Gestão da Comunicação Institucional
Gestão de Comunicação – Macen

Monitoramento de notícias da Unisul
Dia 05, 06 e 07 de agosto de 2017

Jornais
Veículo: Jornal Notisul
Página: 05
Editoria: Geral
Data: 07/08/2017

Veículo: Jornal Diário do Sul
Página: 04
Editoria: Geral
Data: 07/08/2017

Site
Veículo: Revista W3
Data: 05/08/17
Link: https://www.revistaw3.com.br/entretenimento/2017/08/05/tite-ministroupalestra-em-tubarao.html

Tite ministrou palestra em Tubarão

O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Tite, ministrou a palestra "Construindo uma
equipe vencedora", neste sábado, 5 de agosto, no Espaço Versalles, em Tubarão.O
evento, realizado em uma parceria da Unisul com a Imaginarium Formaturas, é um
movimento do curso de Medicina da Unisul de Tubarão.“Este evento é de um grupo de
estudantes que depois estarão formados e seguirão suas carreiras profissionais por
outras cidades, outros estados. Mas este momento vai ficar na memória do tubaronense,
porque trouxeram para Tubarão um líder que é referência nacional”, destaca o prefeito
de Tubarão, Joares Carlos Ponticelli.
O curso de Medicina da Unisul valoriza o aprendizado contínuo e o compromisso ético,
tendo sido programado para formar médicos aptos a construir seu próprio
conhecimento, buscando estar sempre atualizados para oferecer aos seus pacientes
tratamentos e diagnósticos mais eficientes. Tanto que, durante a palestra, a profissão do
médico foi destacada pelo treinador, principalmente porque é o departamento médico
que vai dizer se o profissional pode ou não entrar em campo.
Foi na atitude de ouvir todos os demais profissionais que fizeram parte dos times que
Tite passou que ele conquistou todos os títulos possíveis como treinador de clubes:
Mundial, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Recopa e Estaduais.
Nas palavras pronunciadas para a plateia, explanou o quanto valoriza as relações
humanas, falou de experiências que o futebol o proporcionou, da equipe que está em
construção, dos momentos decisivos vividos, do amor pela família edos sentimentos que
o movem. Um dos relatos do palestrante foi que após a conquista do Mundial
Interclubes, pegou a taça e levou para o quarto onde a família estava hospedada. Dividiu
com eles a vitória.
O reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), professor Mauri Luiz
Heerdt, afirma que ao ouvir a história de Titepode se destacar as grandes características
da atualidade, seja na gestão de organizações, gestão da família, ou qualquer tipo de
relacionamento de grupo. “Comumentese separa dois grupos de características para as
equipes. No primeiro,valores, família, sensibilidade, fé, amizade, choro, emoção,
abraço. E, no outro, coloca-se a inteligência, consistência, desempenho, resultado,
tática,conhecimento, clarezae poder de concentração.O Tite consegue conectar os dois

grupos e características. Ele consegue viver a lealdade dentro de um ambiente
competitivo profissional.Por diversas vezes ele teve dificuldade, mas soube se
reinventar. E esta é a grande novidade do que é ser líder hoje, unir este lado humano ao
lado competitivo”, exclama o reitor.
O evento contou com o patrocínio de Havan e Trial Esquadrias e Vidros; e com o apoio
de Sevens Restaurante e Prefeitura Municipal de Tubarão.
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Tite evita opinar sobre ida de Neymar ao PSG e
resume: "Quero que seja feliz"
Em palestra na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, comandante da seleção brasileira
afirma que motivação é algo pessoal e confia em bom desempenho do craque na França
A ida de Neymar ao PSG pode afetar de alguma maneira a seleção brasileira? O técnico
Tite acredita que não e faz questão de evitar opinar sobre a decisão do craque. Em
palestra realizada na Unisul, na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, o comandante
preferiu apenas desejar sorte. Na visão de Tite, com o camisa 10 feliz, todos saem
ganhando.
- É uma situação muito particular, própria, individual. O que é motivação para um, pode
não ser para outro. Eu quero que seja feliz ele, a família dele, as pessoas próximas. Ele
estando feliz, vai executar a sua atividade profissional bem. São clubes de alto nível,
tanto PSG, quanto Barcelona - resumiu.

Tite confia em sucesso de Neymar no PSG (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Na próxima quinta-feira, Tite anunciará a lista dos convocados para os jogos contra
Equador e Colômbia, para as Eliminatórias da Copa do Mundo - os duelos serão nos
dias 31 de agosto e 5 de setembro. Segundo o comandante, há muitos nomes analisados

e outros ainda passarão por uma avaliação. Neste domingo, o técnico estará no duelo
entre Flamengo e Vitória, na Ilha do Urubu.
- A gente acompanha os jogos e uma das minhas funções é acompanhar junto de outros
nove profissionais. Então temos uma lista de mais de 50 atletas que podem ser
convocados e vou assistir a outros jogos, vou ver amanhã (domingo) Flamengo e
Vitória.
Líder das Eliminatórias para a Copa do Mundo Rússia 2018, a Seleção possui 33 pontos
em 14 jogos disputados. São dez vitórias, três empates e apenas uma derrota na
campanha.
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Evento movimenta pesquisadores em prol de Santa
Catarina
A Unisul realiza no dia 10 de agosto, às 14 horas, no auditório do Bloco C da Unidade
da Pedra Branca, o evento “Mapeamento de Competências da Unisul”. O evento apoia o
desenvolvimento do setor produtivo catarinense por meio do mapeamento das
competências da Unisul em termos da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e da
sensibilização e potencialização da relação entre pesquisadores/provedores de soluções
em CT&I. O encontro é aberto ao público interessado na temática proposta.
O objetivo do evento é estimular os pesquisadores (prioritariamente vinculados aos
Grupos de Pesquisa) a participarem do levantamento das competências de CT&I da
Unisul, para ofertar pesquisas e prestação de serviços ao setor produtivo da sociedade.
“Associado a outros fatores de ordem econômica, vivemos num momento histórico
onde as universidades vêm sendo incitadas a intervir e otimizar o desenvolvimento
sócio econômico das comunidades onde estão inseridas, interagindo com o setor
produtivo e o governo, sobretudo em áreas consideradas estratégicas para o país e, no
caso do Estado de Santa Catarina, dos setores portadores de futuro; com vistas a
consolidação e expansão do Sistema Brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação
(CT&I) e o fortalecimento de uma economia competitiva”, destaca o diretor da Agetec,
professor Paulo Roberto Boff.
O evento começas as 14 horas, logo após inicia a mesa-redonda “Estratégias para
potencializar a relação entre os pesquisadores das Universidades e ICTs, o setor
produtivo e o governo”. Participam da mesa o professor Mauri Heerdt, reitor da Unisul;
Álvaro Prata, SDTI/MCTIC (aguardando confirmação); Antônio Gonzaga, Acate;
Carlos Henrique Ramos Fonseca, Fiesc; Sérgio Gargioni, Fapesc.
O Mapeamento de Competências da Unisul é uma realização da Pró-reitoria de Ensino,

Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação (PROEPPExI) e a Agência de Inovação
e Empreendedorismo da Unisul (Agetec).

Mais informações pelo telefone 48 32791178 ou pelo e-mail agetec@unisul.br
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Evento na Unisul movimenta pesquisadores em prol de
Santa Catarina

A Unisul realiza no dia 10 de agosto, às 14 horas, no auditório do Bloco C da Unisul da
Pedra Branca, o evento “Mapeamento de Competências da Unisul”. O eventoapoia o

desenvolvimento do setor produtivo catarinense por meio do mapeamento das
competências da Unisul em termos da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e da
sensibilização e potencialização da relação entre pesquisadores/provedores de soluções
em CT&I. O encontro é aberto ao público interessado na temática proposta.
O objetivo do evento é estimular os pesquisadores (prioritariamente vinculados aos
Grupos de Pesquisa) a participarem do levantamento das competências de CT&I da
Unisul, para ofertar pesquisas e prestação de serviços ao setor produtivo da sociedade.
“Associado a outros fatores de ordem econômica, vivemos num momento histórico
onde as universidades vêm sendo incitadas a intervir e otimizar o desenvolvimento
sócio econômico das comunidades onde estão inseridas, interagindo com o setor
produtivo e o governo, sobretudo em áreas consideradas estratégicas para o país e, no
caso do Estado de Santa Catarina, dos setores portadores de futuro; com vistas a
consolidação e expansão do Sistema Brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação
(CT&I) e o fortalecimento de uma economia competitiva”, destaca o diretor da Agetec,
professor Paulo Roberto Boff.
O evento começas as 14 horas, logo após inicia a mesa-redonda “Estratégias para
potencializar a relação entre os pesquisadores das Universidades e ICTs, o setor
produtivo e o governo”. Participam da mesa o professor Mauri Heerdt, reitor da Unisul;
Álvaro Prata, SDTI/MCTIC (aguardando confirmação); Antônio Gonzaga, Acate;
Carlos Henrique Ramos Fonseca, Fiesc; Sérgio Gargioni, Fapes.
O Mapeamento de Competências da Unisul é uma realização da Pró-reitoria de Ensino,
Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação (PROEPPExI) e a Agência de Inovação
e Empreendedorismo da Unisul (Agetec).
Mais informações pelo telefone 48 32791178 ou pelo e-mail agetec@unisul.br
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Técnico Tite faz palestra em Tubarão

Um grande público deve prestigiar, neste sábado, a palestra do atual técnico da Seleção
Brasileira de Futebol, Tite, em Tubarão. O evento inicia às 10h, no Espaço Versalles
(antiga Sorgitu).
Essa será a primeira vez em que o atual comandante da Seleção virá a Tubarão. Partindo
do tema “Construindo uma equipe vencedora”, Tite discorrerá sobre sua experiência em
construir equipes vitoriosas, fazendo diversas analogias entre uma equipe de futebol e
uma empresa. Temas como formação de equipes, comunicação, planejamento,
treinamento, gestão de pessoas, metas e muitos casos vividos por ele fazem parte do
enredo da palestra do profissional que, há quase 40 anos, dedica-se ao esporte que é a
paixão nacional.
A palestra será realizada por meio de parceria entre a Unisul e Imaginarium Formaturas.
Os ingressos estão à venda no site Minha Entrada (www.minhaentrada.com.br).
Nascido em Caxias do Sul (RS), Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite,
tem 56 anos e é formado em Educação Física. A 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 treina a Seleção
Brasileira e já conquistou a classificação da equipe para Copa do Mundo de 2018.
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Investigação aponta 2 teorias de morte

A morte de Geovani de Pieri Bardini, 30 anos, morador de Treze de Maio, em junho,
ainda precisa ter algumas informações a serem desvendadas. Com a prisão de seis
pessoas, na quinta-feira, acusadas no envolvimento do crime, a polícia segue em
investigação sobre o caso e aponta que há duas teorias sobre o assassinato.

De acordo com o delegado da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Tubarão,
William Cezar Sales, que trabalha no caso, o assassinato é tratado, desde o princípio,
como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. “Porém, não está descartada que o
crime tenha sido homicídio”, informa o delegado.
William comenta que a principal hipótese é que tenha sido latrocínio. “Pode ser que
tenha sido encomendado um veículo e o Geovani tenha sido um motorista abordado
aleatoriamente, quando trafegava pela BR-101 e chegava próximo à cidade onde
morava. Então, ele acabou se tornando alvo fácil”, analisa o delegado.
A outra linha de investigação é que o morador de Treze de Maio teve a morte
“encomendada”. “Por isso, pedimos pela prisão das seis pessoas de forma temporária,
podendo ser prorrogada, para que se possam esclarecer algumas informações que não se
encaixam”, diz o delegado. As prisões foram efetuadas em Içara e Criciúma.
Entre os presos, estão cinco homens e uma mulher, acusados de estarem envolvidos no
assassinato. “Sobre a autoria do disparo, já temos o nome”, informa o William.
Geovani voltava do curso de pós-graduação na Unisul de Tubarão, quando foi abordado
e atingido por um tiro, sendo seu corpo deixado em uma vala e o carro, um Uno branco,
foi encontrado em Içara.
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Técnico Tite ministra palestra e é sucesso

Créditos: Lougans Duarte/DS

Nas palavras pronunciadas para a plateia, o técnico da Seleção Brasileira de Futebol,
Tite, explanou o quanto valoriza as relações humanas, falou de experiências que o
futebol o proporcionou, da equipe que está em construção, dos momentos decisivos
vividos, do amor pela família e dos sentimentos que o movem.
Um dos relatos do palestrante foi que após conquistar o Mundial Interclubes, ele pegou
a taça e levou para o quarto onde a família estava hospedada. Dividiu com eles a vitória.
Tite ministrou a palestra “Construindo uma equipe vencedora”, no sábado, no Espaço
Versalles, em Tubarão.
Foi com a atitude de ouvir todos os demais profissionais que fizeram parte de seus times
que Tite acredita ter conquistado todos os títulos possíveis como treinador de clubes:
Mundial, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Recopa e Estaduais.
O reitor Unisul, professor Mauri Luiz Heerdt, comentou que na história de Tite se
destacam as grandes características da atualidade, seja na gestão de organizações, gestão
da família, ou qualquer tipo de relacionamento de grupo.
“Comumente se separa dois grupos de características para as equipes. No primeiro,
valores, família, sensibilidade, fé, amizade, choro, emoção, abraço. E, no outro, colocase a inteligência, consistência, desempenho, resultado, tática, conhecimento, clareza e
poder de concentração. O Tite consegue conectar os dois grupos e características. Ele
consegue viver a lealdade dentro de um ambiente competitivo profissional. Por diversas
vezes, ele teve dificuldade, mas soube se reinventar. E esta é a grande novidade do que
é ser líder hoje, unir este lado humano ao lado competitivo”, disse o reitor.
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Evento na Unisul movimenta pesquisadores em prol de
Santa Catarina
A Unisul realiza no dia 10 de agosto, às 14 horas, no auditório do Bloco C da Unisul da
Pedra Branca, o evento “Mapeamento de Competências da Unisul”. O evento apoia o
desenvolvimento do setor produtivo catarinense por meio do mapeamento das
competências da Unisul em termos da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e da
sensibilização e potencialização da relação entre pesquisadores/provedores de soluções
em CT&I. O encontro é aberto ao público interessado na temática proposta. O objetivo
do evento é estimular os pesquisadores (prioritariamente vinculados aos Grupos de
Pesquisa) a participarem do levantamento das competências de CT&I da Unisul, para
ofertar pesquisas e prestação de serviços ao setor produtivo da sociedade. “Associado a
outros fatores de ordem econômica, vivemos num momento histórico onde as
universidades vêm sendo incitadas a intervir e otimizar o desenvolvimento sócio
econômico das comunidades onde estão inseridas, interagindo com o setor produtivo e o
governo, sobretudo em áreas consideradas estratégicas para o país e, no caso do Estado

de Santa Catarina, dos setores portadores de futuro; com vistas a consolidação e
expansão do Sistema Brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e o
fortalecimento de uma economia competitiva”, destaca o diretor da Agetec, professor
Paulo Roberto Boff. O evento começas as 14 horas, logo após inicia a mesa-redonda
“Estratégias para potencializar a relação entre os pesquisadores das Universidades e
ICTs, o setor produtivo e o governo”. Participam da mesa o professor Mauri Heerdt,
reitor da Unisul; Álvaro Prata, SDTI/MCTIC (aguardando confirmação); Antônio
Gonzaga, Acate; Carlos Henrique Ramos Fonseca, Fiesc; Sérgio Gargioni, Fapes. O
Mapeamento de Competências da Unisul é uma realização da Pró-reitoria de Ensino,
Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação (PROEPPExI) e a Agência de Inovação
e Empreendedorismo da Unisul (Agetec). Mais informações pelo telefone 48
32791178 ou pelo e-mail agetec@unisul.br
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Técnico da Seleção Brasileira realizou palestra em
Tubarão
Tite esteve na cidade no último sábado, dia 5.

Tubarão – O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Tite, ministrou a palestra
‘Construindo uma equipe vencedora’, no sábado, dia 5, no Espaço Versalles, em
Tubarão.

O evento, realizado em uma parceria da Unisul com a Imaginarium Formaturas, é um
movimento do curso de Medicina da Unisul de Tubarão. “Este evento é de um grupo de
estudantes que depois estarão formados e seguirão suas carreiras profissionais por
outras cidades, outros estados. Mas este momento vai ficar na memória do tubaronense,
porque trouxeram para Tubarão um líder que é referência nacional”, destacou o prefeito
de Tubarão, Joares Carlos Ponticelli.
O curso de Medicina da Unisul valoriza o aprendizado contínuo e o compromisso ético,
tendo sido programado para formar médicos aptos a construir seu próprio
conhecimento, buscando estar sempre atualizados para oferecer aos seus pacientes
tratamentos e diagnósticos mais eficientes.
Tanto que, durante a palestra, a profissão do médico foi destacada pelo treinador,
principalmente porque é o departamento médico que vai dizer se o profissional pode ou
não entrar em campo.
Foi na atitude de ouvir todos os demais profissionais que fizeram parte dos times que
Tite passou que ele conquistou todos os títulos possíveis como treinador de clubes:
Mundial, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Recopa e Estaduais.
Nas palavras pronunciadas para a plateia, explanou o quanto valoriza as relações
humanas, falou de experiências que o futebol o proporcionou, da equipe que está em
construção, dos momentos decisivos vividos, do amor pela família e dos sentimentos
que o movem.
Um dos relatos do palestrante foi que, após a conquista do Mundial Interclubes, pegou a
taça e levou para o quarto onde a família estava hospedada. Dividiu com eles a vitória.
O reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), professor Mauri Luiz
Heerdt, afirma que ao ouvir a história de Tite pode se destacar as grandes características
da atualidade, seja na gestão de organizações, gestão da família, ou qualquer tipo de
relacionamento de grupo.
“Comumente se separa dois grupos de características para as equipes. No primeiro,
valores, família, sensibilidade, fé, amizade, choro, emoção, abraço. E, no outro, colocase a inteligência, consistência, desempenho, resultado, tática, conhecimento, clareza e
poder de concentração. O Tite consegue conectar os dois grupos e características. Ele
consegue viver a lealdade dentro de um ambiente competitivo profissional. Por diversas
vezes, ele teve dificuldade, mas soube se reinventar. E esta é a grande novidade do que
é ser líder hoje, unir este lado humano ao lado competitivo”, exclama o reitor.
O evento contou com o patrocínio de Havan e Trial Esquadrias e Vidros; e com o apoio
de Sevens Restaurante e Prefeitura de Tubarão.
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Fazer rápido e bem, bem ou bem rápido
A problemática do artigo 10 do CPC

Ideal que entre a violação do direito e seu restabelecimento não mediasse tempo e não
fosse necessário empregar recursos[1]. Porém, antes de atribuir razão a quem quer que
seja, indispensável o exercício de atividade estatal para certificação dos fatos, das regras
e construção do provimento jurisdicional.
O processo serve então como balizador de tal atividade, permitindo e garantindo que as
partes possam, cada qual, trazer seu ponto de vista, para que a vista sobre o ponto tenha
a latitude ampliada. Mesmo porque, as partes são sujeitas do processo e não meros
objetos deste.
Somente através e pelo processo se dá a atividade jurisdicional, na medida em que esta
se conecta e depende daquele para ser exercida de forma legítima. Atividade
jurisdicional a despeito do processo é exercício arbitrário de poder.
Logo, o processo, sem simplificações, internaliza sim na atividade jurisdicional o custo
do tempo e de recursos, os quais sempre se pretende minimizar, mas cujo impacto é
inevitável.
Tais custos decorrentes da existência do processo, além de não elimináveis, são
absolutamente aceitáveis. No Estado Democrático de Direito, o exercício da tutela
jurisdicional não basta ser célere, mas deve ser legitimado pela observância do processo.
O processo não é a pedra no meio do caminho[2], mas um dos caminhos que leva à
correta e legítima prestação da tutela jurisdicional.
Essas observações se fazem necessárias quando se verifica o surgimento de uma
interpretação utilitarista do artigo 10 do Código de Processo Civil, descomprometida
com o núcleo fundamental da regra, sob o viés de uma suposta “eficiência” do poder
judiciário.

