
Cursos da Unisc recebem conceito 4

Exclusive Piscinas ganha prêmio nacional

Curso Raimann: preparando para o futuro

· DISTRIBUIDORA V.CRUZ
A Distribuidora Vera Cruz, 
além de bebidas conta com 
lanches. Lancheria 24 horas 
. Tele-entrega através do 
disk lanches e bebida é o 
(51) 9.9641-4450. Peça um 
delicioso pastel, torrada, 
peixe frito, cachorro-quen-
te ou xis. A Distribuidora 
está localizada na Avenida 
Nestor Frederico Henn, nº 
3.351, no bairro Arco-Íris. 

· FUNILARIA PEDROSO
Na Funilaria Pedroso tra-
balha com fabricação, ins-
talação e manutenção de 
calhas, capas de muro, al-
gerosas, suporte para chur-
rasqueiras e churrasqueira 
móvel. Ligue e agende um 
horário para orçamento. O 
telefone de contato é (51) 
9.8021-1544 (com What-
sApp).

· BABY’S TUR
Está sem tempo de levar 
seu filho para a creche ou 
escola ? A Baby’s Tur pode 
te ajudar. Transporte escolar 
com segurança e conforto, 
primando pelo serviço de 
qualidade e com resposa-
bilidade. Entre em conta-
to e conheça mais sobre 
a Baby’s Tur, que tem à 
frente o empresário Cássio 
Cristiano Kaden. Ainda há 
algumas vagas. Ligue para 
(51) 9.9517-0881.

· SEEG
Ficou sem energia elétrica? 
Não perde tempo e entre 
em contato com a SEEG - Lo-
cação de Grupos Geradores 
de Energia. Por que uma 
queda de luz não pode 
estragar sua festa. A SEEG 
está localizada na rua Assis 
Brasil, nº 779, no centro de 
Santa Cruz do Sul. Os tele-
fones para contato são (51) 
3715-1619, 9.9997-7774 
ou ainda 9.9918-4435.

· SUPER SOUND
Para seu veículo, só quali-
dade. Películas, som, alar-
mes, vidros e travas elétri-
cas, fechaduras eletrônicas, 
câmeras de ré, portas au-
tomáticas para van são na 
Super Sound - Som, Alarmes 
e acessórios. A Super Sound 
está situada na rua Farrou-
pilha, nº 410, em Santa 
Cruz do Sul. O telefone para 
contato é (51) 9.9761-8454 
e o e-mail é supersound@
hotmail.com . 

Piscina de fibra mais bonita do Brasil é da Exclusive

O curso está localizado na rua Senador Pinheiro Machado, nº 814
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ECONÔMICAS

2018 foi muito especial 
para a Exclusive Piscinas, que 
encerrou o ano sendo pre-
miada em concurso nacional 
promovido pela Associação 
Nacional das Empresas e 
Profissionais de Piscinas 
(ANAPP) com a piscina de 
fibra mais bonita do Brasil. 
O concurso teve sua primeira 
edição realizada no ano de 
2018 e premiou as mais belas 
piscinas nas categorias de fi-
bra, vinil e concreto. Entre as 
concorrentes, grandes marcas 
do mercado nacional e so-
mente na categoria de fibra 
– a qual a empresa foi premia-
da – concorreram mais de 20 
modelos. A piscina premiada 
está instalada em Vera Cruz e 
foi uma das primeiras comer-
cializadas do modelo Veneza 
SPA. Para o proprietário e 

empresário Roberto Galvan, 
“a alegria dessa conquista é 
impossível de descrever. Ver 
nossa marca se fortalecendo 
no mercado, sendo premiada 
nacionalmente, nos orgulha, 
nos motiva e nos dá certeza 
de que estamos no caminho 
certo. Sim, a piscina de fibra 
mais bonita do Brasil é nossa, 
é daqui, é de Vera Cruz”. O 
modelo faz parte de um leque 
de opções oferecidos pela 
empresa que contempla mais 
de 15 modelos com diversos 
tamanhos e litragens. 

A fábrica, localizada na 
RSC- 287, junto ao trevo de 
Ferraz, possui mais de 60 
clientes espalhados entre RS, 
SC, PR, SP, MS, Paraguai e 
Uruguai. Com 3 franquias 
próprias localizadas nos 
municípios de Vera Cruz, 

Estrela e Cascavel/PR se 
encontra em processo de 
expansão e os planos para 
o próximo ano são de estar 
ainda mais presentes na re-
gião. Dúvidas, orçamentos 
e informações podem ser 
solicitados diretamente à 

franquia de Vera Cruz, na 
Rua Ernesto Wild nº 1234, 
ou pelo fone 3718-2673. O 
horário de atendimento é de 
segunda a sexta, das 8h às 
11h45min e das 13h30min às 
18h, e nos sábados, das 8h às 
11h45min.

A Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc) alcançou 
o conceito 4 no Índice Geral 
de Cursos (IGC) 2017, em 
uma escala de 1 a 5. O meca-
nismo sintetiza, num único 
indicador, a qualidade de 
todos os cursos de graduação, 
mestrado e doutorado de uma 
mesma instituição de ensino 
superior (IES). 

O IGC é divulgado anual-
mente pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), 
vinculado ao Ministério da 
Educação (MEC), imediata-
mente após a publicação dos 
resultados do Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudan-

tes (Enade), considerando, em 
sua composição, o triênio an-
terior. A partir do conceito 3, 
o resultado é apontado como 
satisfatório.

Ao todo, 2.066 instituições 
do Brasil foram classificadas 
pelo IGC e, com esse resul-
tado, a Unisc figura no gru-
po composto por 18,9% das 
entidades que alcançaram a 
faixa de conceito 4. “Pode-se 
verificar a qualidade da Unisc 
frente às IES brasileiras. A 
nota 4 expressa o quanto os 
cursos de graduação, lato e 
stricto sensu oferecidos pela 
universidade são qualifica-
dos”, observa o pró-reitor de 
Graduação em exercício, pro-

fessor Rolf Fredi Molz.
A mesma lógica utilizada 

para a classificação das insti-
tuições é aplicada para clas-
sificar os cursos por meio do 
Conceito Preliminar de Curso 
(CPC), que considera o de-
sempenho dos estudantes no 
Enade, o valor agregado pelo 
curso na formação dos alunos, 
o perfil do corpo docente e a 
percepção do acadêmico quan-
to às condições do processo 
formativo. A área avaliada 
em 2017 foi a de Engenharia e 
Licenciaturas e todos os cursos 
da Unisc obtiveram resultados 
satisfatórios no CPC.

Podem ser destacados os 
cursos de Letras – Português 

e Inglês (licenciatura), que 
figuram como o melhor CPC 
das IES privadas do Rio Gran-
de do Sul e o 4º melhor nesse 
segmento no Brasil. Desta-
que também para o curso de 
Computação – Licenciatura, 
que obteve o melhor CPC 
do país, considerando as IES 
públicas e privadas. “Todos os 
cursos avaliados estão acima 
do conceito 3, lembrando que 
as notas são entre 1 e 5. Esses 
resultados refletem o com-
promisso da Unisc perante 
a comunidade acadêmica, 
ou seja, fornecer cursos de 
qualidade visando à melhor 
formação aos seus alunos”, 
salienta Molz.

O Curso Raimann - prepa-
ratório para a carreira militar 
está em funcionamento há 
16 anos. Com sede em Santa 
Cruz, trabalha com turmas 
de até 30 alunos para que os 
interessados tenham melhor 
desempenho em sala de aula. 
O curso está com inscrições 
abertas até o dia 4 de fevereiro, 
quando iniciam as aulas. 

O curso preparatório tem 
duração de oito meses, já 
que as provas acontecem em 
agosto e setembro. O Raimann 
tem como carro-chefe preparar 
para concursos da EsSA (Esco-
la de Sargento das Armas) e 
EsPCEx (Escola Preparatória 
de Cadetes do Exército). Para 

EsSA, as aulas são focadas nos 
conteúdos solicitados, que são: 
matemática, português, litera-
tura, redação, inglês, história 
e geografia do Brasil. Já para 
ExPCEx, além destes conteú-
dos, são exigidos conhecimen-
tos em química, física, além de 
história e geografia do Brasil e 
do Mundo.

O Curso Raimann se torna 
diferente porque se preocupa 
com o aluno, na formação 
completa. Além do curso pre-
paratório e preparação física, 
o Raimann disponibiliza ôni-
bus gratuito até os locais das 
provas em Porto Alegre. O 
Raimann dá toda a estrutura 
e suporte necessários para 

que aluno e familiares tenham 
tranquilidade neste momento 
tão importante e decisivo.

O diretor, sargento Carlos 
Fernando Lopes, está à dispo-

sição para apresentar toda a 
estrutura do Curso Raimann. 
Marque um horário, entre 
em contato pelo telefone (51) 
9.8418-3706 (com WhatsApp).


