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Gestão da carreira de Guga Kuerten será apresentada
na Unisul
A gestão da carreira do ex-tenista profissional brasileiro, Guga Kuerten, será apresentada
na Unisul pelo diretor de marketing do grupo, Luciano Faustino, no dia 23/8, as 8h30, no
auditório G, da unidade Pedra Branca. O Grupo, também estará representado por Rafael
Kuerten, irmão de Guga. A palestra é gratuita e aberta ao público.
A palestra será realizada na aula Magna do curso de Educação Física da Unisul, que terá
como tema a gestão de carreiras no esporte.
Para a coordenadora do curso, professora Maria Letícia Knorr, o encontro é a
oportunidade para as pessoas aprenderem mais sobre a gestão, tendo como exemplo a
carreira de um atleta referência, como o Guga. “Poucos eventos no Brasil receberam o
Grupo Guga Kuerten, conheceram o modo como se gerencia a carreira tão vitoriosa de
um dos maiores atletas do mundo. Por isso, convidamos a todos os interessados em
estarem conosco neste dia tão importante.
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Campanha dissemina Melhores Práticas de Educação
Empreendedora
Cases de sucesso serão compartilhados em plataforma on-line nesta sexta-feira (11)
A segunda edição da Campanha Melhores Práticas, que apresenta experiências de
educação empreendedora no Brasil e serve de inspiração para profissionais que atuam
em instituições de ensino, está sendo lançada pelo Sebrae e a Endeavor. Quatro cases
em forma de vídeos e textos serão veiculados nesta sexta-feira (11) no endereço
https://goo.gl/S9uBeW e ficarão disponíveis gratuitamente para o internauta.
A campanha, que faz parte do Movimento de Educação Empreendedora, tem como
objetivo formar uma rede de educadores de instituições de Ensino Superior e incentivar
que elas compartilhem entre si melhores práticas de empreendedorismo.

Os casos de sucesso utilizados para a produção do material participaram do Prêmio
Educação Empreendedora, também promovido pelo Sebrae e pela Endeavor. A ideia é
que o internauta consiga, ao ter acesso a experiência dessas entidades, compreender seu
papel imprescindível na promoção, disseminação e consolidação da cultura
empreendedora no Brasil.
Veja abaixo um resumo dos cases que serão apresentados no material.
Case 1: EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA PRÁTICA
Criando negócios com o TCCStartup na Unisul
Procurando uma alternativa ao TCC tradicional, que gere impacto na comunidade e
ajude alunos que querem abrir seus negócios?
Conheça o caso do TCCStartup que a UNISUL encontrou para atender à demanda dos
alunos em gerar negócios na Universidade e inovar no Trabalho de Conclusão de Curso.
A inciativa cresceu tanto que sua metodologia vai envolvendo cada vez mais a
comunidade e outras áreas da Universidade.
Case 2: APRENDIZADO COM PROPÓSITO
O Sonho Grande da Unipam para a sua cidade
Quer inspirar seus alunos, desenvolver habilidades socioemocionais e ainda impactar a
sua comunidade?
Conheça a disciplina de projetos que a UNIPAM criou para que seus alunos resolvam
problemas da comunidade por meio do empreendedorismo. Além de ter um impacto
positivo na cidade, eles são inspirados a buscar o seu propósito, aprendem conceitos de
empreendedorismo e desenvolvem competências socioemocionais ao longo do
semestre, visivelmente transformados pela experiência.
Case 3: LUZ, CÂMERA, EMPREENDEDORISMO
Como a PUC-Rio usou videocasos no TCC para conectar alunos a empreendedores
Em busca de cases de empreendedorismo com os quais seus alunos possam de
identificar? Quer inovar no ensino com atividades práticas e engajamento dos alunos?
Conheça a iniciativa da PUC Rio, na qual os próprios alunos produzem videocasos de
empreendedores como alternativa ao TCC. A atividade não só conecta a Instituição com
o mercado, mas gera um material inovador de estudo de empreendedorismo dentro das
aulas e engajou os alunos além do que a Instituição poderia imaginar.
Case 4: EMPREENDEDORISMO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR

Como a IBMEC SOCIAL criou projetos sustentáveis para resolver problemas da sua
comunidade
Como o empreendedorismo social e sustentável pode contribuir não só para o
desenvolvimento dos alunos, mas também da comunidade?
Conheça a IBMEC Social, uma iniciativa dos próprios estudantes do Ibmec MG, que
mantém projetos sustentáveis de impacto social e forma alunos mais empreendedores e
engajados. Além do empreendedorismo mão na massa dos projetos geridos na
comunidade, a criação da inciativa por si só é uma atitude empreendedora, cheia de
lições.
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