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Sites
Veículo: Notisul
Data: 29/07/17
Link: https://www.notisul.com.br/2017/07/29/palestra-com-tite-em-tubarao-temopcoes-de-meia-entrada-e-ingresso-solidario/

Palestra com Tite em Tubarão tem opções de meia
entrada e ingresso solidário

Tubarão
A cidade de Tubarão receberá pela primeira vez o atual técnico da Seleção Brasileira de
Futebol, o Tite. O comandante da seleção irá ministrar uma palestra e falar sobre a sua
experiência em construir equipes vencedoras, no dia 5 de agosto. Para os interessados
na temática de gestão e também em esporte, há diversas formas de ingresso. Além da
entrada inteira, ainda existem mais duas opções: a meia entrada e o ingresso solidário.
Os interessados em assistir a palestra pagando meia entrada devem ficar atentos a esta
oportunidade, pois ela oferece, além do habitual desconto para estudantes, também aos
professores, pessoas acima de 60 anos, deficientes físicos ou mentais, doadores de
sangue e crianças até 15 anos de idade. Os estudantes devem apresentar a carteirinha da
UNE – União Nacional dos Estudantes ou do DCE – Diretório Central dos Estudantes.
Professores e demais pessoas com a opção deste desconto devem apresentar o

comprovante na entrada. O ingresso solidário é estendido a qualquer pessoa que
comprar antecipadamente, online ou nos pontos de venda, basta levar 1kg de alimento
para doação no dia do evento. Os ingressos estão à venda no site Minha Entrada
(www.minhaentrada.com.br) e podem ser adquiridos por R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00
(meia), e R$ 65,00 (ingresso solidário).
– Pacotes com descontos especiais para empresas entrar em contato com: Kewin Koch
(48) 99669-5000
Saiba mais:
Nascido em Caxias do Sul (RS), Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite,
tem 56 anos e é formado em Educação Física. Sua carreira como jogador teve início no
Caxias. Por conta de lesões no joelho se afastou do campo, mas nunca largou o futebol,
treinando inicialmente alguns times gaúchos. Atualmente, Tite está treinando a Seleção
Brasileira e já conquistou a classificação da equipe para Copa do Mundo de 2018.

Veículo: Jornal Imagem da ilha
Data: 30/07/17
Link: http://www.imagemdailha.com.br/agenda/978/a-vinganca-de-um-tropeirosera-exibido-no-cinema-do-cic-.html

'A vingança de um tropeiro' será exibido no cinema do
CIC'

A semana terá programação de filmes do sertão baiano e mais uma edição do Cineclube
Infantil no Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC). As sessões gratuitas ocorrem
de quinta-feir a domingo e têm entrada gratuita. A realização é uma parceria da
Fundação Catarinense de Cultura (FCC), administradora do espaço, e do curso de
Cinema da Unisul, responsável pela programação.

Serviço
30 de julho de 2017 (sexta-feira e domingo), às 20h:
A vingança de um tropeiro
Direção: Dalmy Ribeiro
Duração: 98min
País: Brasil
Sinopse: Em meio à caatinga nordestina tropeiros viajantes: Jerônimo (Zé Arnaldo),
Alfredo (Sabiá) e Biló (Zezinho) são assaltados por bandidos. Surge então no caminhoo
justiceiro Fernandes (Dalmy Ribeiro) que presenciou o assassinato de seu pai Zezeca
(Zé Amâncio) por bandidos do coronel Venâncio (Toinho). Diante dos fatos o coronel
Francisco (Sorria) nomeia quatro mulheres a delegadas: Ana (Marta Almeida), Nalva
(Tininha Santana), Catarina (Rosana Souza) e Paula (Vanessa Andrade) para dar um
basta no que vem acontecendo na região.

Veículo: Polidoro Junior
Data: 31/07/17
Link: http://polidorojunior.com.br/palestra-com-tite-em-tubarao-tem-opcoes-demeia-entrada-e-ingresso-solidario/

Palestra com Tite em Tubarão tem opções de meia entrada e
ingresso solidário

A cidade de Tubarão irá receber pela primeira vez o atual técnico da Seleção Brasileira
de Futebol, o Tite. O comandante da seleção irá ministrar uma palestra e falar sobre a
sua experiência em construir equipes vencedoras, no dia 5 de agosto. Para os
interessados na temática de gestão e também em esporte, há diversas formas de
ingresso. Além da entrada inteira, ainda existem mais duas opções: a meia entrada e o
ingresso solidário.
Os interessados em assistir a palestra pagando meia entrada devem ficar atentos a esta
oportunidade, pois ela oferece, além do habitual desconto para estudantes, também aos
professores, pessoas acima de 60 anos, deficientes físicos ou mentais, doadores de
sangue e crianças até 15 anos de idade. Os estudantes devem apresentar a carteirinha da

UNE – União Nacional dos Estudantes ou do DCE – Diretório Central dos Estudantes.
Professores e demais pessoas com a opção deste desconto devem apresentar o
comprovante na entrada. O ingresso solidário é estendido a qualquer pessoa que
comprar antecipadamente, online ou nos pontos de venda, basta levar 1kg de alimento
para doação no dia do evento. Os ingressos estão à venda no site Minha Entrada
(www.minhaentrada.com.br) e podem ser adquiridos por R$ 120,00 (inteira) e R$
60,00 (meia), e R$ 65,00 (ingresso solidário).


Pacotes com descontos especiais para empresas entrar em contato com: Kewin Koch
(48) 99669-5000
Saiba mais:
Nascido em Caxias do Sul (RS), Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite,
tem 56 anos e é formado em Educação Física. Sua carreira como jogador teve início no
Caxias. Por conta de lesões no joelho se afastou do campo, mas nunca largou o futebol,
treinando inicialmente alguns times gaúchos. Atualmente, Tite está treinando a Seleção
Brasileira e já conquistou a classificação da equipe para Copa do Mundo de 2018.
A palestra com Tite tem a parceria da Unisul, Imaginarium Formaturas, com patrocínio
de Trial Esquadrias e Vidros, e apoio de Sevens Restaurante e Prefeitura Municipal de
Tubarão. O evento é apresentado pela Havan.
Serviço:
O que: Palestra “Construindo uma equipe vencedora”
Quem: Técnico Seleção Brasileira Tite
Quando: 05 de agosto, às 10h
Onde: Espaço Versalles (antiga Sorgitu),
Rua João Fernandes Lima, 916, bairro Vila Esperança, Tubarão-SC
Quanto: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia), R$ 65 (ingresso solidário)

Veículo: Sala de Noticias
Data: 31/07/17
Link: http://www.saladenoticias.net/?p=238907

Unisul lança a pós-graduação “Novos Rumos da
Justiça Criminal”
A Unisul Campus Tubarão lançou a pós-graduação, nível de especialização, “Novos
Rumos da Justiça Criminal”. O curso oportuniza ao profissional do Direito se aprimorar
nesta área, por meio de um viés sociológico, com vista ao Direito Criminal moderno,
em contraponto ao já defasado ‘Direito Penal’ que busca penalizar e não estudar
profundamente as causas do delito. O interessado pode se inscrever até o dia 17 de
agosto, pelo portal da Unisul: www.unisul.br
O curso é presencial e tem duração de 390 horas. As aulas serão às sextas-feiras, no
período noturno, e aos sábados, nos períodos matutino e vespertino. A pós-graduação é

destinada aos profissionais formados em Direito, seja pela Unisul ou outra instituição de
Ensino Superior, que pretendam atuar nos mais diversos setores da justiça criminal.
Quebrar paradigmas não é simples. Por isso, o curso oferece unidades de aprendizagem
focadas em reflexões mais aprofundada, levando os alunos a pensarem na justiça
criminal como um desafio a ser vencido. O próprio perfil do interessado na
especialização permite que se inicie o curso com a expectativa de inovar, realizar
debates profundos e refletir sobre o Direito Penal.
O coordenador da pós-graduação, professor José Paulo Bittencourt Júnior, destaca que é
possível fazer diferente. “Tudo parte de ações efetivas do Poder Público, como por
exemplo, a modernização da legislação penal; mas a iniciativa inovadora desta
especialização também é uma maneira de ‘fazer diferente’”, destaca.
O investimento pode ser parcelado em 24x de R$ 590,00.
Mais informações e
inscrições: http://www.unisul.br/wps/portal/home/ensino/especializacao-e-mba/novosrumos-da-justica-criminal-tubarao#id1

Veículo: JI News
Data: 31/07/17
Link: http://jinews.com.br/noticia/unisul-de-icara-abre-pos-graduacao-embranding

Unisul de Içara abre pós-graduação em Branding
Içara (SC)
A Unisul de Içara está com vagas abertas para publicitários, designers, gestores de
empresas, autônomos, administradores, gerentes e interessados em aprenderam mais
sobre gerenciamento de marcas. O curso oferecido presencialmente, terá a duração de
390h com aulas nas sextas-feiras, no período noturno, e aos sábados, nos períodos
matutino e vespertino. As inscrições devem ser realizadas até 17 de agosto.
De acordo com o coordenador da pós-graduação em Branding, professor Mauro Roberto
Fucilini, a especialização vai atender uma tendência crescente do mercado relacionada à

gestão de marcas, já que as empresas estão investindo nessa área para se fortalecer no
mercado e conquistar mais clientes.
“Marcas são todas as características tangíveis e intangíveis de um produto ou serviço. A
marca de uma empresa é o que transmite os valores e soluções para as possíveis
necessidades dos consumidores, não é só um desenho gráfico, não é só a escrita. É tudo
o que o nome passa para as pessoas, o que as pessoas sentem e pensam quando
ouvem/leem o nome”, destaca Mauro.

Veículo: Olhar do Sul
Link: http://www.olhardosul.com.br/cinema-do-cic-e-unisul-divulgamprogramacao-gratuita-de-agosto/

Cinema do CIC e Unisul divulgam programação
gratuita de agosto

O curso de Graduação em Cinema e Audiovisual divulga e convida para a programação
gratuita do mês de agosto do Cineclube Cinema Unisul. Filmes premiados em diferentes
eventos, discussões e mostras também fazem parte da programação, confira:
03 e 05 de agosto de 2017 (Quinta, 21h e Sábado, 20h)
Elena
Direção Petra Costa
País: Brasil
Ano: 2013
Duração: 82 minutos
Classificação etária: 12 anos
Sinopse: Elena viaja para Nova York com o mesmo sonho da mãe: ser atriz de cinema.
Deixa para trás uma infância passada na clandestinidade dos anos de ditadura militar e
deixa Petra, a irmã de 7 anos. Duas décadas mais tarde, Petra embarca para Nova York
em busca de Elena. Aos poucos, os traços das duas irmãs se confundem, já não se sabe
quem é uma, quem é a outra. A mãe pressente. Petra decifra. Agora que finalmente
encontrou Elena, Petra precisa deixá-la partir.

04 e 06 de agosto de 2017 (Sexta, 21h e Domingo, 20h)
Do outro lado do atlântico
Direção: Daniele Ellery, Marcio Câmara
País: Brasil, Cabo Verde
Ano: 2015
Duração: 90 minutos
Classificação etária: Livre
Sinopse: Documentário filmado em terras brasileiras e na ilha do Cabo Verde, para
retratar as semelhanças entre as culturas do Brasil e as de países africanos que tem o
português como língua oficial.
Prêmio Academia Brasileira de Cinema
De 10 de agosto a 3 de setembro, pela primeira vez em Florianópolis, chega a mostra
dos finalistas do Prêmio da Academia Brasileiro de Cinema. São 18 filmes, entre os
mais discutidos longas de ficção, importantes longas documentários e seis longas
estrangeiros. A mostra acontece simultaneamente em outras capitais e o público pode
votar no seu preferido no site da academia.
10 de agosto de 2017 (Quinta), 20h
Menino 23, infâncias perdidas no Brasil
Direção: Belisario Franca
Ano: 2016
País: Brasil
Duração: 80 minutos
Classificação etária: 12 anos
11 de agosto de 2017 (Sexta), 20h
Elle
Direção: Paul Verhoeven
Ano: 2016
País: Alemanha, Bélgica e França
Duração: 130 minutos
Classificação etária: 16 anos
12 de agosto de 2017 (Sábado), 20h
A Chegada
Direção: Denis Villenueve
Ano:2016
País: EUA
Duração: 116 minutos
Classificação etária: 10 anos
13 de agosto de 2017 (Domingo), 20h
Boi Neon
Direção: Gabriel Mascaro
Ano: 2015
País: Brasil

Duração: 104 minutos
Classificação etária: 16 anos
17 de agosto (Quinta), 20h
Cinema Novo
Direção: Eryk Rocha
Ano: 2016
País: Brasil
Duração: 90 minutos
Classificação etária: Livre
18 de agosto de 2017 (Sexta), 20h
O Filho de Saul
Direção: László Nemes
Ano: 2015
País: Hungria
Duração: 107 minutos
Classificação etária: 14 anos
19 de agosto de 2017 (Sábado), 20h
Quanto Tempo o Tempo Tem
Direção: Adriana L. Dutra
Ano: 2015
País: Brasil
Duração: 77 minutos
Classificação etária: Livre
20 de agosto de 2017 (Domingo), 20h
Elis
Direção: Hugo Prata
Ano: 2016
País: Brasil
Duração: 110 minutos
Classificação etária: 14 anos
24 de agosto de 2017 (Quinta), 20h
Curumim
Direção: Marcos Prado
Ano: 2016
País: Brasil
Duração: 106 minutos
25 de agosto de 2017 (Sexta), 20h
Spotlight, segredos revelados
Direção: Tom McCarthy
Ano: 2015
País: EUA
Duração: 128 minutos
Classificação etária: 12 anos

26 de agosto de 2017 (Sábado), 20h
Eu Sou Carlos Imperial
Direção: Renato Terra e Ricardo Calil
Ano: 2016
País: Brasil
Duração: 90 minutos
Classificação etária: Livre
27 de agosto de 2017 (Domingo), 20h
Aquarius
Direção: Kleber Mendonça Filho
Ano: 2016
País: Brasil
Duração: 142 minutos
Classificação etária: 16 anos
31 de agosto de 2017 (Quinta), 20h
Pscicanálise e Cinema, debate promovido pela Maiêutica.
Mãe só há uma
Direção: Anna Muylaert
Ano: 2016
País: Brasil, França
Duração: 82 minutos
Classificação etária: 16 anos
01 de setembro de 2017 (Sexta), 20h
Nise, o coração da loucura
Direção: Roberto Berline
Ano: 2015
País: Brasil
Duração: 108 minutos
Classificação etária: 12 anos
02 de setembro de 2017 (Sábado), 18h e 20h
18h
A Garota Dinamarquesa
Direção: Tom Hopper
Ano: 2016
País: Alemanha, Bélgica, Dinamarca, EUA, Reino Unido
Duração: 120 minutos
Classificação etária: 12 anos
20h
Cicero Dias, o compadre de picasso
Direção: Vladimir Carvalho
Ano: 2016
País: Brasil
Duração: 79 minutos
Classificação etária: 12 anos

03 de setembro de 2017 (Domingo), 18h e 20h
18h
Animais Noturnos
Direção: Tom Ford
Ano: 2016
País: EUA
Duração: 115 minutos
Classificação etária: 14 anos
20h
Marias
Direção: Joana Mariani, Leticia Giffoni
Ano: 2016
País: Brasil, Cuba, México, Peru e Nicarágua
Duração: 75 minutos
Classificação etária: Livre

Veículo: Olhar do Sul
Link: http://www.olhardosul.com.br/unisul-de-tubarao-oferece-curso-de-tecnicavocal/

Unisul de Tubarão oferece curso de Técnica Vocal

O curso de Técnica Vocal está com as inscrições abertas até o dia 1º de agosto. As aulas
iniciam-se no dia 5 de agosto e serão realizadas na Unisul Campus Tubarão. As aulas
são teóricas e expositivas, seguidas de processos de demonstração de métodos e práticas
de canto, respiração, dicção e projeção vocal (vocalizes), desenvolvendo nos alunos
domínios para aplicação de técnicas que melhoram a sua capacidade vocal e de
canto. Os participantes terão os seguintes conteúdos: a arte do canto e do canto coral;
a voz: timbre e naipes; repertórios para canto coral; formação de grupos vocais; e
interpretação de canções em uníssono e cânone.
O curso será ministrado pela maestrina Maria das Dores Miranda da Silva e tem como
objetivo dar continuidade à arte do canto coral e do canto como prática cultural na
região. Para isso, apresenta técnicas básicas para a saúde do cantor e para o bom
desempenho vocal e musical dos grupos em geral.
O investimento pode ser parcelado em 5x de R$50,00.

Mais informações e inscrições: http://www.unisul.br/wps/portal/home/ensino/cursos-decurta-duracao/extensao/tecnica-vocal-tubarao/

Veículo: Diário do Sul
Data: 31/07/17
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/31387/Palestra-com-Tite-enesta-semana.html

Palestra com Tite é nesta semana

Acidade de Tubarão irá receber o atual técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Adenor
Leonardo Bachi, o Tite. Ele irá ministrar palestra sobre sua experiência em construir
equipes vencedoras. O evento ocorre no sábado.
Para os interessados na temática de gestão e também em esporte, os ingressos estão
sendo vendidos a R$ 120,00 e existem opções de meia entrada e ingresso solidário.
Estudantes, professores, pessoas acima de 60 anos, deficientes físicos ou mentais,
doadores de sangue e crianças até 15 anos pagam meia, ou seja, R$ 60,00, sob
apresentação dos documentos solicitados.
O ingresso solidário, com valor de R$ 65,00, é estendido a qualquer pessoa que comprar
antecipadamente, online ou nos pontos de venda, basta levar 1kg de alimento para
doação no dia do evento. Os ingressos estão à venda no site Minha Entrada
(www.minhaentrada.com.br). Para pacotes com descontos especiais para empresas, o
contato deve ser feito com Kewin Koch, no telefone (48) 99669-5000.
Nascido em Caxias do Sul (RS), Tite tem 56 anos e é formado em Educação Física. Sua
carreira como jogador teve início no Caxias. Por conta de lesões no joelho, afastou-se
do campo, mas nunca largou o futebol, treinando inicialmente alguns times gaúchos.
Atualmente, Tite está treinando a Seleção Brasileira e já conquistou a classificação da
equipe para Copa do Mundo de 2018. A palestra “Construindo uma equipe vencedora”
ocorre no sábado, no Espaço Versalles (antiga Sorgitu), às 10h.

Veículo: Site Município de Tubarão
Data: 31/07/17
Link:http://tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/16675/codNoticia/4
37700#.WX-GPPkrLIU

Exposição “Onças” será aberta nesta terça-feira (1º) no
CMC

Dando início ao cronograma cultural do mês de agosto, nesta terça-feira (1º) o Centro
Municipal de Cultura (CMC) – Willy Zumblick, dá abertura a exposição “Onças”, da
professora da Unisul Deisi Scunderlick e do artista Joares May, que também é professor
da Unisul, presidente da Panthera Brasil e mestre em Epidemiologia Veterinária, pela
USP.
A mostra retrata a visão sobre as onças dos diversos povos que ocuparam o Brasil,
desde os tempos pré-históricos e traz fotos de onças e de sítios arqueológicos, com
pinturas rupestres, indicando que as onças eram reverenciadas em diversas culturas
indígenas.
Os textos que acompanham a exposição, apresentam ainda os mitos, significados e
sentidos dos Guarani, Kaingang e Xokleng, os colonizadores e os mateiros.
As obras ficarão expostas até o próximo dia 11, de segunda a sexta-feira, das 13 às 22
horas.

TV
Veículo: Unisul TV
Data: 31/07/2017
Hora: 06:16
Assunto: Dificuldade Financeira: Professores da Unisul recebem parte do salário

Rádio
Veículo: Rádio 102 FM
Data: 31/07
Hora: 11h
Assunto: Palestra Tite - Técnico seleção brasileira de futebol
Entrevistados: Kewin Koch e Felipe Pimmel

