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[Formação on-line] Diversidade e inclusão de gêneros nas organizações 

  
Datas e horários  
8 encontros online, duas vezes na semana, às terças e quintas-feiras: 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 
29/setembro/2022; sempre das 19h às 21h (horário de Brasília) 
 

Carga horária  
São 16 horas de formação síncrona, ou seja, ao vivo via plataforma Zoom.   

A didática busca equilibrar teoria e prática e envolve palestras e aulas expositivas, exercícios 
individuais, atividades em grupo, debates, simulações de situações.  

Como as aulas são sequenciais (uma é pré-requisito para a próxima), para as pessoas que se 
ausentarem, a gravação da aula será disponibilizada, via e-mail, a partir da data da respectiva 
aula, durante o período que durar a formação. 
 

Frequência e Participação 
Este é um curso síncrono, ou seja, as aulas acontecerão ao vivo através da plataforma Zoom. As 
pessoas poderão se ausentar por até 25% do tempo total da formação. Desta forma, a presença 
mínima é de 75% das aulas. 
 

Programação prévia   
A Formação em Diversidade e inclusão de gêneros nas organizações apresentará temas, 
conceitos fundamentais, debates e exemplos relacionados à criação de estratégias e ações para 
sensibilização e para o encaminhamento de práticas que promovam a diversidade e inclusão nas 
organizações, de forma transversal.  

A programação abaixo está sujeita a alterações:  

Horário Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 

19h-21h 
Introdução: gêneros e 
sustentabilidade 

Trabalho, gêneros e 
diversidade 

Sexismo e Racismo 
nas organizações 

Masculinidades nas 
organizações 

Horário Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 

19h-21h 
Interseccionalidade 
como prática de 
mudanças 

Instrumentos 
aplicados para a 
diversidade 

Práticas 
empresariais de 
sucesso  

Ações possíveis nas 
organizações 

  

Público  
Esta formação é aberta ao público geral interessado no tema e, principalmente, a pessoas 
atuantes e/ou envolvidas em contextos empresariais, independente do setor, envolvidas ou 
responsáveis por agendas socioambientais (sustentabilidade, meio ambiente, clima) e 
planejamento estratégico. 
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Docentes  
 

Caroline Rodrigues é doutoranda em Administração pela FGV EAESP, na 
área de estudos organizacionais. Professora, palestrante e consultora nas 
áreas organizacionais de raça, gênero, classe, interseccionalidades e 
justiça social. Trabalha com letramento racial e de gênero. Fundadorada 
do Núcleo de Estudos Amefricanidades (NEA) que busca o diálogo dos 
temas raciais, de gênero, sexualidades, geopolíticos entre a sociedade 
acadêmica, mercado e sociedade. 

 

 

Plataforma e materiais  
A formação acontecerá sempre no mesmo link da plataforma Zoom a ser enviado após 
efetivação da inscrição. Os materiais (apresentações de aulas e outras referências) serão 
compartilhados com a turma por e-mail após cada encontro.  

 

Certificado  
A emissão da Declaração de Participação assinada pelo coordenador geral do Centro de Estudos 
em Sustentabilidade da FGV EAESP, depende da presença da/do participante em 75% da 
formação. Por presença no ambiente virtual, entende-se a necessidade de câmera aberta a 
maior parte do tempo.   

 

Investimento, descontos e condições de pagamento  

O investimento para esta formação é de R$ 1.440,00 por pessoa.  

Colaboradora/es de empresas-membro dos projetos do FGVces "Iniciativas Empresariais" e GHG 
Protocol, Alumni FGV e estudantes (com comprovação) têm 20% de desconto.   

Inscrições em grupo (a partir de 3 pessoas) da mesma empresa têm 10% de desconto.   

Os descontos não são cumulativos.   

Inscrições de colaboradoras/es que a empresa arcará com os custos, poderão ser faturadas; efetue sua 
inscrição e nos avise desta necessidade por e-mail (formacoes.ces@fgv.br).  

Veja mais informações no formulário de inscrição disponível aqui.  

São oferecidas 3 bolsas integrais para esta formação com preferência para pessoas negras. Veja mais 
informações e critérios no formulário de solicitação de bolsas disponível aqui. 

Em caso de desistência ou cancelamento de inscrições já confirmadas e com o pagamento efetuado 
e/ou encaminhado junto ao administrativo da FGV EAESP, o valor não será devolvido e poderá ser 
direcionado a outra formação de 2022. 
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