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ATENÇÃO ÀS REGRAS PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO:

VAMOS LÁ, INSCREVAM-SE E GARANTAM SUAS ESCOLHAS ATÉ 29 DE SETEMBRO.

horárIoS De 1º e 02 De ouTubro
1º cIcLo De pALeSTrAS
14h30min às 15h30min

3º cIcLo De pALeSTrAS
17h às 18h

2º cIcLo De pALeSTrAS
15h40min às 16h40min

horárIoS De 03 De ouTubro
1º cIcLo De pALeSTrAS
10h às 11h

3º cIcLo De pALeSTrAS
14h às 15h

2º cIcLo De pALeSTrAS
11h15min às 12h15min

4º cIcLo De pALeSTrAS
15h15min às 16h15min

Há palestras destinadas exclusivamente a pais e 
seus convidados. Não estão autorizadas inscrições/
participações de pais e seus convidados nas palestras 
destinadas aos estudantes.

1. Todas as palestras serão no modelo webinar, isto 
é, na tela do Zoom teremos apenas o palestrante e as 
dúvidas serão enviadas por escrito, no Q&A (Questions 
and Answers). 
2. Atente-se aos horários de cada ciclo e anote as 
palestras escolhidas.
3. É necessário fazer uma inscrição para cada palestra 
escolhida. Sendo assim, leia com atenção a descrição 
de cada palestra, escolha UMA por horário e inscreva-se 
registrando corretamente os dados solicitados.

(Estudantes inscritos em mais de uma palestra por 
horário poderão ter suas inscrições canceladas).
4. Os links de acesso às palestras serão enviados no 
dia destinado para elas – para cada palestra, um e-mail 
será enviado, por isso, é muito importante atentar-se 
ao e-mail registrado na inscrição. Não se esqueça de 
verificar a caixa de spam.
5. As vagas são LIMITADAS e caso uma palestra alcance 
sua capacidade total, o sistema avisará que não é mais 
possível se inscrever.
6. Caso tenha convidados na faixa etária permitida (entre 
14 e 19 anos), compartilhe o caderno de palestras para 
que também possam participar. 
NãO pERCA A OpORTUNIDADE DE pENSAR NO SEU 
fUTURO! TRAGA OS SEUS CONVIDADOS!

horárIoS De 30 De SeTeMbro
1º cIcLo De pALeSTrAS
14h30min às 15h30min

3º cIcLo De pALeSTrAS
17h às 18h

2º cIcLo De pALeSTrAS
15h40min às 16h40min

WorKShop - pArcerIA coM A fIA
18h30min
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Clique aqui para voltar à programação geral

Marcelo é natural de pouso Alegre, MG. possui titulação de bacharel em 

Engenharia da Computação pelo Instituto Nacional de Telecomunicações 

(Inatel), em Santa Rita do Sapucaí, MG, onde iniciou seu mestrado em 

Telecomunicações. Acumula experiências como monitor voluntário da 

Escola Técnica em Eletrônica (ETE) em Santa Rita do Sapucaí, foi bolsista 

fApEMIG com Iniciação Científica na área de programação, bolsista no 

programa de Iniciação à Engenharia e monitor do curso pré-vestibular 

intensivo do Inatel. Trabalhou na Construtora Camargo Corrêa na área 

de redes de telecomunicações e, atualmente, desenvolve atividades 

de engenharia voltadas ao público de ensino médio pelo Núcleo de 

Relacionamentos com Colégios do Inatel.

Palestra: eNGeNHarIa De COMPUtaÇÃO e De 

sOFtWare:UM MerCaDO PrOMIssOr!

prof. MArceLo h. GonçALVeS DA SILVA - InATeL

Clique aqui para se inscrever!

30 De SeTeMbro

1º cIcLo De pALeSTrAS

14h30min às 15h30min

Escolha uma palestra para se inscrever neste horário! 

André é formado em Design de Games pela Universidade Anhembi 

Morumbi e trabalhei em diversas empresas como: ING, Versus, Ongame, e 

atualmente trabalha na INTZ. Além disso, já administrou palestra na campus 

party e é criador de contéudo sobre mercado de games no Esports. 

Palestra: DesIGN De GaMes

AnDré VInhAS - AnheMbI MoruMbI

Clique aqui para se inscrever!

Elizabeth é Arquiteta e Urbanista, pós- graduada e docente. É 

especialista em Iluminação e design de interiores.

É pós-graduanda em Neuroarquitetura.

Palestra: as DIVersas FaCes DO arQUItetO! 

“a esCOlHa NÃO VeM De DONs; VOCê NÃO PreCIsa 

saber DeseNHar; CrIatIVIDaDe DeseNVOlVe-se;

CálCUlOs? sÃO básICOs e POUCOs; a FaCUlDaDe e 

sUas COMPetêNCIas; estáGIOs? sIM OU NÃO? 

O INíCIO De CarreIra e MerCaDO De trabalHO. 

GeNeralIsta OU esPeCIalIsta? eNFIM, COMeMOraNDO 

25 aNOs De FOrMaÇÃO!”

eLIzAbeTh ferrAz

Clique aqui para se inscrever!

Roberto possui graduação em psicologia pela Universidade federal de 

Minas Gerais (1976) e mestrado em psicologia pela Universidade São Marcos 

(2009). Atualmente é professor da ESpM, professor fGV/Sp, professor 

da faculdade fIA de Administração e Negócios, professor do Centro de 

Ensino Superior de Maringá, professor da pontifícia Universidade Católica 

do paraná e sócio-proprietário - Opus Soluções Empresariais Ltda. Atua 

principalmente nos seguintes temas: coaching e constelações sistêmicas, 

treinamento e desenvolvimento, administração, carreira profissional e 

desenvolvimento profissional e pessoal.

Palestra: COMO GereNCIar MINHas eMOÇÕes eM 

PeríODO De IsOlaMeNtO sOCIal

roberTo hIrSch - eSpM

Clique aqui para se inscrever!

Ricardo é coordenador dos cursos de Administração e Economia do Ibmec - Sp. 

É doutorando....em economia (fEARp-USp) e economista (fEA - USp). Mestre 

em economia (fEARp-USp), economista (fEA-USp). Atua há mais de 10 anos 

em programas de empreendedorismo, tendo realizado avaliação de programas 

de empoderamento feminino na Índia e trabalhado com diversos programas 

de empreendedorismo na Grande São paulo;. Atualmente pesquisa negócios 

de impacto e sustentabilidade utilizando modelos de simulação de dinâmica 

de sistemas. Já atuou como consultor de planos de negócio para micro e 

pequenas empresas para o SEBRAE-Sp, trabalhou na avaliação de programas 

de empreendedorismo na Índia pela ICECD e teve uma rápida passagem 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington (summer 

internship), além de ter realizado consultoria em empresas.

Palestra: eCONOMIa 

roDrIGo ArAujo ferreIrA - IbMec

Clique aqui para se inscrever!

30 De SeTeMbro

2º cIcLo De pALeSTrAS

15h40min às 16h40min

Escolha uma palestra para se inscrever neste horário! 

Valéria é formada em administração de empresas pela pUC, pós-

graduada em Gestão de pessoas pela fGV, com 20 anos de experiência 

em RH. Atualmente é Diretora de RH da Vertex farmacêutica.

Palestra: VOCê COMO PrOtaGONIsta Da sUa 

VIDa! “MINHa trajetórIa e COMO a PersIstêNCIa, 

resIlIêNCIa e O FOCO Me trOUxeraM ONDe estOU”. 

VALérIA MArIA De AnDrADe 

Clique aqui para se inscrever!

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__19gmFDsRvmncNkeTPUP-Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2I4I-usGTY67poGTNo8vHA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZeigeyPwQRybNH6nadQmlg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8IHmOcJWS5uGQfse8FID4Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kUH1RhCNQyqnBOtlkFAbCA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_U4gd0ZzRRA6Vnuc5tb9rRQ
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Rafael é professor (produção de Música Eletrônica - Anhembi Morumbi), 

produtor musical Rafael paste Live e projeto Electric plectrum Live, 

DJ, diretor artístico, apresentador, empresário, criativo e dedicado a 

música eletrônica como poucos, uma das referências quando falamos 

de produção musical nacional. Vulgo paste, como é chamado no interior, 

apresenta dois LIVEs únicos e diferentes, Electric plectrum (trip-hop/

rap/dub) e o que leva seu próprio nome, Rafael paste (techno/house), 

que já tem passagem pelos principais clubs, festas e festivais do país, 

do Universo paralello (BA) ao D.DEDGE (Sp), da fosfobox (RJ) ao pulsar 

(MG), do Jacundá (AM) ao TAJ (pR).

Assina a residência e a direção artística/marketing da gigante SUB 

paradise, além de ser apresentador e curador do programa ELM 

(Electronic Live Music) do showlivre.com ( veículo que promove a música 

ao vivo na web desde o ano 2000 e conteúdo musical do portal R1 e 

Terra). possui mais de 90 lançamentos, relançamentos e remixes saindo 

por diversas gravadoras nacionais e internacionais como 303Lovers, 

Hotfingers, Cream Couture, Mile End, Moejar, Tropical Beats, Sick Society.

Palestra: PrODUÇÃO FONOGráFICa De MÚsICa 

eletrÔNICa - rAfAeL pASTe - AnheMbI MoruMbI

Clique aqui para se inscrever!

flávio é formado em engenharia mecânica pela Unicamp em 1982. 

Trabalhou em empresas nacionais e multinacionais em cargos 

gerenciais e de direção.

Palestra: áreas De atUaÇÃO e atIVIDaDes De UM 

eNGeNHeIrO! “FOrMaÇÃO aCaDêMICa, COMPetêNCIa, 

HabIlIDaDes e áreas De atUaÇÃO DO eNGeNHeIrO.” 

fLáVIo TAKeDA

Clique aqui para se inscrever!

Renato é doutor e mestre em Comunicação e Consumo pelo ppGCOM 

- ESpM- Sp. Docente em graduação há 47 semestres, atuando nas 

faculdades de Comunicação Social das IES; UNIp, ESpM, Belas Artes e 

Senac. Leciona em pós-graduação Lato Sensu nas instituições SENAC, 

BELAS ARTES E USJT. Orienta trabalhos de conclusão de curso em 

graduação e pós-graduação. publicitário de atuação profissional nas 

áreas de criação e estratégia de comunicação desde 1986. Consultor 

em comunicação social, estratégias de criação, ambiente digital 

e comunicação integrada desde 2000. Tem experiência na área de 

Comunicação, com ênfase em publicidade, Marketing Direto, digital, 

atuando principalmente nos seguintes temas: criação publicitária, 

planejamento e estratégia de comunicação, internet, mídia digital, mobile 

marketing, propaganda, promoção, merchandising, ponto de venda. É 

sócio-fundador da 3ponto14 ensino, e pesquisa atualmente Co/academy, 

consultoria e projetos voltado às áreas de educação e capacitação 

profissional e acadêmica, com atuação nos níveis de ensino fundamental 

II, médio, superior pós-graduação e cursos livres. participa dos grupos 

de grupos de pesquisa CNpq, COSMOCULT e DESLOCAR - Associados ao 

ppGCOM - ESpM-Sp.

Palestra: O jOrNalIsta e O FUtUrO Da PrOFIssÃO

renATo VerceSI MADer - eSpM

Clique aqui para se inscrever!

Ricardo é doutor em Direito Civil e Direito Romano (2017) pela faculdade 

de Direito da Universidade de São paulo (fDUSp), com graduação em 

Direito pela mesma instituição (2011). professor Titular I da faculdade 

Ibmec São paulo (Ibmec Sp), desde 2019, onde ministra disciplinas 

obrigatórias para o Cursos de Graduação em Direito e em Ciências 

Econômicas. É co-coordenador, desde 2019, do WebLab Ibmec Sp. 

pesquisador Responsável, desde 2014, do Núcleo de Direito privado e 

políticas públicas da Escola de Direito de São paulo da fundação Getúlio 

Vargas (fGV Direito Sp). possui experiência em pesquisa e em docência 

nas áreas de Direito Civil, Direito Empresarial, filosofia do Direito, 

psicologia Jurídica, Teoria Geral do Direito, Ciências políticas e Sociais, 

História do Direito, História Econômica e Metodologia Jurídica.

Palestra: a PrOFIssÃO DO DIreItO

prof. rIcArDo SAVIGnAnI ALVAreS LeITe - IbMec

Clique aqui para se inscrever!

30 De SeTeMbro

3º cIcLo De pALeSTrAS
17h às 18h

Escolha uma palestra para se inscrever neste horário! 

Lara Cataldo
Letícia Yumi Kawamura Nei

Maria Eduarda Boratto Vega

Maria Luiza da Costa Tavolari

Raíssa Cardoso Braz

bate-PaPO COM ex-alUNOs

pALeSTrA DeSTInADA A eSTuDAnTeS De 2AS e 3AS SérIeS 

Do coLéGIo frAncIScAno pIo XII

Clique aqui para se inscrever!

Júlio César é coordenador do curso de Medicina Einstein e médico 

nefrologista do Hospital Israelita Albert Einstein. 

Palestra: MeDICINa eINsteIN

júLIo ceSAr MArTInS MonTe

Clique aqui para se inscrever!

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_36-3T-O4R8-ABWOUqzjGQA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BeGC7EwuSkS0JKBBq_NkhA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tb2GToKOSbqsXhLrVF0zPg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JlE8fpLXRoKS8AyHeCH6Nw
https://zoom.us/meeting/register/tJcrduqvqDwtHtEdYpYxovCyIrrm4dndmHYb
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2-nsG3nT_G2N05glGUqTg
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Head of Latin America, School of Visual Arts

Master in Branding: School of Visual Arts, New York - United States

Emily Carr University of Art + Design, Vancouver - Canada

BfA Graphic Design, ESpM, Sao paulo - Brazil

Palestra: estUDaNDO eM NYC!

“PrOCessO De aDMIssÃO, bOlsas De estUDOs, 

DeseNVOlVIMeNtO De POrtFólIO, FatOres QUe DeVe 

CONsIDerar aO esCOlHer UMa FaCUlDaDe NOs 

eUa. abOrDaGeM De 11 CarreIras DIFereNtes Nas 

artes VIsUaIs (aNIMaÇÃO, CINeMa, DesIGN e artes 

PlástICas, PUblICIDaDe, FOtOGraFIa, COMPUter arts, 

IlUstraÇÃO, CartOONING, DesIGN De INterIOres e 

VIsUal & CrItICal stUDIes).

DAnIeLA noVAeS

Clique aqui para se inscrever!

Renato é doutor e mestre em Comunicação e Consumo pelo ppGCOM

- ESpM- Sp. Docente em graduação há 47 semestres, atuando nas

faculdades de Comunicação Social das IES; UNIp, ESpM, Belas Artes e

Senac. Leciona em pós-graduação Lato Sensu nas instituições SENAC,

BELAS ARTES E USJT. Orienta trabalhos de conclusão de curso em

graduação e pós-graduação. publicitário de atuação profissional nas

áreas de criação e estratégia de comunicação desde 1986. Consultor

em comunicação social, estratégias de criação, ambiente digital

e comunicação integrada desde 2000. Tem experiência na área de

Comunicação, com ênfase em publicidade, Marketing Direto, digital,

atuando principalmente nos seguintes temas: criação publicitária,

planejamento e estratégia de comunicação, internet, mídia digital, mobile

marketing, propaganda, promoção, merchandising, ponto de venda.

Sócio - fundador da 3ponto14 ensino e pesquisa atualmente Co/academy,

consultoria e projetos voltado as áreas de educação e capacitação

profissional e acadêmica, atuando nos níveis de ensino fundamental II,

médio, superior pós-graduação e cursos livres. participa dos grupos de

pesquisa CNpq,

Palestra: PUblICIDaDe e PrOPaGaNDa

renATo VerceSI MADer - eSpM

Clique aqui para se inscrever!

flávia é gerente de Alianças Estratégicas na BASf, formada em 

Engenharia de Alimentos pela Unicamp, com pós-graduação em 

Qualidade e produtividade pela USp, MBA em Marketing pela ESpM e em 

Negócios Internacionais pela fGV. 20 anos de experiência em Vendas e 

Marketing em grandes empresas.

Palestra: estratÉGIa De NeGóCIO: COMO VOCê 

PODe FaZer a DIFereNÇa! “O QUe É estratÉGIa De 

NeGóCIO; QUaIs as FUNÇÕes eNVOlVIDas COM 

estratÉGIa eM UMa eMPresa; COMO se CONeCtar 

estrateGICaMeNte COM O MerCaDO;, QUaIs Os 

FatOres CrítICOs De sUCessO; COMO VOCê PODe 

FaZer a DIFereNÇa.” - fLAVIA De ASSIS e SouzA

Clique aqui para se inscrever!

Nelson é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São 

paulo (1980), com mestrado em Administração de Empresas pela Escola 

de Administração de Empresas de São paulo da fundação Getulio Vargas 

(2002) e doutorado em Administração de Empresas pela Escola de 

Administração de Empresas de São paulo da fundação Getulio Vargas 

(2006). Desde 2002, é professor da Escola de Administração de Empresas 

de São paulo da fundação Getulio Vargas, onde ministra disciplinas 

relacionadas a Métodos Quantitativos e Estatística. Contribui ativamente 

para a administração da Escola de Administração de Empresas de 

São paulo da fundação Getulio Vargas. Já atuou como Coordenador 

do Curso de Graduação em Administração de Empresas. Ministra 

cursos de Educação Continuada através da fGV - fundação Getulio 

Vargas, incluindo cursos abertos (“Modelos Estatísticos para Marketing 

Quantitativo”) e in-company (relacionados a Métodos Quantitativos). É 

professor dos cursos de Métodos Quantitativos nos Masters (Logísica e 

Supply Chain; Varejo) e no Mestrado profissional da fGV-EAESp.

Palestra: aDMINIstraÇÃO De eMPresas

prof. neLSon Lerner bArTh - fGV

Clique aqui para se inscrever!

O que as empresas esperam desse novo perfil de profissional e o que é 

ser um(a) líder inovador(a)!

Luís Guedes – ex-executivo de empresas , consultor e phD professor de inovador.

Isis Koelle – ex-executiva de empresas, consultora e professora de 

Marketing digital.

WOrksHOP: NOVOs PrOFIssIONaIs DIGItaIs.

pArcerIA coM A funDAção InSTITuTo De 

ADMInISTrAção - fIA

Clique aqui para se inscrever!

30 De SeTeMbro
WorKShop - fIA

18h30min

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Pf_EcpSpTPecduEV3n7_Ag
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0xwfEVYfRi-8FWD7bIYBfQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8MCMa6h0TJa-8fyYLTBUYA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__Rh3CTiATC2nLUl_wrZVGg
https://zoom.us/webinar/register/WN_nHO3Hk91TJyWE_34n7IVIg
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filipe é engenheiro biomédico graduado pelo Inatel. professor do Inatel 

e da ETE “fMC”. Coordenador do centro de pesquisas em Engenharia 

Biomédica e Health Innovation Center - Inatel. pesquisador na área de 

biomateriais pela Unifei. Engenheiro voluntário no Hospital Antônio 

Moreira da Costa.

Palestra: eNGeNHarIa bIOMÉDICa: a teCNOlOGIa 

QUe salVa VIDas!

prof. fILIpe bueno VILeLA - InATeL

Clique aqui para se inscrever!

Gleriani é doutora em Administração pela fEA/USp, mestre em 

Administração pela pUC, especialista em Comércio Exterior e Logística 

Empresarial pelo Mackenzie, e bacharel em Administração pela Ibero 

Americana. possui 20 anos de vivência em negociações nacionais 

e internacionais. No mestrado, estudou a adaptação de produtos 

alimentícios para atender valores religiosos. No doutorado, analisou os 

gargalos na piscicultura da Amazônia brasileira. Desenvolve pesquisas 

relacionadas com o mapeamento e avaliação de cadeias produtivas, 

além de análise e elaboração de indicadores empresariais de gestão. 

Dentre os resultados dos seus estudos, consta o registro de uma 

patente para um software que avalia a qualidade de indicadores e 

relatórios de sustentabilidade. Leciona nos cursos de Graduação e de 

pós-Graduação da Universidade Mackenzie e da fIA Business School, 

onde é Coordenadora da fia Jr. É Diretora Operacional da empresa 

Gestão Sustentável, desenvolve treinamentos e projetos de consultoria 

voltados à solução de gargalos e agregação de valores sustentáveis para 

ganho de eficiência e alcance de mercados internacionais. Seu canal 

do youtube, chamado “Gestão Sustentável”, reúne vídeos sobre temas 

profissionais e acadêmicos.

Palestra: O PaPel DO aDMINIstraDOr e CarreIras DO 

FUtUrO - profª DrA. GLerIAnI TorreS - fIA

Clique aqui para se inscrever!

Luiz fernando possui título de Mestre em Comunicação Audiovisual pela 

Universidade Anhembi Morumbi/Laureate International Universities 

(2013), especialização na fGV-fundação Getúlio Vargas, em formação 

Executiva em Cinema e Televisão (2005) e graduação em Comunicação 

Social pela ESpM-Escola Superior de propaganda e Marketing (1994). 

Atualmente é professor da ESpM e supervisor do recém-lançado curso 

de graduação em Cinema e Audiovisual da faculdade. Durante oito 

anos, atuou como Coordenador Geral do Núcleo de Imagem e Som da 

faculdade. São 25 anos de carreira, desenvolvida com especial ênfase em 

planejamento de marketing. Anteriormente, como Gerente Geral de 

Marketing da Diretoria de Marketing e Vendas da fundação padre 

Anchieta/Rádio e TV Cultura, foi responsável pelo gerenciamento de 

centro de estudos, que visava balizar o planejamento estratégico da 

diretoria e o desenvolvimento de diferentes frentes de atuação. Entre os 

demais cargos assumidos, destacam-se a gerência do departamento de 

Marketing da TVA programadora, a gerência de programação do canal 

americano CMT - Country Music Television e a gerência de planejamento 

da anterior representante comercial da TV Cultura. Também foi sócio-

diretor da consultoria em audiovisual fábrica Estratégica, na qual realizou 

planejamento estratégico de Marketing e Comunicação para clientes do 

segmento, tais como canal playTV, TV Navegar e Coletivo de produção Bijari.

Palestra: CINeMa e aUDIOVIsUal

LuIS fernAnDo jr. - eSpM

Clique aqui para se inscrever!

Adriana é engenheira química formada pela Escola de Engenharia Mauá 

em 2000 e desde então trabalha no ramo químico com experiências 

de estágio na Davene, firestone e Dow. Após formada, trabalhou por 6 

meses na Rhodia como trainee e seguiu carreira na Dow (Multinacional 

americana do ramo químico), passando pelas áreas de controle de 

processo, manufatura e engenharia. Ttrabalhou na Alemanha por 2 

anos na área de projetos, foi gerente de marketing e hoje é diretora de 

compras de matérias-primas, embalagens e manufatura externa.

Palestra: a jOrNaDa Da eNGeNHarIa QUíMICa - 

“DIFereNtes estáGIOs Da CarreIra De UM eNGeNHeIrO 

QUíMICO; DIVersas áreas De atUaÇÃO; DesaFIOs De 

UMa jOrNaDa PrOFIssIONal De MaIs De 20 aNOs.

ADrIAnA A.  SchMoLzer

Clique aqui para se inscrever!

1º De ouTubro

1º cIcLo De pALeSTrAS

14h30min às 15h30min

Escolha uma palestra para se inscrever neste horário! 

Renata é psicóloga clínica e hospitalar há 23 anos. Atua clinicamente 

no consultório com crianças, adolescentes e adultos em psicoterapia, 

orientação vocacional e acompanhamento a gestantes e puérperas; 

pós-Graduada em psicossomática, atua em treinamento, educação 

continuada em instituições escolares e desenvolvimento de programa 

de humanização em clínicas de hemodiálise. palestrante nas áreas 

de saúde e educação, em parceria com o SIEEESp (Sindicato dos 

Estabelecimentos de Ensino do Estado de São paulo). Realizou por 12 

anos, atendimento psicológico em clínicas de hemodiálise, oferecendo 

suporte a pacientes e familiares; Autora do livro: Mãe recém-nascida - 

Construção de uma nova identidade - Ed. Edicon.

Palestra: a PsICOlOGIa De POrtas abertas - “a 

PsICOlOGIa COMO CIêNCIa; a MUltIPlICIDaDe DO 

CUrsO Nas DIFereNtes áreas (ClíNICa, HOsPItalar, 

OrGaNIZaCIONal, FOreNse/jUríDICa, eDUCaCIONal, 

esPOrtIVa, trâNsItO, sOCIal, aMbIeNtal, 

NeUrOPsICOlóGICa); a DesMIstIFICaÇÃO Da FIGUra 

DO PsICólOGO; a INserÇÃO Da teCNOlOGIa Na 

PsICOlOGIa.” - renATA GonçALVeS MeLeTTI

Clique aqui para se inscrever!

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2fXBxtt8RI-o-QhwbjZuDA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PZ-cD3LFRIanYDxpbPtjfA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_97TGYJH3TbiyoZw1TVGupw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RyopvK-dQOi8D2YvJQTFSA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aFDEZAyfRxOIg0v6sqVDAQ
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franco possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual 

paulista Júlio de Mesquita filho (2016). Estagiou na Universidade de São paulo 

na área de processos Avançados de Manufatura e Sustentabilidade. Atualmente 

é mestrando nessa área, onde realiza sua pesquisa unindo manufatura aditiva e 

medicina regenerativa. Seu projeto de mestrado já foi aprovado.

Palestra: eNGeNHarIas

prof. frAnco henrIque Moro - InSper

Clique aqui para se inscrever!

Cynara tem sua carreira desenvolvida nas áreas da Educação, psicologia 

Organizacional e Social, com foco em desenvolvimento e gestão de 

pessoas. Atualmente é supervisora de Carreiras do Ibmec, e possui 

experiência como Coach nos escopos “Life Coaching” e “Executive 

Coaching”, incluindo projetos de Assessment, com expertise na realização 

de palestras e cursos para o desenvolvimento de softskills. Já atuou 

como Headhunter, Consultora de Carreiras e Gestora de RH. formada em 

psicologia com MBA em Gestão Estratégica de pessoas, realizou ainda 

formação Master em DHO com Coaching, Mentoring e Couseling, além de 

Certificação em Assessment Training/Metodologia DISC.

Palestra: COMO tOMar MelHOres DeCIsÕes Na 

CarreIra e Na VIDa

cynArA bASToS - IbMec

Clique aqui para se inscrever!

Oliver Stuenkel é professor de Relações Internacionais na fundação 

Getúlio Vargas (fGV) em São paulo. Ele também é pesquisador no Instituto 

de política pública Global (Gppi) em Berlim, e colunista dos períodicos El 

país e Americas Quartely. Sua pesquisa concentra-se na política externa 

do Brasil, da Índia e da China, e do seu impacto na governança global, bem 

como na política latino-americana. Tem graduação pela Universidade de 

Valência, na Espanha, Mestrado em políticas públicas pela Kennedy School 

of Government de Harvard University, onde foi McCloy Scholar, e Doutorado 

em Ciência política pela Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha.

Palestra: relaÇÕes INterNaCIONaIs - Os DesaFIOs DO brasIl 

NO MUNDO Pós-OCIDeNtal - prof. oLIVer STuenKeL - fGV

Clique aqui para se inscrever!

Juvenal é graduado em Administração de Empresas pela Universidade 

Anhembi Morumbi e MBA em finanças pela Brazilian Business School, 

fundador da J4M Consultoria em Gestão Empresarial especializada em 

gestão de negócios. Com mais de 30 anos de experiência no mercado, 

iniciou sua carreira como profissional de RH e trabalhou em companhias 

como Grupo fenícia e Banco BCN. Co-fundador da Taji Consultoria, 

especializada em projetos de RH, sobretudo reorganização de estrutura, 

planos de remuneração base e programas de incentivo, por 19 anos 

prestou serviços a empresas nacionais e internacionais. Na última década 

fez parte do corpo diretivo da Confidence Cambio-Travelex, exercendo o 

papel de executivo de RH e depois como Diretor de Varejo Brasil.

Palestra: NÃO GOsteI Da área QUe esCOlHI... e 

aGOra? “O PrOCessO De esCOlHa Da PrOFIssÃO. 

O QUe esCOlHI É Para a VIDa tODa? O MUNDO É O 

MesMO DesDe seMPre? COMO Me PreParO Para este 

MUNDO? QUe COMPetêNCIas PreCIsO? UM breVe 

OlHar sObre a área De rH. UM breVe OlHar sObre 

VarejO” - juVenAL MArceLo DoS SAnToS

Clique aqui para se inscrever!

1º De ouTubro

3º cIcLo De pALeSTrAS
17h às 18h

Escolha uma palestra para se inscrever neste horário!

Matheus é mestre em Comunicação e práticas de Consumo da ESpM 

(2017), com especialização em Educação no Ensino Superior (2012) e 

graduação em design com habilitação em Comunicação Visual pela 

Escola Superior de propaganda e Marketing (2008). Atualmente é 

professor do curso de Design da ESpM-Sp, atuando principalmente nos 

seguintes temas: fotografia e comunicação.

Palestra: FOtOGraFIa MObIle: POssIbIlIDaDes CrIatIVas 

COM O UsO DO CelUlar - MATheuS páSSAro - eSpM

Clique aqui para se inscrever!

Karina é mestre e doutoranda em Comunicação e Semiótica na pUC-Sp. 

Graduada em publicidade e propaganda (fAAp). professora e integrante 

do Núcleo Interdisciplinar de professores na fAAp. Colaboradora do 

Núcleo de Inovação em Mídia Digital (fAAp). Membro do Grupo de 

pesquisa em processos de Criação (pUC-Sp).

Palestra: O MerCaDO DO MarketING e Da 

PUblICIDaDe - KArInA bouSSo - fAAp

Clique aqui para se inscrever!

1º De ouTubro

2º cIcLo De pALeSTrAS

15h40min às 16h40min

Escolha uma palestra para se inscrever neste horário! 

Heloisa tem experiência em agências de publicidade e empresas como 

Nike e Avon, com foco em comunicação de marca e produtos.

Palestra: MarketING - COMUNICaÇÃO De MarCa

“COMUNICaÇÃO De MarCa e PrODUtOs”

heLoISA frAnco

Clique aqui para se inscrever!

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MjWZtMCjQziFwlPLXW0S5g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_O3TJ531AQHqm-jPPMWy0jA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pV4IKA4_Rpeu1mS0nu4bhA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YorNrYKdTUyLJIgpC-nY6A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SbwndJ-yQlu26yV9TWfVCQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mQVJIQRgTy2GtVVd4ag2-Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jGN1xRFwSU2UEOwiPwdb1g
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flávio possui  formação em design gráfico e por mais de 15 anos atuou com 

branding e comunicação. Nós últimos 6 anos tem se dedicado a trabalhos 

mais relacionados com o desenvolvimento humano, o que culminou em 

uma especialização em psicanálise e atuações em arteterapia.

Palestra: estrUtUras - DO DesIGN À PsICaNálIse

“UMa exPOsIÇÃO Da MINHa CarreIra PrOFIssIONal e 

COMO ela se MOlDOU aO lONGO DO teMPO. COMO 

Os CaMINHOs PrOFIssIONaIs CONteMPOrâNeOs 

PODeM ser FlUIDOs e NOs leVareM a lUGares NÃO 

PlaNejaDOs.” - fLáVIo KAuffMAnn

Clique aqui para se inscrever!

Marcelo é professor Titular de Relações Internacionais do Ibmec; Sócio 

fundador do CEIRI – Centro de Estratégia, Inteligência e Relações 

Internacionais, empresa de consultoria em política internacional, cooperação 

internacional, paradiplomacia, negócios e negociações internacionais e 

captação de recursos internacionais (https://ceiri.com.br); presidente do 

Conselho Editorial do CEIRI NEWS (https://ceiri.news), principal portal 

independente, exclusivamente de relações internacionais; ex-assessor de 

planejamento estratégico na Câmara dos Deputados e Senado federal.

Palestra: a PrOFIssÃO De relaÇÕes INterNaCIONaIs

prof. Dr. MArceLo joSé ferrAz SuAno - IbMec

Clique aqui para se inscrever!

02 De ouTubro

1º cIcLo De pALeSTrAS

14h30min às 15h30min

Escolha uma palestra para se inscrever neste horário!

Jhonatan é mestre em Contabilidade pela Universidade federal de Santa 

Catarina (UfSC), Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC). Atua como docente em cursos 

de graduação e pós-graduação. foi mentor do Concurso Estadual de 

Ideias Inovadoras do SEBRAE/SC. possui experiência como consultor 

empresarial, em diversas pesquisas científicas e já atuou nas áreas 

gerencial, financeira, fiscal e de inteligência de mercado.

Palestra: FUtUrO DO MerCaDO De trabalHO: O QUe 

VOCê PreCIsa saber. FaCUlDaDe FIPeCaFI

“MUDaNÇas, teNDêNCIas e DesaFIOs NO MerCaDO 

De trabalHO e NO MUNDO Das PrOFIssÕes QUe sÃO 

IMPUlsIONaDas Pela reVOlUÇÃO DIGItal. alÉM Das 

NOVas PrOFIssÕes, serÃO abOrDaDas taMbÉM as 

NOVas COMPetêNCIas exIGIDas PelO MerCaDO De 

trabalHO,. NOVas POssIbIlIDaDes De CarreIra Nesse 

CeNárIO e O QUe DeVe ser leVaDO eM CONsIDeraÇÃO 

NO MOMeNtO Da esCOlHa De UMa PrOFIssÃO”.

prof. jhonATAn hoff

Clique aqui para se inscrever!

Maira é arquiteta e Urbanista formada em 2001 pela faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São paulo (fAUUSp), 

onde concluiu o mestrado em projeto de Arquitetura (2013). Integrou o 

escritório B Arquitetos de 2004 a 2018. professora do curso de Graduação 

da Escola da Cidade desde 2003. Membro do Conselho de Científico da 

Escola da Cidade e coordenadora do curso de pós-Graduação da Escola 

da Cidade “Arquitetura, Educação e Sociedade” desde 2014. Diretora 

Adjunta da graduação da Escola da Cidade desde abril de 2019.

Palestra: arQUItetUra

profª  MAIrA rIoS - eScoLA DA cIDADe

Clique aqui para se inscrever!

Bruno é graduado em física pela UfMG e medicina pela Universidade 

Anhembi Morumbi. Já atuou como professor no curso pré-vestibular da 

escola e cursinho Chromos, em Belo Horizonte, nas disciplinas de física. 

Interessa-se por cirurgia geral e transplante. 

Palestra: MeDICINa HUMaNa

bruno SALoMe - AnheMbI MoruMbI

Clique aqui para se inscrever!

Nilzeth é graduada em Desenho de Moda pela faculdade Santa 

Marcelina (1994), especializada em marketing (2001) e mestre em 

engenharia de produção (2008). Docente em curso de Moda (graduação 

e pós-graduação), nas disciplinas de modelagem, técnicas de produção 

(laboratório de costura), tecnologia têxtil e ciclo produtivo na cadeia têxtil 

até confecção, administração de produção, ergonomia, desenho técnico 

do vestuário e orientação de trabalhos de conclusão de curso e iniciação 

científica. Atuante em indústria do vestuário desde 1994, com experiência 

em desenvolvimento de coleção, modelagem e consultoria de moda.

Palestra: a atUaÇÃO PrOFIssIONal Na área De 

MODa e as aDaPtaÇÕes Na QUareNteNa

profª MS nILzeTh n. GuSMão - fAAp

Clique aqui para se inscrever!

Mariana é coordenadora da Graduação em Enfermagem Einstein.

Palestra: eNFerMaGeM eINsteIN

MArIAnA L. r. cunhA

Clique aqui para se inscrever!

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aF-gxn4tQ8iaPJxz-4MJyg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GjgkSkIYQA-4Q4OkY25TeQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CdPF5UAxS7OWFXZzqlyCBA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5dB3DywlT9ehAa-1zTLg0Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_azZAM0kBTxOCdpru6cehfQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Rs3gC0qBQcKgcfSER00tIQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GA2WMV3IQZS2llSHb0WtXQ
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Alessandra  é ex-aluna do Ensino Médio no Colégio franciscano pio XII, 

graduada nas Belas Artes de São paulo e em design de interiores na 

Escola panamericana de Artes, professora de design de interiores por 5 

anos na EpA.

Palestra: O DIa a DIa DO arQUItetO 

“a IMPOrtâNCIa De eNteNDer O QUe UM PrOFIssIONal 

Da arQUItetUra PODe Prestar COMO serVIÇOs e 

CONtar UM POUCO sObre as atIVIDaDes DO DIa a DIa.”

ALeSSAnDrA ALMeIDA

Clique aqui para se inscrever!

02 De ouTubro

2º cIcLo De pALeSTrAS

15h40min às 16h40min

Escolha uma palestra para se inscrever neste horário!

fernando  possui graduação em Ciências Econômicas pela pontifícia 

Universidade Católica de São paulo (1999), mestrado em Economia 

política (2002) e doutorado em Ciências Sociais (2010) pela mesma 

instituição. Atualmente é professor tempo integral do Insper - Instituto 

de Ensino e pesquisa e sócio-consultor da Urbana Consultoria em 

Desenvolvimento Econômico e Social. Tem experiência na área de 

Economia, com ênfase em Macroeconomia da América Latina, História 

do pensamento Econômico e Economia Regional e Urbana. Além de ter 

mais de uma dezena de artigos publicados em periódicos indexados, 

é autor de “política Cambial, Estabilização Monetária e Balanço de 

pagamentos na América Latina e no Brasil” pela Educ (2005).

Palestra: aDMINIstraÇÃO 

prof. fernAnDo rIbeIro LeITe neTo - InSper

Clique aqui para se inscrever!

Juarez é formado em cinema pela New York University, ator e fotógrafo. 

Não menos importante, é pai de duas pessoas maravilhosas que estão 

crescendo em um ambiente cheio de likes e lives. É casado há 22 anos 

com a Daniella, ex-aluna do pio XII e uma mãe espetacular.

Palestra: se PerMIta ser CrIatIVO

“COMO ser VC e CrIar aPesar DOs Pesares.” 

juArez MALAVAzzI jr.

Clique aqui para se inscrever!

Elisa é psicóloga, especialista, mestre e doutora em psicologia.

Palestra:  a esCOlHa Da PsICOlOGIa - “CUrsO, 

CarreIra, MerCaDO De trabalHO, áreas De atUaÇÃO.”

eLISA AnDrADe

Clique aqui para se inscrever!

02 De ouTubro

3º cIcLo De pALeSTrAS
17h às 18h

Escolha uma palestra para se inscrever neste horário!

André é vice-coordenador do curso de Administração pública da fGV 

EAESp. professor das disciplinas relações internacionais e políticas 

públicas comparadas. Doutor em Ciência política pela Graduate Center, 

City University of New York.

Palestra: aDMINIstraÇÃO PÚblICa

AnDré GuzzI - fGV

Clique aqui para se inscrever!

fernando possui graduação em Ciências Econômicas pela pontifícia 

Universidade Católica de São paulo (1999), mestrado em Economia 

política (2002) e doutorado em Ciências Sociais (2010) pela mesma 

instituição. Atualmente é professor tempo integral do Insper - Instituto 

de Ensino e pesquisa e sócio-consultor da Urbana Consultoria em 

Desenvolvimento Econômico e Social. Tem experiência na área de 

Economia, com ênfase em Macroeconomia da América Latina, História 

do pensamento Econômico e Economia Regional e Urbana. Além de ter 

mais de uma dezena de artigos publicados em periódicos indexados, 

é autor de “política Cambial, Estabilização Monetária e Balanço de 

pagamentos na América Latina e no Brasil” pela Educ (2005).

Palestra: eCONOMIa

prof. fernAnDo rIbeIro LeITe neTo - InSper

Clique aqui para se inscrever!

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NPhzQQxhQDSz7Qys-D_uJQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BwVnvW1XQ_WQScTX8R0RTQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-mk4teoIR4SDXudklC5rWg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Kl_Q7ytNR2yop1RZpZOL0Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nXkoUFfLRUiklFDEWhMVqg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Fqoba3QeRIWAlytkr6cOYw
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Matheus é estre em Comunicação e práticas de Consumo da ESpM 

(2017), com especialização em Educação no Ensino Superior (2012) e 

graduação em design com habilitação em Comunicação Visual pela 

Escola Superior de propaganda e Marketing (2008). Atualmente é 

professor do curso de Design da ESpM-Sp, atuando principalmente nos 

temas fotografia e comunicação.

Palestra: O QUe É DesIGN? COMUNICaÇÃO VIsUal e 

O UNIVersO Das IMaGeNs 

MATheuS páSSAro - eSpM

Clique aqui para se inscrever!

Roberto, possui graduação em psicologia pela Universidade federal de 

Minas Gerais (1976) e mestrado em psicologia pela Universidade São Marcos 

(2009). Atualmente é professor da ESpM, professor fGV/Sp, professor da 

faculdade fIA de Administração e Negócios, professor do Centro de Ensino 

Superior de Maringá, professor da pontifícia Universidade Católica do 

paraná e socio proprietário - Opus Soluções Empresariais Ltda., atuando 

principalmente nos seguintes temas: coaching e constelações sistemicas, 

treinamento e desenvolvimento, administração, carreira profissional e

desenvolvimento profissional e pessoal.

Palestra: CalMa! IssO PODe ser estresse. 

e teM jeItO!
roberTo hIrSch - eSpM

Clique aqui para se inscrever!

03 De ouTubro

1º cIcLo De pALeSTrAS
10h às 11h

Escolha uma palestra para se inscrever neste horário!

Currículo: https://www.linkedin.com/in/matleroux/

Palestra: COMO CrIar OU se jUNtar a UMa startUP 

De teCNOlOGIa
“MeU PerCUrsO (aMaZON VC DeeZer le WaGON) ;as 

HabIlIDaDes Para as eMPresas DIGItaIs; COMO CrIar 

startUP; O MUNDO DOs VCs; reCOMeNDaÇOes Para 

aDOlesCeNtes.”
MAThIeu Le rouX

Clique aqui para se inscrever!

Currículo: https://www.linkedin.com/in/lucia-armada-rossato-b49b054/

Palestra: CUIDe Da sUa CarreIra COM PaIxÃO 

“DIleMas Da esCOla PrOFIssIONal, IMPOrtâNCIa Da 

eDUCaÇÃO CONtINUaDa, PlaNO De CUrtO e lONGO 

PraZO, reaValIaÇÃO De rOta, PrOtaGONIsMO Na sUa 

esCOlHa e jOrNaDa.”

LúcIA heLenA GoMeS ArMADA roSSATo

Clique aqui para se inscrever!

Leonardo Boulos é profissional com mais de 15 anos de experiência em 

desenvolvimento de packaging e treinamento técnico ao redor do tema. 

Coordenou equipes e projetos para grandes empresas como Coca-

Cola, Ambev, pepsico, Mondelez, Unilever e BRf. Atualmente é head da 

agência DOT e integra o corpo docente do Istituto Europeo di Design – IED 

São paulo (na graduação de Design de produto e no curso de extensão 

em Design de Embalagens).

Palestra: DesIGN, eMbalaGeNs e MarCa

“trajetórIa estUDaNtIl/PrOFIssIONal. MerCaDO 

DO DesIGN. POssIbIlIDaDes De áreas DeNtrO De 

eMbalaGeM. MarCa/braNDING e sUa IMPOrtâNCIa 

Para O CONsUMO”

LeonArDo bouLoS

Clique aqui para se inscrever!

Jéfferson possui graduação em economia, mestrado em administração 

e doutorado em economia aplicada pela Universidade federal do Rio 

Grande do Sul (UfRGS), sendo o último parcialmente realizado na 

Universidade de Illinois em Urbana Champaign (UIUC). Atualmente, 

é professor e pesquisador da Escola de Economia de São paulo da 

fundação Getulio Vargas (fGV EESp), tendo atuado anteriormente como 

docente na UfRGS e UfRJ. É membro fundador do International finance 

and Banking Society (IfABS) na América Latina e também coordenador 

da fGV junto ao University Blockchain Research Initiative (UBRI). Tem 

experiência na área de economia financeira, com ênfase em finanças 

empíricas, mercado de capitais e ciclos econômicos.

Palestra: esCOla De eCONOMIa 

prof. jéfferSon AuGuSTo coLoMbo - fGV

Clique aqui para se inscrever!

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GEeTzYYuQLqoxnLw5CdGdw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jO7zXS77SrSQbAXSfyjYnA
https://www.linkedin.com/in/matleroux/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1dqeX7gFT_CiWjwdnH1txw
https://www.linkedin.com/in/lucia-armada-rossato-b49b054/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_elo77q-LTcugXBdjPLresQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BxCvo8XVSLiRiiNHdvJOxQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CaLElK80QvOzOn21giAUoQ
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Mauricio é Engenheiro Agrônomo formado pela ESALQ USp piracicaba; 

possui MBA em Administração na fGV, longa atuação na área de 

consultoria de marketing no Agronegócio e na produção de laranjas e 

limões. É consultor do Consulado da Nova Zelândia.

Palestra: aGrONOMIa - a PrOFIssÃO QUe alIMeNta 

O MUNDO - “abOrDaGeM sObre a PrOFIssÃO 

MOstraNDO as DIVersas áreas De atUaÇÃO 

POssíVeIs, COMO bIOeNGeNHarIa, bIOGeNÉtICa, 

PrODUÇÃO De alIMeNtOs, CrIaÇÃO De aNIMaIs, 

IrrIGaÇÃO e OUtras.”

MAurIcIo LeMoS MenDeS DA SILVA 

Clique aqui para se inscrever!

03 De ouTubro

2º cIcLo De pALeSTrAS

11h15min às 12h15min

Escolha uma palestra para se inscrever neste horário!

Carlos possui graduação em Administração pelo Centro Universitário 

fundação Santo André (1992) e mestrado em Administração pela 

Universidade Metodista de São paulo (2007). Atualmente é professor 

convidado no Instituto Mauá de Tecnologia e professor adjunto no Centro 

Universitário fundação Santo André. Tem experiência profissional 

na área administrativa com ênfase em Sistemas de Informação e na 

área fabril em controles de estoque e na programação e controle dos 

processos produtivos.

Palestra: aDMINIstraÇÃO

cArLoS AuGuSTo nAKAno - MAuá

Clique aqui para se inscrever!

Sami é formado em Economia pela Universidade Mackenzie com pós-

graduação em Marketing pela ESpM e Mestrado em Gestão Humana e 

Social pela Universidade presbiteriana Mackenzie. Construiu sua carreira 

profissional nas empresas Dow Química, fMC Corporation, American 

Cyanamid, Occidental Chemical e GE Capital, nesta última como Vice-

presidente de Operações.

Atua em Gestão e planejamento de Carreira, coaching, counseling e 

orientação de carreira para executivos. Atualmente, é Diretor Geral da 

Boulos Consulting Group, consultoria especializada em recrutamento 

e seleção de executivos, Conselheiro da Trilha Carreira Interativa, 

consultoria especializada em projetos de transição de carreira e 

desenvolvimento profissional, Coordenador de grupo de presidentes pela 

VISTAGE e professor no MBA e pós-graduação em Gestão Estratégica 

de pessoas da Universidade presbiteriana Mackenzie. Autor do livro 

“Encontrei O Emprego” pela Editora Gente. 

Palestra: a esCOlHa Da sUa CarreIra PrOFIssIONal

”IMPOrtâNCIa De assUMIr a resPONsabIlIDaDe Pela 

esCOlHa De sUas CarreIras PrOFIssIONaIs e COMO 

FaZê-la, COM base eM sUas HabIlIDaDes, ValOres e 

INteresses PessOaIs.”

SAMI bouLoS fILho

Clique aqui para se inscrever!

flávio possui graduação em Engenharia Elétrica (1999), mestrado em 

Engenharia Elétrica (2005) e Doutorado em Ciências (2014) pela Escola 

politécnica da Universidade de São paulo (pOLI-USp). Atualmente é 

Coordenador do curso de TECH (Sistemas de Informação), professor 

Adjunto II e membro do Comitê Institucional de Avaliação da Escola 

Superior de propaganda e Marketing (ESpM). É também professor da 

faculdade de Informática e Administração paulista (fIAp) no curso de 

Sistemas de Informação (presencial e on-line). É membro do Grupo de 

pesquisa do Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia 

(CISC) da pUC/Sp, assessor/consultor da faculdade Messiânica, professor 

do Instituto Nacional de pós-Graduação (INpG) e consultor/parecerista Ad 

Hoc da fApESp. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em 

Tecnologia Educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: 

linguagem de programação, ambiente virtual de aprendizagem, software 

livre, plataforma online e arquitetura de informação.

Palestra: INterNet Das COIsas (IOt): eNteNDa O 

CONCeItO e O QUe MUDa COM a teCNOlOGIa

prof. fLAVIo AzeVeDo - eSpM

Clique aqui para se inscrever!

03 De ouTubro

3º cIcLo De pALeSTrAS
14h às 15h

Escolha uma palestra para se inscrever neste horário!

Livia é gerente de projetos na área de pesquisa clínica dos países Brasil, 

Argentina, Colombia, peru, Canadá  e Estados Unidos.

Palestra: O QUe É PesQUIsa ClíNICa

“aPreseNtar O QUe É PesQUIsa ClíNICa De NOVOs 

MeDICaMeNtOs e VaCINas e QUaIs

PrOFIssÕes atUaM Nesta área“

LIVIA coSTAnTInI pATrIcIo 

Clique aqui para se inscrever!

Clique aqui para voltar à programação geral

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lgy4-GBJQBGofVAvgu2_jg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gMArsJxqT-GlYxe48A5PSQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TsDS1haHQXyRvIcXlXZFdw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OVKThiMfQzy2ST3CrUhFTQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VuguPsuOQPORJN7f4xYdOg
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Bruna é advogada Criminalista, especialista em Direito penal e 

processual penal pela pUC/Sp. É Mestra em Ciências Jurídico-Criminais 

pela faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e professora de 

Direito penal no curso de Direito da fAAp.

Palestra: a esCOlHa PelO CUrsO De DIreItO

brunA hernAnDez borGeS - fAAp

Clique aqui para se inscrever!

Aline é fisioterapeuta formada pela Universidade do ABC, pós-graduada 

pela Unicid em fisioterapia Cardio Respiratória. possui MBA em gestão 

de pessoas e liderança pela fundação Getúlio Vargas, e é sócia da 

empresa NVfISIO Serviços de fisioterapia e Consultoria.

Palestra: FIsIOteraPIa - CIêNCIa DOs DetalHes DOs 

MOVIMeNtOs - “ObjetIVO Da PrOFIssÃO, CaMPO De 

atUaÇÃO, MerCaDO De trabalHO, GeNtIleZa DO 

CUIDar.” - ALIne AMorIM AMArAL cArDoSo

Clique aqui para se inscrever!

Mariane é graduada em Administração com ênfase em Negócios 

Internacionais, pós-graduada em Comércio Exterior. possui 28 anos de 

trabalho na área de Logística Internacional, tendo vivido e trabalhado nos 

Estados Unidos e visitado mais de 12 países a trabalho. Atualmente é 

Gerente Comercial  Regional das Américas de transporte internacional.

Palestra: COMÉrCIO exterIOr COM FOCO eM 

lOGístICa INterNaCIONal

“POssIbIlIDaDes De CarreIra NO COMÉrCIO exterIOr 

COM MaIs FOCO Na lOGístICa INterNaCIONal. QUaIs 

sÃO as CarreIras QUe PODeM ser seGUIDas, O QUe 

É lOGIstICa INterNaCIONal, DO QUe se trata , QUal 

IMPOrtâNCIa Para O País. O QUe FaZ O PrOFIssIONal 

De lOGístICa INterNaCIONal relaCIONaDO aO 

traNsPOrte aÉreO, MarítIMO e rODOVIárIO.” 

MArIAne GAeTA

Clique aqui para se inscrever!

André Siqueira Gontijo

Luccas Abramo
Miguel Cataldo Mendonça Leite

pedro Henrique Miranda

Thiago Odilon Lopes

bate-PaPO COM ex-alUNOs

UNIVersIDaDes PÚblICas: a NOssa exPerIêCIa sObre O 

PrOCessO De esCOlHa DOs CUrsOs e PreParO Para Os 

VestIbUlares”.
pALeSTrA DeSTInADA A eSTuDAnTeS De 2AS e 3AS SérIeS 

Do coLéGIo frAncIScAno pIo XII

Clique aqui para se inscrever!

03 De ouTubro

4º cIcLo De pALeSTrAS

15h15min às 16h15min

Escolha uma palestra para se inscrever neste horário!

Residência médica em clínica geral e reumatologia; doutorado pela UNIfESp 

e atuação como professora da disciplina de clínica médica da UNISA.

Palestra: MeDICINa - atUaNDO HOje, OlHaNDO O aMaNHÃ. - 

“COMeNtárIO sObre O CUrsO De GraDUaÇÃO,  POssIbIlIDaDe 

De INterCâMbIO aINDa DUraNte O CUrsO.  NOVas 

esPeCIalIZaÇÕes e a IMPOrtâNCIa Da bUsCa CONstaNte 

POr NOVas OPOrtUNIDaDes, FreNte Às PersPeCtIVas DO 

MerCaDO.” - DrA. LucIA STeLLA SeIfferT De ASSIS GouLArT

Clique aqui para se inscrever!

Danilo possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica 

pelo Centro Universitário fEI (2009, 2012 e 2017). Tem experiência na área de 

Inteligência Artificial e Robótica, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Aprendizagem de Máquina, Robótica Móvel, Robôs Humanoides, Robótica 

probabilística e Raciocínio Espacial. Atualmente é secretário do Capítulo 

profissional da Sociedade de Robótica e Automação do IEEE na seção Sul Brasil e 

professor do Departamento de Ciência da Computação do Centro Universitário fEI. 

Palestra: eNGeNHarIa De rObÔs - prof. DAnILo perIco - feI

Clique aqui para se inscrever!

Roberto, possui graduação em psicologia pela Universidade federal de Minas 

Gerais (1976) e mestrado em psicologia pela Universidade São Marcos (2009). 

Atualmente é professor da ESpM, professor fGV/Sp, professor da faculdade fIA 

de Administração e Negócios, professor do Centro de Ensino Superior de Maringá, 

professor da pontifícia Universidade Católica do paraná e socio proprietário 

- Opus Soluções Empresariais Ltda., atuando principalmente nos seguintes 

temas: coaching e constelações sistemicas, treinamento e desenvolvimento, 

administração, carreira profissional e desenvolvimento profissional e pessoal.

Palestra: OrIeNtaÇÃO eDUCaCIONal: COMO esCOlHer 

sUa CarreIra PrOFIssIONal - roberTo hIrSch - eSpM

Clique aqui para se inscrever!

flávio possui experiência de mais de 20 anos em Recursos Humanos em 

grandes empresas brasileiras e estrangeiras, com certificação em Inglês 

e Espanhol pela Universidade de Michigan e Instituto Cervantes. 

Palestra: traDUÇÃO: leVaNDO a COMPreeNsÃO eNtre as 

PessOas. “traDUÇÃO De lIVrOs Para eDItOras e MaterIaIs 

Para eMPresas. aPesar Das teCNOlOGIas DIsPONíVeIs aO 

alCaNCe DO PrOFIssIONal De traDUÇÃO atUalMeNte, 

a seNsIbIlIDaDe e a PreOCUPaÇÃO COM O leItOr sÃO O 

eleMeNtO MaIs IMPOrtaNte”. - fLáVIo beDIn ALVeS

Clique aqui para se inscrever!

Clique aqui para voltar à programação geral

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zsQCOfMqQzG3Tg_M__FVRQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TFnRykctQ2iRC9Q0hFoQFw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8eupu4qQSM6fySurHkWvAA
https://zoom.us/meeting/register/tJMlce2srD4jH9CNFW_EDLMPkEaZcFSF9LT5
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DmP2FVARSZ6F4WK-uL6Mjw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tyZOzebZR-6YRH25k91Jog
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_b8atN39FRtO1TjEHVinfJg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SOgoEJFaQUqW_yrVbaqbKw
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