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O debate sobre relações raciais no Brasil movimenta os humores 
no contexto educativo. Neste workshop criaremos um espaço 
seguro e forneceremos elementos teóricos para realizar uma 
discussão qualificada sobre raça e racismo no país e seus 
impactos nas práticas educativas. No primeiro momento haverá 
uma prática de dança afro, que junto com outros elementos de 
sensibilização, elaborados com base em manifestações artístico 
culturais de origem afro-brasileira, irão preceder uma exposição 
teórica sobre o percurso histórico do debate racial em nosso 
país e um momento de planejamento de ações para lidar com 
essa realidade na sala de aula. Os participantes deverão utilizar 
roupas confortáveis.

Mariana é graduada em pedagogia, mestre 
em educação e doutoranda pela Faculdade 
de Educação da USP. Pesquisa nas áreas 
de história da educação e relações raciais. 
É alumni Fulbright como pesquisadora 
visitante na University of Illinois Urbana-
Champaign. Tem experiência profissional 
com educação e formação de professores. 
É poeta, performer, compositora e arte-
educadora, e praticante de manifestações 
artístico-culturais afro-brasileiras, como 
dança e capoeira.

Ideias sobre Raça no Brasil: 
Sensibilização e Planos  
de Ação para a Sala de Aula

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Mariana Machado Rocha

5  / AGO
14h - 17h50

Presencial – Colab 

https://forms.gle/9bYEfdshVRewYZhCA
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Que tal conhecer os bastidores de uma TED Talk e aprender 
a montar a sua? E que tal aprender a aplicar os conceitos da 
montagem de uma TED Talk em sua prática docente, criando aulas 
marcantes, inovando e se divertindo, saindo da rotina? Por meio 
de análises de palestras, dinâmicas, e princípios de pedagogia, 
teatro, oratória, neurociência e comunicação, este workshop tem 
como objetivo mergulhar neste universo de falas memoráveis 
e cativantes que são referência na arte de falar em público, e 
colocar os princípios abordados em prática de forma simples, 
objetiva e autêntica para o desenvolvimento de suas habilidades 
para falar em público, seja como um futuro TED speaker, ou no 
seu dia a dia como professor, com o intuito de promover uma 
aprendizagem efetiva, de longo prazo e prazerosa.

Dani é fundadora do Studio1 Education e o 
Planbook. Ela é bacharel em Educação com 
especialização em metodologias no ensino 
de matemática e ciências e pós-graduação 
em Gestão Educacional e Liderança pela 
American University of Beirut (Líbano). 
Morou 22 anos no exterior, atua na área  
de educação como professora e consultora 
educacional desde 2007 em diversos  
cenários e culturas, no exterior e no Brasil. Já 
trabalhou como vendedora de roupas de luxo 
para pagar a faculdade, intérprete, guia tu-
rístico, atriz de voz, professora de capoeira e 
teatro para adultos e crianças, e é apaixonada 
por gastronomia, yoga, tango, gafieira, salsa, 
violão, percussão e piano. É coautora dos 
livros “Profissional de Alta Performance”, Paul 
Bahamondes, e “Reinventando Sua Empresa 
Para a Nova Economia”, Vitor Hugo, nos quais 
aborda como a criança interior,  
a eficiência, a integridade e a pedagogia 
caminham juntos no desenvolvimento 
humano e na liderança. É certificada como 
mentora em Inovação e Negócios pelo 
Global Mentoring Group, e Personal Trainer 
pelo American Council on Exercise.

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Dani M. Hamra

9 e 11  /  AGO
14h - 16h50

Montando a sua 
TED Talk

Presencial – Colab 

https://forms.gle/nUupcxVAdJ9T9d4P8
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INSCRIÇÃO
AQUI

17 e 24  /  AGO
11h - 12h50

Você sabe em quanto tempo o seu aluno esquece o que você 
ensinou em sala? Seria em uma hora, um dia, em um mês?  
Neste workshop você vai aprender como interromper a curva 
de esquecimento dos seus alunos e usar o esquecimento a 
favor da aprendizagem.

Você também vai descobrir por que criar obstáculos e 
pequenas dificuldades no desenho da sua aula é mais efetivo 
para a aprendizagem e que estratégias podem te ajudar a criar 
o nível de dificuldade ideal para favorecer a aprendizagem  
de longo prazo e exercitar a transferência de conhecimento 
nos seus alunos.

Aline é facilitadora de processos 
participativos e designer de experiências 
de aprendizagem. É formada em 
Design de Serviços pela EISE (Escola 
de Inovação e Serviços) e Design em 
Sustentabilidade pelo Gaia Education. 
É graduada em Direito, com pós-
graduação e MBA em Gestão de 
negócios pelo IBMEC e especialização 
em Psicologia do Desenvolvimento e 
da Aprendizagem pela PUC-RS. Atua 
com projetos de inovação em educação, 
pesquisando tendências e incorporando 
conhecimentos de facilitação, design 
de serviços, design comportamental 
e aspectos da psicologia cognitiva e 
neurociência.

Facilitadora: Aline Werner

Dificuldades Desejáveis: 
Estratégias de Ensino que 
Favorecem a Aprendizagem

Presencial – Colab 

https://forms.gle/wFL7sGeoCyvgydpq6


Seja no formato virtual, híbrido ou presencial, os vídeos estão 
mais presentes nos ambientes de ensino-aprendizagem. 
Neste workshop, usaremos o recém-inaugurado estúdio de 
produção e edição de vídeos da FGV EAESP para produzirmos 
os vídeos dos participantes. Veremos a importância do vídeo 
como facilitador na compreensão de conteúdos e os formatos 
para que o vídeo funcione de acordo com as demandas do(a) 
professor(a) para uma melhor experiência de aprendizado do 
aluno: tempo padrão, tipos de recursos visuais e linguagem 
adequada. Apresentaremos um template para criação de texto 
base explicando ponto a ponto as orientações para a produção 
do conteúdo que servirá de base para a criação do roteiro. Cada 
participante gravará seu vídeo individual e, ao final do workshop, 
o grupo se reunirá para apresentação das videoaulas editadas  
e discussão sobre todo o processo de produção aprendido.

INSCRIÇÃO
AQUI

19  /  AGO
2 e 30  /  SET
15h - 16h50

16  / SET
14h - 18h
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Renner Feitoza é graduado em Jornalismo, 
pós-graduado em Comunicação em Redes 
Sociais e faz MBA em Marketing e Jornalismo 
Digital.  Há mais de 10 anos atua na produção 
de vídeos dos mais diversos formatos.  Foi 
coordenador de redação de jornalismo numa 
afiliada da Rede Globo e trabalhou como 
analista de conteúdo e produtor de roteiros 
de vídeos educacionais e corporativos para 
clientes como Google, Ericsson, Banco Safra, 
Grupo Ânima, Metro SP e Universidade 
Positivo. Atualmente é responsável por 
roteiros e produção de conteúdo do estúdio 
da FGV EAESP.

João Vitor Américo é graduado em 
Produção Audiovisual, tem especialização em 
Cinema e Multimeios e faz MBA em Marketing 
pela USP. Há seis anos, atua na produção e 
pós-produção de conteúdos audiovisuais no 
contexto educacional, acadêmico e corporati-
vo. Ele já trabalhou para organizações do  
setor educacional como Laureate Education, 
Ânima Educação e Faculdade da Santa Casa 
de SP. Atualmente é responsável pela edição 
de vídeos do estúdio da FGV EAESP.

Facilitadores:

Produção de 
Videoaulas

Online, Presencial – estúdio

*vagas 
limitadas a 4 
participantes

ONLINE:

ESTÚDIO:

https://forms.gle/gbSMT8N5wvxcrtAL8
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Neste workshop “mão na massa” aprenderemos sobre Genially, 
uma ferramenta virtual potente no planejamento, elaboração e 
execução da sua aula, oferecendo suporte para um aprendizado 
interativo e centrado no aluno. Trata-se de um software de 
comunicação centrado na educação interativa, voltado para  
a criação de infográficos, imagens interativas, animações  
e gamificação. Exploraremos os recursos e potencialidades  
da ferramenta, visando a aplicação prática em sala de aula.

Ao final do workshop os participantes terão preparado 
uma apresentação em Genially que poderá ser usada 
instantaneamente em sala de aula.

Thais é doutoranda e mestre em Filosofia 
e Teoria Geral do Direito pelo Programa 
de Pós-Graduação em Direito da USP. 
Possui ampla experiência no uso de 
novas tecnologias no ensino superior 
em contexto interdisciplinar, voltada 
para a aplicação de metodologias ativas 
centradas no aluno como protagonista do 
processo de aprendizagem. Atuou como 
facilitadora de ensino na Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo e no 
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino 
da USP. Atualmente colabora na Educação 
Executiva Live Learning do Insper.

Genially: Criando 
Conteúdos Interativos  
e Animados

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Thais Hoshika

19 e 26  / AGO
9h - 10h30

Online – Zoom

https://forms.gle/N8ND5hjbGMUxdPQ9A


22 e 25  /  AGO
11h - 12h50
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Fleur is founder/owner of Performance in 
Business and an accomplished executive 
teacher, lecturer, trainer, business consultant 
and coach, passionate about working 
on corporate and theatre performances 
on a global scale. She has experience in 
both public and private sector at senior 
management level, is a behavioral scientist 
and a professional artist. Her work focuses on 
faculty development in academia, leadership 
and team development in organizations, 
coaching, cross-cultural insights, and the role 
of communication in human behavior, how 
creative skills and techniques can enhance 
performances in any kind of business. She 
is a (recurring) visiting professor at e.g. 
Rotterdam School of Management, Erasmus 
University, Cambridge Judge Business School, 
and King’s College Business School. Fleur 
is alumna of the International Teachers 
Programme at INSEAD and, provides learning 
experiences / business consulting to various 
multinationals worldwide. She is also trained 
at the Royal Academy of Dramatic Arts in 
London and owns her own international 
theatre company, The Art of Theatre, which  
is based in The Hague (NL).

Facilitadora: Fleur A. De Lima

INSCRIÇÃO
AQUI

In education, both teachers and students can benefit from the 
insights of applying theatre techniques in creating a learning journey. 
More and more educational programs at business schools draw 
from various disciplines in the arts. Teaching skills can be enhanced 
and strengthened by drawing from different artistic fields such as 
theatre, applying techniques on how to go on stage, how to own the 
stage, and engaging your audience.

What are the roles we can think of in education? 1. the power of 
presence, where the focus lies on deepening awareness of body 
and voice, especially the alignment of both, and delving into the 
embodiment of performances; 2. the art of noticing, in which looking 
beyond the obvious has to be examined, and 3. a deeper analysis of 
your purpose, obstacles, and actions. You’ll be learning from rhetoric 
principles, storytelling elements, verbal and non-verbal artistry, the 
importance of word choice, and audience characteristics. 

The learning objectives are: to diagnose the self in a peer-to-peer 
environment and in front of an audience, avoid behavior that is 
counterproductive, and develop an interest in revisiting the arts 
and humanities as a source of knowledge to effectively engage the 
hearts and minds of others. By the end of this workshop, you will be 
able to implement strategies to strengthen your teaching skills by 
empowering your presence on the “classroom stage”.

The Power of 
Presence

Online – Zoom
English

https://forms.gle/GM4dKHaG56fwgD2x6
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Nossos alunos tendem a ter uma expectativa de aprendizado 
sobre temas que se relacionam com sua realidade do dia 
a dia e profissional, então temas como machine learning, 
inteligência artificial e dados parecem lhes chamar muita 
atenção. Neste workshop apresentaremos o método 
de ensino de casos em sala de aula para cursos de 
Administração e gestão executiva, com ênfase em análise 
de dados e ferramentas analíticas. Espera-se que os 
participantes compreendam o papel de casos no processo de 
aprendizagem, como influenciam a dinâmica de ensino e se 
habilitem em algumas das principais técnicas para ministrar 
casos em sala de aula, especialmente em situações que 
envolvam o aprendizado de métodos de análise de dados  
e de ferramentas analíticas, como análises quantitativas  
e inteligência artificial.

Felipe é bacharel e doutor em 
Administração de Empresas pela 
FGV EAESP, e bacharel em Ciências 
Sociais pela FFLCH-USP. É professor da 
escola e atual chefe do MKT. Foi vice 
coordenador do Curso da Graduação 
em Administração de Empresas e 
editor adjunto da RAE (Revista De 
Administração De Empresas). Tem 
desenvolvido materiais didáticos 
como livros, capítulos de livros, casos 
e tutoriais de ensino. Tem experiência 
internacional como pesquisador 
visitante nas universidades de Chicago 
(Booth School of Business) e Virginia 
(Darden School of Business). Participou 
de seminário formativo na Harvard 
Business School para capacitação ao 
uso de casos de ensino em sala de aula 
e sua elaboração.

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitador: Felipe Zambaldi

24 e 25  /  AGO
17h - 19h50

Uso de Casos com  
Análise Quantitativa

Presencial – Colab 

https://forms.gle/8FV8hcyuZsxV7FYq6
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O Eclass da FGV (D2L – Desire2Learn) possui uma ferramenta 
flexível para a elaboração de provas. A partir de um mesmo 
conteúdo, é possível elaborar questões conceituais e 
quantitativas, e montar provas individuais para qualquer número 
de alunos. A ferramenta é especialmente útil para disciplinas 
mais quantitativas, mas também é útil para disciplinas mais 
conceituais e avaliações dissertativas. Para os alunos, o benefício 
é um instrumento de avaliação claro. Para o(a)s professore(a)s, 
além da correção automática, o sistema permite a construção 
de biblioteca de perguntas. A revisão de notas e a divulgação, 
respeitando a LGPD, e a avaliação do desempenho geral dos 
alunos também são facilitadas pelo sistema. 

Neste workshop aprenderemos todas as etapas da elaboração 
de provas no Eclass: a construção do acervo de perguntas, a 
elaboração das provas, o monitoramento remoto, a correção e a 
revisão das questões. Provavelmente você nunca mais vai querer 
aplicar provas em papel!

Sergio é doutor em economia pela FGV 
EAESP. É professor da escola na área 
de Microeconomia e suas aplicações: 
Organização Industrial (Regulação e 
Defesa da Concorrência), Comércio 
Internacional, Economia da Estratégia, 
Economia do Meio Ambiente e Direito e 
Economia. Sua experiência na disciplina 
de Microeconomia na aplicação de 
provas no Eclass para mais de 200 
alunos, juntamente com o grupo 
de professore(a)s que ministram a 
disciplina, o motivou a desenvolver este 
workshop. 

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitador: Sergio Goldbaum

26  /  AGO
17h - 18h50

Elaboração de Provas  
no Eclass

Online – Zoom

https://forms.gle/DGevsehJ4cJSteov5


Pesquisas na área do comportamento realizadas em universidades 
como Harvard e Stanford comprovaram que o ambiente bem-humorado 
e a comunicação leve e descontraída aumentam significativamente  
a atenção e retenção dos conteúdos compartilhados. Neste workshop 
interativo você aprenderá que humor não se trata de ser piadista ou 
comediante, mas de fazer com que os conteúdos, por mais árduos que 
pareçam, sejam percebidos de forma descontraída, agradável e que 
levará seus alunos a terem prazer de prestar atenção, a sorrirem de 
satisfação e, com isto, ativarem a memória de longo prazo, fundamental 
para o aprendizado duradouro. Professore(a)s bem-humorado(a)s  
conseguem conectar-se de forma genuína e fluida com os estudantes,  
e estes são beneficiados pelo aprendizado realizado de forma agradável.

Cada indivíduo possui o seu “ponto H”, o ponto do humor mais solto, 
que cada um irá descobrir, praticar e desenvolver. O aprofundamento 
na linguagem humorizada tem sido usado especialmente por 
profissionais que trabalham com comunicação e desejam aprimorar 
os seus recursos de conexão, como consultore(a)s, professore(a)s, 
executivo(a)s e líderes de equipes.

Roberto é bacharel em Comunicação 
Social, pós-graduado em Marketing pela 
FAAP-SP e mestre em Artes Cênicas 
na Scuola Internazionale Dell’Attore 
Comico Reggio Emilia (Itália). É fundador 
da ÜMORIZAR, a primeira agência de 
comunicação, alegria e criatividade 
humorizada do Brasil. O que norteia 
sua vida é uma realidade que comprova 
todos os dias: “O sorriso liberta e 
aproxima as pessoas; o riso as une e as 
fortalece”. Nos seus mais de 25 anos de 
experiência com humoratória, atendeu 
empresas tão diversas como Natura, 
Yahoo, Santander, BMW e HP.

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitador: Roberto Caruso

Humoratória: Comunicação 
Humorizada para 
Potencializar o Aprendizado

Presencial – Colab 

8 e 15  /  SET
17h - 18h50

9

https://forms.gle/NLmWUhE162zAvEBU9


Narratives have been central to human life. There is evidence 
that cave paintings from 30,000 years ago depict scenes that 
were probably accompanied by oral storytelling. When we 
listen to an interesting story, our brains produce oxytocin, 
which increases our connections to other people. This process 
improves our ability to learn and recover content from the 
long-term memory. When the listener turns the story into their 
own ideas and experience, learning will be more effective and 
memorable. Results from Harvard University researchers show 
that “telling stories is one of the most powerful means used by 
leaders to influence, teach and inspire” and that “storytelling 
forges connections between people and between people and 
ideas, convey the culture, history, and values that unite people.”

In this workshop, we will learn how to use this technique to have 
a positive impact on our learners (from different levels and 
disciplines) and to create a transformational learning journey.

Javier is an adjunct professor at the 
London School of Economics and 
Maastricht School of Management. 
His main areas of expertise are 
creativity & innovation, finance, and 
entrepreneurship. He has been working 
in multiple geographies like India, 
Morocco, Belgium, Cuba, and Spain for 
large corporations, mainly in the financial 
and pharmaceutical industry. In 2020 he 
launched Tonic Teaching, a company that 
has developed educational projects in 
more than 30 countries. As a consultant, 
he worked for companies like Zurich 
Insurance, Lombard Luxembourg, Sanofi. 
He is currently a Senior Consultant for 
the United Nations in the Gulf Countries, 
working on business incubators and 
accelerators-related projects. As a 
social entrepreneur, he and his team 
are developing courses and academic 
programs to be taught in refugee camps.

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitador: Javier Gonzalez Nuñez

Storytelling to Enhance 
Learning

Online – Zoom
English

10
12 e 19  /  SET
11h - 12h50

https://forms.gle/T1jfASCVvZ86TRTa8


INSCRIÇÃO
AQUI

13 e 20  /  SET
11h - 12h50

Seus alunos sabem mais do que você sobre Machine Learning, Inteligência 
Artificial, Big Data? Vamos equilibrar esse jogo! A disponibilidade de 
dados cresceu exponencialmente, incentivando o amplo uso destes 
conceitos e técnicas para entender melhor os desafios de negócio, 
explorar relações causa-efeito e avaliar hipóteses. Mesmo em áreas 
menos ligadas aos métodos quantitativos, encontramos um número 
crescente de trabalhos utilizando as modernas técnicas analíticas.

Os professores não podem ser especialistas em tudo, mas precisam  
saber um mínimo sobre essas técnicas de análise para que possam  
ter um diálogo produtivo, sem estresse, com seus alunos e orientandos.  
É importante que, independentemente da sua área de atuação, o 
professor seja fluente pelo menos “no nível básico de conversação”: 
• Em todas as áreas de administração, torna-se mais intensa a busca por 
conclusões e recomendações com base em dados (em TCCs, dissertações, 
projetos de PIBIC etc.), e para a recomendação de estudos de referência 
aos alunos é necessário um mínimo de entendimento de questões  
típicas que norteiam este ambiente tecnológico dos nossos alunos; 
• Os alunos estão conectados com este ambiente e provavelmente  
irão questionar os docentes sobre essas aplicações em algum momento 
na disciplina; 
• A simples menção desses tópicos em aula poderá motivar os alunos a 
pesquisarem sobre possíveis aplicações, o que permitirá aprofundamento 
no estudo da disciplina.

Neste workshop discutiremos “para que servem” as principais técnicas 
analíticas, sem se aprofundar no “como funciona”, e almejamos 
compartilhar experiências de áreas tão distintas como Direito, Recursos 
Humanos, Comunicação e Liderança.

Abraham Laredo Sicsu é graduado  
em Engenharia Elétrica pela Escola de 
Engenharia Mauá, mestre em Estatística 
pela USP e doutor em Engenharia  
de Produção pela Stanford University.  
Foi professor na EAESP por 37 anos, e  
vice-diretor acadêmico quando a escola 
recebeu a acreditação da AACSB. Sua 
experiência como consultor inclui empresas 
como Serasa Experian, e grandes bancos 
privados e públicos. 

José Luiz Carlos Kugler é graduado  
em Engenharia Civil pela UFPR, mestre  
em Administração pela UFRJ e doutor em 
Administração de Empresas pela University 
of Pittsburgh. Foi professor na EAESP  
por 22 anos, e também nas universidades 
Fordham e Pittsburgh. Foi membro 
fundador da Society for Information 
Systems, e diretor de empresas como 
Optimize Tecnologia, CTIS Tecnologia, 
Informix Software Corporation, CPM 
Sistemas e Morgen Trading Company.

Lidando com Ciência  
de Dados em Disciplinas 
não Quantitativas

Facilitadores:11

Presencial – Colab 

https://forms.gle/UTLak6JYju23sHadA


A participação do(a)s professore(a)s que orientam os estudantes 
no processo de construção do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) cria laços duradouros, além das lembranças de um tempo 
do qual se tem saudades... Este workshop responde às dúvidas 
sobre quais os papéis de educadore(a)s e orientadores, como 
decidir sobre aceitar ou não um ou mais convites de orientação, 
o que esperar do processo de orientação e do potencial dos 
estudantes envolvidos. 

Veremos também quais os capítulos de um TCC e sugestões 
sobre como eles podem ser construídos e como já foram 
iniciados, bem como questões práticas e dúvidas sobre o 
regulamento, formatos, o que pode (ou não), a quem buscar por 
ajuda durante a orientação e como termina o processo de TCC.  
O objetivo é descobrir como fazer deste um momento realizador 
e produtivo para alunos e professore(a)s, que promova o 
aprendizado e que seja lembrado no longo prazo. Enfim, que 
marque uma época!

Maria Angelica é graduada e mestre  
pela FGV EAESP, e professora da escola 
em cursos de graduação e pós-graduação 
desde 2001. Coordena a equipe de TCC 
desde 2016, tendo introduzido a disciplina 
ITCC (Inovação em TCC) e as mudanças 
de processos durante a pandemia 
de COVID-19. Atuou em auditoria na 
PWC, e em planejamento estratégico 
na Telefonica e na Camil Alimentos. 
Atualmente, é sócia diretora da MAP 
Consulting, empresa de consultoria 
e treinamento nas áreas de gestão e 
geração de valor ao acionista.

Ela contará com o apoio, na facilitação  
do workshop, do(a)s professore(a)s  
da disciplina OTCC: Marco Aurélio  
(CFC), Fernando Serson (MKT) e Roseli 
Porto (ADM).

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Maria Angelica Pedreti 

+ Roseli Morena Porto, Marco Aurélio  
dos Santos, Fernando Serson

13  /  SET
17h - 18h40

Orientando TCCs 
Excelentes12

Online – Zoom

https://forms.gle/gPeZbgB357C4xuNn7


Nesse workshop vamos explorar a proposta da Educação Maker, 
compreendida como “o processo para guiar, instruir ou conduzir  
o educando para continuar sua própria educação com consciência 
da sua metacognição e visão crítica da sua situação atual, para 
transformá-la, caso desejado. Acontece em uma plataforma que 
estimula a expressão criativa na construção e compartilhamento 
de artefatos e produções intelectuais, pela promoção do 
desenvolvimento da autonomia, da identidade, de conhecimentos 
e habilidades em ferramentas, tecnologias, práticas e processos do 
contexto, e demais áreas de conhecimento, de maneira integrada.”

No primeiro encontro serão apresentados os aspectos teóricos da 
Educação Maker, exemplos inspiradores e ferramentas pedagógicas 
de apoio. No segundo, imersos na proposta mão-na-massa, os 
educadores serão conduzidos para a criação de uma atividade 
maker no seu plano de ensino e aprendizagem, e contarão com a 
colaboração de seus colegas para o aprimoramento da sua proposta 
a partir de contribuições construtivas.

Tatiana é bacharel em Informática 
pela PUC-RS, especialista em Gestão 
Empresarial pela FGV EBAPE, mestre 
em Administração de Empresas 
(Tecnologia da Informação) pela FGV 
EAESP, e doutora em Educação (Novas 
Tecnologias na Educação) pela PUC-SP, 
com programa sanduíche na Graduate 
School of Education - Stanford University. 
É coordenadora e professora da 
graduação da Escola de Políticas Públicas 
e Governo (FGV EPPG) em Brasília. Suas 
pesquisas incluem os temas de currículo, 
aprendizagem, tecnologia educacional 
e educação maker. Organizou o livro 
Inovação Acadêmica e Aprendizagem 
Ativa do Consórcio STHEM Brasil. Tem 
experiência profissional nas áreas de 
educação, tecnologia e gestão.

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Tatiana Soster

Educação  
Maker

Online – Zoom

13
16 e 23  /  SET
11h - 12h50

https://forms.gle/ui6WhiLkAW4uqoGh9


O século 21 é caracterizado como o século VUCA, em que os 
atributos de Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade 
estão presentes. É também a era da interdependência e da 
hiperconectividade, com excesso de estímulos e distrações.  
Para navegar nesse ambiente, novas competências são 
requeridas de todos nós. Tomar conhecimento de quais são  
essas competências e como elas podem ser desenvolvidas 
contribui para a redução de ansiedade e conflitos, e para 
a melhora na qualidade da comunicação e convivência. O 
desenvolvimento intencional das competências socioemocionais 
contribui também para uma melhora no clima da sala de aula 
e das relações interpessoais. Para ensiná-las, antes de tudo, o 
docente precisa desenvolvê-las e cultivá-las de forma consciente 
e ativa. O primeiro passo é conhecer essas competências e as 
habilidades relacionadas a elas.

Camila é bacharel em Administração 
Pública pela FGV EAESP, pós-graduada 
em Gestão da Educação no Novo Milênio 
pelo Instituto Singularidades e mestre 
em Gestão para Competitividade 
-Sustentabilidade pela FGV EAESP. Iniciou 
sua carreira de mais de 20 anos na área 
pública na Secretaria de Estado de Cultura 
e, logo depois, no terceiro setor, no Museu 
de Arte Moderna de São Paulo. Como 
consultora de investimento social privado 
e projetos em responsabilidade social 
empresarial e sustentabilidade, trabalhou 
para várias fundações e institutos 
empresariais. Atuou de 2014 a 2020 como 
gestora da Fundação Educar DPaschoal. 
Atualmente é coordenadora do programa 
Alumni FGV EAESP. Como voluntária, 
é integrante do Conselho da ABCR 
(Associação Brasileira dos Captadores de 
Recursos) e presidente do Comitê Científico 
do Festival ABCR, maior evento do país em 
formação de captadores de recursos.  

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Camila Cheibub 
Figueiredo

Competências 
Socioemocionais para 
Educar no Século 21

Presencial – Colab 

14
29  /  SET
11h - 12h50

https://forms.gle/FfqnsUSwpBedrb7x8


Em um mundo de muitas opções e possibilidades, atrair a 
atenção é um grande desafio, principalmente quando se trata 
de indivíduos da geração Z, típico aluno de graduação da 
EAESP e pós-graduação como MBM. 

O que nos move? Como nosso cérebro toma decisões? Qual 
a influência de um mundo complexo e incerto para o nosso 
comportamento? Por que falar de engajamento para o público 
jovem é diferente de outras gerações? Estas são algumas  
das reflexões propostas. Neste workshop discutiremos o que 
é engajamento sob a perspectiva de estudos em Neurociência, 
Psicologia e Comunicação organizacional. Com um olhar 
específico para as características da Geração Z, a proposta 
é refletir sobre os desafios de engajar estes jovens e propor 
soluções coletivamente para uma experiência positiva de 
aprendizado.

Giuliana é bacharel em Comunicação 
Social pelo Mackenzie, pós-graduada 
em Neurociências e Comportamento 
pela PUC-RS e mestre em Gestão da 
Sustentabilidade pela FGV EAESP. É 
facilitadora formada pela Sociedade 
Brasileira de Dinâmicas de Grupo (SBDG) e 
especialista em Planejamento Estratégico 
e Comunicação em Negócios pela 
University of California Berkeley. É sócia 
diretora na Conexão Trabalho Consultoria, 
atuando com empresas de grande porte 
em treinamentos e gestão de projetos 
socioambientais. Tem a Geração Z como 
foco de estudos e pesquisas na área há 
quatro anos. Colunista da Revista Plurale, 
palestrante profissional, também viajou 
pelo mundo por 530 dias ao criar o projeto 
“Histórias pelo Mundo”.

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Giuliana Preziosi

Como engajar alunos  
da Geração Z?15

30  /  SET
11h - 12h50

Presencial – Colab 

https://forms.gle/8Kk75u4iPPUrMQeJ6


Este workshop é destinado principalmente a atuais ou futuros 
coordenadores de cursos, líderes de projetos e chefes de 
departamento da EAESP. Tem como objetivo a sensibilização 
de profissionais em posição de gestão de equipes transversais 
sobre a importância de um feedback estruturado no ambiente 
educacional. Com base em momentos de reflexão e atividades 
práticas, serão discutidas as vantagens da preparação de 
feedbacks sobre comportamentos e/ou entregas de resultados. 

Ao final dos encontros, os participantes terão explorado 
estratégias e ferramentas para oferecimento e recepção 
de feedbacks, colaborando com a manutenção de um 
ambiente com foco em aprendizagem, confiança mútua e 
desenvolvimento profissional contínuo.

Ianaira é psicóloga pela UFBA, com 
graduação sanduíche na Universidad de 
Granada (Espanha), mestre e doutoranda 
na linha de Estudos Organizacionais pela 
FGV EAESP. Possui MBA em Administração 
de Empresas e Negócios pela FGV e 
Especialização em Educação Corporativa 
pela FIA-USP. Suas pesquisas são 
relacionadas à gestão, organizações e 
tecnologia; people analytics; gestão por 
algoritmo e trabalho de plataformas digitas. 
Tem mais de 10 anos de carreira executiva 
como Gestora de RH e Inovação (Brasil e 
América Latina), atuando em empresas 
como Braskem, Votorantim e KPMG, além 
de ter experiência como consultora em 
projetos de engajamento e gestão no setor 
público, no Instituto República. Atualmente 
é professora nos MBAs de digital business, 
gestão de pessoas, gestão de negócios, 
data science e analytics da USP ESALQ.

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Ianaira Neves

Oficina de Feedback para 
Gestores de Educação 16

3 e 5  /  OUT
11h - 12h50

Presencial – Colab 

https://forms.gle/o9sfsnJwt8kvHvG9A


A experiência no grupo, a troca, e o reconhecimento de que 
nos afetamos mutuamente, é uma prática educacional das 
mais efetivas para mudanças individuais, coletivas e culturais. 
Quando colocamos nossas visões e convicções diante dos 
demais, percebemos outras realidades e escutamos outras 
vozes que apresentam diversas possibilidades e perspectivas, 
parecidas ou diferentes das nossas, que nos colocam em  
um novo lugar, de novas oportunidades, de abertura para  
a aprendizagem, e de vislumbre de espaços para a inovação.  
A mudança vem da produção de conhecimento construída em 
grupo após a reflexão compartilhada sobre a prática realizada.

Neste workshop promoveremos a ideia de que estudantes 
e professore(a)s se constituem como um grupo em sua 
experiência partilhada em sala de aula. Com a mediação  
de cenas de filmes de temática educacional, os participantes  
serão convidados a partilhar experiências, pontos de vista  
e perspectivas em relação ao trabalho docente.

Francis é psicóloga, mestre em Psicologia 
Social pela PUC-SP e especialista pelo 
NTL Institute for Applied Behavioral 
Science (EUA). Atua desde 2008 nas áreas 
de governança corporativa e familiar. 
Didata da SBDG (Sociedade Brasileira 
de Dinâmica dos Grupos) desde sua 
fundação em 1996, tem contribuído 
para a formação e desenvolvimento 
de profissionais de diversas áreas, que 
atuam na formação e desenvolvimento 
de grupos e equipes de trabalho. 
É certificada pela Fundação Nexia 
(Barcelona), instituição de referência no 
desenvolvimento da família empresária. 
É autora de diversos artigos sobre 
grupos, equipes e famílias empresárias.

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Francis Valdivia de 
Matos

Presencial – Colab

17
7  /  OUT
9h - 12h50

A Sala de Aula como  
um Ambiente para  
a Formação de Grupos

https://forms.gle/mCKpMhKoVeA5h7gW6

