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1 One may see integrity as a simple concept, but it is quite 
challenging in practice and particularly in the classroom. 
This 3-module workshop provides resources and tools 
to help building and inspiring a model of intervention in 
classroom to promote academic honesty and a culture 
of integrity based on compliance, ethics and corporate 
social responsibility.

Module 1: Living life with integrity in the classroom. 

Module 2: Ways to increase integrity in the classroom: i) 
Inspiring integrity into the classroom culture; ii) Developing 
a moral glossary; iii) Using quotes to provoke meaningful 
talks; iv) Making students believe in themselves. 

Module 3: How to build a culture of integrity in the 
classroom: i) Linking integrity to students’ own lives; ii) 
Exploring case studies and real-world examples; iii) Using 
mini-lessons related to integrity on solving assignments; 
iv) Building blocks questions of Rights & Wrongs.

Speaker: Ligia Maura Costa

Ligia is professor and coordinator of 
FGVethics at FGV EAESP. She taught at 
Sciences Po Paris and Universität St. Gallen 
for a decade and held visiting professor 
positions at HEC Paris, Tsinghua–SEM, and 
St. Petersburg State University. She has the 
habilitation degree in international law (Livre 
Docência) from USP Law School; and holds 
a Ph.D. & a LL.M both from the University 
of Paris-X. She was visiting scholar at the 
University of Michigan Law School and a 
postdoctoral fellow at Sciences Po. She is 
member of the Academic Initiative Against 
Corruption (ACAD), of the United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC) and 
plays part in the E4J (Education for Justice 
Project | UNODC). She has been advising 
companies, governments, and international 
organizations.

All sessions will be held in English

Inspiring a culture of 
integrity in the classroom

AUG 2 - MON
11AM - 12:30PM

AUG 5 - THU
5PM - 6:30PM

AUG 12 - THU
5PM - 6:30PM

INSCRIÇÃO AQUI

https://forms.gle/iVy1k7JTbhs4xc3SA


2 O objetivo desse workshop é mostrar algumas 
funcionalidades do Mentimeter e do Google Forms 
que ajudarão no engajamento dos alunos em aula. 
Após o treinamento das ferramentas os participantes 
compartilharão exemplos de suas aulas em que tais 
ferramentas poderiam se adequar para aumentar  
o engajamento e garantir o aprendizado do aluno.

Facilitador: Rubens Nascimento de Sousa

Rubens é graduado em Sistemas de
Informações. É colaborador do CEDEA, onde
atua em projetos educacionais com intuito
de implementar e buscar metodologias
ativas e inovadoras de ensino.

Mentimeter
e Google Forms

INSCRIÇÃO AQUI

6 AGO - 6ª FEIRA
11h - 12h50

https://forms.gle/gTqFRLNh5qtD8V5HA


3 Nesse workshop veremos um breve histórico das 
narrativas visuais até chegar à visualização de dados 
nos dias de hoje. Vamos percorrer o vocabulário visual 
que nos permitirá contar histórias com imagens, que 
os alunos (principalmente os Millenials) adoram. Para 
isso, vamos aprender a identificar quais são os tipos 
de visualização disponíveis e quando usá-las. Desde 
as mais básicas, como gráficos de barras e linhas, até 
diagramas mais complexos, como o aluvial, Sankey, 
cartogramas e linhas do tempo. Vamos colocar 
na prática os conceitos aprendidos e construir a 
nossa própria narrativa baseada em dados usando a 
ferramenta Flourish.

Facilitador: Simon Ducroquet

Simon tem formação multidisciplinar e atua 
na fronteira entre o jornalismo, o design e 
a programação. É repórter visual do jornal 
O Globo e ministra cursos de educação 
executiva. Foi animador de infográficos 
na Fusion, uma joint-vision ABC-Disney-
Univision, editor de arte do Nexo Jornal 
e jornalista visual da Folha de São Paulo. 
Recebeu diversos reconhecimentos na área 
de design e jornalismo, entre eles Malofiej, 
Society for News Design, SIP e Bienal do 
Design Gráfico Brasileiro.

Narrativas visuais 
baseadas em dados

INSCRIÇÃO AQUI

9 AGO - 2ª FEIRA
11h - 12h50

11 AGO - 4ª FEIRA
11h - 12h50

https://forms.gle/Sj5RiaLMyU5takRw8


4 Neste workshop veremos formas estratégicas de 
usar essa ferramenta do Google para deixar nossas 
aulas mais interessantes, seja na modalidade online, 
presencial ou híbrida. A ferramenta é uma excelente 
aliada dos professores no exercício de criatividade 
e habilidades de trabalho em grupo dos alunos. O 
Jamboard pode ser muito útil para: i) gamificar aulas 
online, híbridas e presenciais; ii) apoiar metodologias 
ativas; iii) tornar o aluno protagonista do aprendizado 
com uso de tecnologia; iv) desenvolver a criatividade 
nas atividades interativas com o Google.

Facilitador: Plinio Bernardi Júnior

Plinio é doutor e professor do departamento 
TDS da FGV EAESP. Realiza pesquisas e 
consultoria sobre os seguintes tópicos: 
cidades inteligentes, adoção de tecnologia, 
inovação, desempenho, estratégia, 
teoria de resposta de item, raciocínio 
lógico quantitativo em gestão e estudos 
de viabilidade técnica e econômica. 
Atualmente, é secretário de planejamento 
do município de Itu-SP.

Atividades Interativas 
com o Jamboard

INSCRIÇÃO AQUI

16 AGO - 2ª FEIRA
17h - 18h50

https://forms.gle/3PK3Yv8kftXJxEp67


5
Código de conduta ou de ética é um documento 
que reúne os princípios, valores e regras adotados 
por uma organização. Com base neste código este 
workshop discute padrões de comportamento e formas 
de agir sobre questões que abordam e disciplinam: 
atitudes abusivas, comportamentos constrangedores, 
preconceituosos, discriminatórios, e práticas 
fraudulentas, com as respostas que a organização irá 
dar para cada uma dessas situações. Para bem trabalhar 
esse documento, discutiremos situações e questões  
que envolvam cenários práticos da atividade docente 
em sala e fora da sala de aula, os novos desafios 
advindos do ensino online, e o que está por vir no 
sistema híbrido de ensino.

Facilitadora: Luciana Stocco Betiol

Luciana é doutora, professora do 
departamento FSJ da FGV EAESP e 
coordenadora executiva do FGVethics. 
Consultora externa da UNESCO no tema de 
educação e Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, e conselheira do IDEC (Instituto 
de Defesa do Consumidor). Autora e 
coautora de diversos livros e artigos 
acadêmicos no tema de responsabilidade 
civil, sustentabilidade e meio ambiente.

Código de conduta:  
O que é, objetivos, 
vantagens e cenários 
práticos na docência

INSCRIÇÃO AQUI

19 AGO - 5ª FEIRA
11h - 12h50

https://forms.gle/Br46rHTobEf8sacn8


6 Este workshop apresenta e conscientiza os(as) 
professores(as) sobre o impacto dos vieses 
inconscientes e como eles atuam especialmente com 
as mulheres. Os efeitos do preconceito de gênero na 
sala de aula são desafiadores, e pesquisas sugerem 
que esses preconceitos têm mais desvantagens 
para meninas. É fundamental entender quais são os 
preconceitos inconscientes e como devemos lidar com 
eles. O que influencia as percepções dos professores 
sobre o potencial da(o) aluna(o)? Como a percepção  
dos professores sobre o potencial influencia o 
desempenho das(os) alunas(os)? Como premissas 
incorretas influenciam a maneira como professores 
veem os alunos(as)? Quais são as crenças que 
perpetuam estereótipos não intencionais?

Facilitadora: Cris Kerr

Cris fundou a CKZ Diversidade há 13 anos 
para dar voz para a diversidade e a inclusão. 
É consultora e palestrante especialista em: 
diversidade, inclusão, viés inconsciente, 
liderança, cultura inclusiva e equidade de 
gênero. Colunista de diversidade da Revista 
Você S.A. e líder do Grupo Mulheres do 
Brasil. Mestre em Sustentabilidade pela 
FGV EAESP. Em 2019 recebeu o Prêmio 
WEPs (Princípios de Empoderamento 
das Mulheres) da ONU Mulheres pelo 
reconhecimento do seu trabalho em prol  
da equidade de gênero.

Diversidade de gênero 
e o impacto do viés 
inconsciente 

INSCRIÇÃO AQUI

23 AGO - 2ª FEIRA
17h - 18h50

30 AGO - 2ª FEIRA
17h - 18h50

https://forms.gle/WhJbq4prvzERp3QD7


7 Miro é uma plataforma online que oferece uma 
experiência de colaboração entre os alunos, de forma 
intuitiva e envolvente, com várias opções para trabalho 
em equipe em tempo real ou assíncrono em um quadro 
branco (whiteboard). O professor tem uma lousa digital 
que pode planejar e construir didaticamente sua aula, 
integrando fotos, vídeos, textos e links. Há biblioteca 
de modelos para mapas mentais, diagramas, funil de 
ideias, mapa de empatias etc. Neste workshop vamos 
explorar as possibilidades do Miro para que suas aulas 
online e híbridas promovam maior engajamento e 
aprendizado do aluno.

Facilitadora: Diana dos Santos Abreu 

Diana é gerente de Tecnologias 
Educacionais na FGV CTE, e sempre 
teve sua carreira ligada à educação e à 
tecnologia. Pedagoga e mestre em Políticas 
Públicas e Formação Humana pela UERJ, 
especialista em Transformação Digital e 
Futuro dos Negócios e doutoranda em 
Tecnologias da Inteligência com ênfase em 
Inteligência Artificial na Gestão pela PUC-SP.

Aprendizagem 
colaborativa com Miro

INSCRIÇÃO AQUI

30 AGO - 2ª FEIRA
11h - 12h50

https://forms.gle/kJzxg2Et7iwJPWvU6


8 Um dos grandes desafios nos cursos de Administração 
de Empresas e Administração Pública é fazer com 
que o estudante identifique a dimensão ética de suas 
decisões nas mais variadas disciplinas e não somente 
no contexto de um curso ou caso específico sobre Ética 
Empresarial ou Ética na Gestão Pública. O objetivo 
desse workshop é promover reflexões com professores 
de diferentes disciplinas sobre como inserir o debate 
sobre ética nos diversos campos da Administração, a 
partir do compartilhamento de experiências, exercícios 
e ferramentas.

Facilitador: Paulo Eduardo Ferreira de Souza 
Marzionna

Paulo é doutor em Relações do Trabalho 
pela Universidade de Cornell, professor 
do departamento FSJ da FGV EAESP e 
vice coordenador executivo do FGVethics. 
Atualmente leciona cursos nas áreas de 
Direito do Trabalho, Gestão de Conflitos e 
Ética na graduação e pós-graduação.

Inserindo o debate sobre 
ética nas disciplinas da 
Administração

INSCRIÇÃO AQUI

1 SET - 4ª FEIRA
11h - 12h50

https://forms.gle/aXExnQebx49ZsF1T6


9
Neste workshop os participantes trabalharão na criação 
de objetos de aprendizagem de suas disciplinas com 
base na teoria da aprendizagem centrada no estudante. 
O participante deverá fazer a leitura prévia do tópico 
“Concepções Pedagógicas” (a ser disponibilizado aos 
inscritos) e selecionar um tópico da sua disciplina para 
fazer o exercício de transposição.

Facilitadora: Carla Campana
INSCRIÇÃO AQUI

Carla é professora do departamento 
MKT da FGV EAESP e colaboradora do 
CEDEA. É facilitadora do Programa Intent. 
Doutora pela Faculdade de Educação 
(USP), onde pesquisou práticas docentes 
inovadoras no ensino-aprendizagem de 
Administração de Empresas. Mestre em 
Psicologia da Educação (PUC-SP), graduada 
em Psicologia (UEL), especialista em 
Comportamento de Grupos pela SBDG  
e em Docência no Ensino Superior.

3 SET - 6ª FEIRA
11h - 12h50

Como desenhar objetos 
de aprendizagem 
centrados no estudante: 
Transposição didática

https://forms.gle/8jwTAnVT6yNo6jWa6


10Neste workshop discutiremos os potenciais usos de 
podcast como ferramenta pedagógica em sala de aula. 
A proposta é apresentar uma breve introdução sobre 
o tema e compartilhar experiências de uso, focando 
em: i) podcast como material didático fora de aula; ii) 
uso de podcast durante a aula (inclusive como casos 
de ensino); iii) produção de podcast como trabalho 
acadêmico. Ao final do workshop os participantes terão 
repertório sobre o tema, referências para se aprofundar 
no assunto e capacidade de incorporar podcasts em 
seu planejamento didático.

Facilitador: Fernando Nogueira

Fernando é doutor e professor do 
departamento GEP da FGV EAESP, produtor 
e ouvinte assíduo de podcasts. Produtor e 
apresentador do podcast “Dos dois lados da 
rua”, parceria do CEAPG - Centro de Estudos 
em Administração Pública e Governo e do 
NEB - Núcleo de Estudos da Burocracia, 
ambos da FGV EAESP. Ministrou a disciplina 
“Podcast.org: tópicos avançados do terceiro 
setor”, em que os alunos de graduação 
foram desafiados a produzir episódios de 
podcast como trabalho semestral. Também 
já teve formação, em 2020, na produção  
de podcasts com as fundadoras do Lab37  
e produtoras do podcast 37graus.

Podcast em sala 
de aula

INSCRIÇÃO AQUI

8 SET - 4ª FEIRA
11h - 12h50

https://forms.gle/axHxcG4PgJMNSAWG9


11 Ana Carolina é consultora, pesquisadora 
nas áreas de sustentabilidade, diálogo, 
processos colaborativos e desenvolvimento 
humano e organizacional, e professora 
convidada da disciplina Formação  
Integrada para Sustentabilidade do MPGC 
da EAESP-FGV. Idealizadora da rede  
@Sustentabilistas para criação de espaços 
de aprendizagem, expressão e troca entre 
profissionais da sustentabilidade, incluindo 
a promoção de competências para gestão 
responsável. Mestre e doutoranda em 
Estudos Organizacionais pela EAESP-FGV, 
com especializações em Psicologia Positiva 
pela Universidade da Pensilvânia e Gestão 
pela Harvard Extension School. Atuou em 
grandes empresas como Bunge, Unilever  
e Natura, nas áreas de marketing, branding, 
educação corporativa e sustentabilidade.

INSCRIÇÃO AQUI

Desde 2009, a FGV EAESP é signatária do PRME (Princípios 
para Educação de Gestão Responsável) da ONU. Este 
workshop discute como tais princípios dialogam (em 
conteúdo e forma) com as diversas disciplinas de uma escola 
de negócios. Diante dos grandes desafios socioambientais  
e éticos do nosso tempo, promover a gestão responsável  
é papel de todos os membros da comunidade da EAESP.  
Na primeira parte do workshop, iremos resgatar conteúdos 
que fornecem o background para existência do PRME: por 
que precisamos falar de uma gestão responsável? Como  
isso se relaciona com o desenvolvimento sustentável e  
outras iniciativas da ONU para esta agenda? Qual o papel  
das escolas de negócio? Quais as competências desejadas 
para a chamada gestão responsável? Na segunda parte, 
faremos atividades reflexivas para que cada participante 
possa propor aplicações práticas em sua disciplina.

Facilitadora: Ana Carolina Aguiar

PRME (Principles for 
Responsible Management 
Education): Educação  
para gestão responsável

10 SET - 6ª FEIRA
11h - 12h50

17 SET - 6ª FEIRA
11h - 12h50

https://forms.gle/Ftfa4CfBqPNdcvWG9


12
Você sabia que o engajamento dos alunos começa 
no preparo da disciplina? Neste workshop falaremos 
sobre duas metodologias de preparo de aulas que 
podem auxiliar no engajamento dos alunos. Os learning 
arches, ou arcos de aprendizagem, auxiliam o professor 
a programar as aulas para que elas façam sentido na 
disciplina. Já o IDOART facilita o alinhamento entre as 
expectativas do professor e do aluno, criando um senso 
comum de propósito e espaço seguro, proporcionando 
clareza sobre a razão dos alunos participarem da aula.

Facilitador: Caio César Coelho Rodrigues

INSCRIÇÃO AQUI

Caio é graduado em Administração de 
Empresas pela USP ESALQ e mestre 
pela FGV EAESP, com intercâmbio 
na Universidade de Manchester. 
Tem experiência na área de estudos 
organizacionais, pesquisa qualitativa, ética e 
corrupção. Como professor da EAESP, tenta 
sempre utilizar as metodologias ativas de 
ensino centrado no estudante para engajar 
o aluno e garantir o aprendizado.

15 SET - 4ª FEIRA
11h - 12h50

Como preparar sua 
disciplina pensando  
no estudante: Learning 
Arches e IDOART

https://forms.gle/8EQkEfQRSCRgT4GA9


13Este workshop apresenta de forma detalhada o método 
do caso como ferramenta pedagógica centrada no 
aluno. Os três encontros têm como tema: i) introdução 
e visão geral sobre casos de ensino; ii) como fazer um 
plano de ensino (e como fazê-lo ganhar vida em sala 
de aula); iii) tendências no uso de casos e adaptação 
ao uso online. Ao final, espera-se que os participantes 
tenham capacidade de incorporar os casos de 
ensino como ferramenta didática em seu repertório 
pedagógico. 

Para um bom aproveitamento do curso, é esperado 
que os participantes leiam de 1 a 2 textos (artigos e/ou 
casos) antes de cada aula.

Facilitador: Fernando Nogueira

Fernando é doutor e professor do 
departamento GEP da FGV EAESP. Dá aula 
com casos de ensino há 14 anos, é autor de 
casos em Administração e Gestão Pública 
e fez formação em Harvard em 2018 no 
uso de casos em sala de aula e em 2019 
sobre a redação de casos de ensino. É 
professor de redação de casos de ensino 
no MPGPP. Foi editor-adjunto da GVCasos 
- Revista Brasileira de Casos de Ensino em 
Administração entre 2011 e 2013.

Uso de casos de ensino 
em sala de aula

INSCRIÇÃO AQUI

20 SET - 2ª FEIRA
17h - 18h50

22 SET - 4ª FEIRA
17h - 18h50

24 SET - 6ª FEIRA
17h - 18h50

https://forms.gle/1MaxdykE5dmNDv349


14
Lilian é doutora e professora do 
departamento MKT da FGV EAESP. Foi 
selecionada pela NASA, em 2018,como 
cientista de dados para o programa 
Datanauts. É coordenadora do núcleo  
de estudos em Marketing Digital (FGV/
Redes) e consultora da Synapse Consulting. 
Foi pesquisadora visitante na John Molson 
School of Business (Concordia University).  
É coautora do livro Básico em Administração 
(Editora Senac), com mais de 120 mil 
exemplares vendidos.

Utilizando o Lego Serious 
Play como ferramenta 
pedagógica – Módulo I

INSCRIÇÃO AQUI

23 SET - 5ª FEIRA
13h - 16h50

O método LEGO® SERIOUS PLAY® aproveita a 
capacidade que o ser humano possui de imaginar, 
descrever e compreender uma situação presente, e de 
criar algo radicalmente novo. Quando se utiliza as mãos 
para aprender, desenvolve-se um processo complexo, 
que gera uma forte carga emocional. Nesse workshop 
você vai aprender a utilizar a metodologia Lego Serious 
Play para engajar seus alunos, criar atividades divertidas 
e utilizar a ferramenta como prática de sala de aula 
para um aprendizado efetivo e duradouro.

Facilitadora: Lilian Soares Pereira Carvalho

https://forms.gle/NmRU8b2SDvhJcPwt8


15
Lilian é doutora e professora do 
departamento MKT da FGV EAESP. Foi 
selecionada pela NASA, em 2018,como 
cientista de dados para o programa 
Datanauts. É coordenadora do núcleo  
de estudos em Marketing Digital (FGV/
Redes) e consultora da Synapse Consulting. 
Foi pesquisadora visitante na John Molson 
School of Business (Concordia University).  
É coautora do livro Básico em Administração 
(Editora Senac), com mais de 120 mil 
exemplares vendidos.

Utilizando o Lego Serious 
Play como ferramenta 
pedagógica – Módulo II

INSCRIÇÃO AQUI

29 SET - 4ª FEIRA
13h - 16h50

Esta é uma continuação do módulo I do workshop 
oferecido no primeiro semestre de 2021, agora 
voltado para o planejamento e PBL (Problem Based 
Learning). O método LEGO® SERIOUS PLAY® aproveita 
a capacidade que o ser humano possui de imaginar, 
descrever e compreender uma situação presente, e 
de criar algo radicalmente novo. Quando se utiliza 
as mãos para aprender, desenvolve-se um processo 
complexo, que gera uma forte carga emocional, 
facilitando o engajamento de seus alunos. Este método 
possibilita criar atividades divertidas como prática de 
sala de aula para um aprendizado efetivo e duradouro, 
independente da natureza da disciplina.

Facilitadora: Lilian Soares Pereira Carvalho

https://forms.gle/mG9on9y7Vpo9j7DN8


16
Pablo é pesquisador do CEDEA e do 
Centro de Estudos em Competitividade 
Internacional (FGVcei), mestre e doutorando 
em Administração de Empresas pela FGV 
EAESP. Possui cursos complementares em 
Comunicação e Gestão pela Concordia 
University (2010) e Marketing pela Wharton 
Business School (2014). Pesquisa temas 
na área de estratégia, sustentabilidade 
e educação. Foi professor convidado 
da disciplina de análise estratégica na 
graduação da FGV EAESP. Possui experiência 
como empreendedor e atuou em grandes 
redes hoteleiras no Brasil e no Canadá.

Como, quando e porque 
aplicar a avaliação 
contínua

INSCRIÇÃO AQUI

30 SET - 5ª FEIRA
9h - 10h50

Neste workshop os participantes irão aplicar a 
avaliação contínua em seus cursos, uma forma de 
avaliar o aluno durante o processo de aprendizagem, 
e não somente ao final da disciplina. O objetivo dessa 
avaliação é engajar alunos e professores em um 
processo de aprendizagem formativo. Para participar 
é recomendado que traga o syllabus de uma de suas 
disciplinas para uma atividade prática.

Facilitador: Pablo Leão

https://forms.gle/sBBgcuY7H6Vq2A3a8


17
Milena é doutoranda e mestre em 
antropologia pelo programa de pós-
graduação em Antropologia Social da USP 
FFLCH, onde se graduou em Ciências Sociais. 
Possui ampla experiência em políticas 
sociais a partir da atuação em setores 
do Estado e organizações da sociedade 
civil. Pesquisadora de temas relacionados 
à juventude, violência, políticas sociais, 
marcadores sociais da diferença e justiça 
restaurativa.

Diversidade em 
diálogo: raça, classe  
e sexualidade

INSCRIÇÃO AQUI

Debates e tensões que surgem em sala de aula são 
oportunidades não apenas para compreender como 
as e os jovens vivenciam o processo de produção 
de relações e identidades, como também para se 
repensar práticas institucionais de enfrentamento ao 
racismo, machismo, homofobia e outros preconceitos 
reproduzidos naturalmente no cotidiano acadêmico. Este 
workshop discute os principais eixos que se articulam 
no debate atual sobre diversidade com foco no ensino e 
aprendizagem. É no espaço universitário que estudantes 
entram em contato de uma forma mais intensa com 
novas ideias e posicionamentos, que são interligados 
às pautas que mobilizam os marcadores sociais da 
diferença, com destaque à raça, classe e sexualidade.

Facilitadora: Milena Mateuzi Carmo

4 OUT - 2ª FEIRA
11h - 12h50

6 OUT - 4ª FEIRA
11h - 12h50

https://forms.gle/7w8h1xcg3vi11AgB7

