qualidade já é reconheci-
da em todo o Brasil, graças a expansão das unidades EaD. 

De acordo com o Pró-reitor de Administração Vitor Benites, o EaD inclui um público que não ti-
nha condições fi nanceiras ou tempo para acessar uma universidade. “É um processo fundamentado 
na tecnologia que viabiliza esta estrutura com preços mais competitivos e acessíveis para esse públi-
co. Então em termos de mercado ele é fundamental. Quem tiver o melhor modelo de educação de 
qualidade e preço é quem vai permanecer e nós acreditamos no nosso modelo”, ressalta o Pró-reitor.

Para Benites, além de toda promoção de ensino em diferentes regiões do país, o Ead é uma 
ferramenta que nos aproxima enquanto instituições lassalistas. “Há 20 anos nós viemos traba-
lhando em redes e o EaD é uma forma de materialização desse modelo. Existe uma sinergia entre 
as unidades. O EaD promove uma maior interação e uma troca que somente existia em processos 

administrativos e agora ocorre por meio do nosso cerne que é a educa-
ção”, explica Benites. Informações: unilasalle.edu.br

NOVAS UNIDADES JÁ COMEÇAM A FUNCIONAR 
NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020

O ENSINO A DISTÂNCIA QUE TE 
APROXIMA DO CONHECIMENTO
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Já em 2016, dado o sucesso da primeira edição, o Sociology of Law passou a ser 
promovido e a integrar o calendário de eventos próprios da Instituição.

A primeira edição, em 2015, fez parte de um evento itinerante organizado em 
âmbito global pelo Research Committee on Sociology of Law. Contou com a 
participação de mais de 500 pessoas, vindas de cerca de 30 países, e com a 
submissão de mais de 400 trabalhos.

Sociology of Law

Fique por dentro da programação: bit.ly/sociology-of-law-2020

Em meio ao imediatismo por respostas e do excesso de informações (nem sempre verdadeiras), 
vozes de todas as cores ecoam rompendo o caos: você está preparado para ouvir?

VOZES DO TEMPO PRESENTE

O já tradicional Sociology of Law, realizado pelos Programas de Pós-graduação da Universidade 
La Salle, chega à sua 6ª edição com o tema “Vozes do tempo presente”. O objetivo é promover 
um espaço para ouvir, debater e estudar a diversidade na sociedade contemporânea.

“Questões raciais, étnicas, religiosas e de gênero darão o tom das 
palestras e dos trabalhos a serem apresentados, procurando reafirmar 
que o conhecimento e o acolhimento das diferenças é fundamental para 
qualquer processo de ‘normatização’ das relações sociais”, explica a
Profª. Drª. Renata Almeida da Costa, organizadora do evento.

Passado, presente e futuro

O ponto alto da 3ª edição do evento, em 2017, foi a participação do 
sociólogo português Boaventura de Souza Santos, que ministrou a 
conferência principal e também recebeu o título de Doutor Honoris 
Causa da Universidade La Salle.

A 4ª edição, em 2018, debateu o “Direito entre o caos e a desconstrução”. 
Para tanto, abriu os trabalhos com a conferência ministrada pelo Prof. Dr. 
François Ost, da Universidade Saint-Louis, da Bélgica.

Em 2019, quando o evento focou no “Direito e a sociedade tecnológica”, 
a conferência mais aguardada foi ministrada pelo sociólogo francês 
Prof. Dr. Michel Ma¿esoli, que também foi homenageado com o título 
de Honoris Causa da Universidade.

O VI Sociology of Law, em 2020, contará com novidades. Uma delas é o Congresso 
Nacional da ABRASD – Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito, 
que é a maior organização nacional de pesquisadores desse campo no Brasil.
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TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR TEM AUXILIADO NA 
RECUPERAÇÃO MAIS EFETIVA DOS PACIENTES

La Salle Saúde
UM NOVO OLHAR SOBRE A SAÚDE

Na La Salle Saúde os atendimentos são realizados nas áreas da psicologia, psico-
pedagogia, fisioterapia, acupuntura, estética, nutrição e laboratório de análises clínicas. 
Além dos atendimentos individuais de cada especialidade, no espaço profissionais 

de diferentes áreas trabalham de forma 
multidisciplinar. 

A nutricionista Natália Schröeder acredita 
que essa integração é positiva, principalmente 
pelo fato de grande parte dos problemas de 
saúde serem causados por múltiplos fatores. 
Um exemplo de patologia é a obesidade. 
“Muitas vezes ela relaciona a área de nutrição 
que trata os erros alimentares, psicologia que 
trabalha aspectos compulsivos e de ansiedade 
e fisioterapia que atua nas alterações biomecâ-
nicas”, explica a nutricionista.

A paciente Clause Maurea Prade, 45 anos, 
há 9 meses é atendida de forma multidisci-
plinar com fisioterapia, estética e massagem 
terapêutica. “Esse atendimento está sendo 

importante porque sou portadora da Distrofia Muscular Emery Dreifuss. Através dos 
exercícios tenho conseguido realizar vários movimentos que antes eram difíceis. Estou 
adquirindo mais resistência e força  muscular”, comenta Clause.

 
Respeito à individualidade
 
Na La Salle Saúde, o trabalho já ocorre de forma interdisciplinar e para o fisiotera-

peuta Douglas Ames Martins, a integração entre os profissionais faz toda a diferença, 
principalmente nas reuniões semanais. “É um momento em que fazemos todas as trocas 
de informações, tiramos dúvidas e planejamos nossas próximas metas. Também temos 
uma relação muito próxima com todos da equipe. Caso surja alguma necessidade, va-
mos direto ao profissional para conversar”, afirma Martins.

A psicóloga Kelly Specht conta que o desenvolvimento desse olhar – multi – ainda 
é novo. Segundo a psicóloga, os pacientes muitas vezes desconhecem a importância e 
eficácia do trabalho integral. “Como cada paciente traz consigo um amplo patamar de 
experiências, costumes, modelos familiares, práticas de saúde, fisiologia e genética, cabe 
frisar que cada caso será avaliado com olhar único e pessoal entre a equipe, sempre 
baseado na ética profissional e no respeito a individualidade”, ressalta Kelly.

PÓS
LA SALLE

ANTES

Sua carreira vai se dividir entre

MBA       ESPECIALIZAÇÃO

unilasalle.edu.br/pos18
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