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Neste workshop aprenderemos sobre Canva e Genially, duas 
ferramentas virtuais potentes no planejamento, elaboração e 
execução da sua aula, oferecendo suporte para um aprendizado 
interativo e centrado no aluno. São dois encontros: no primeiro 
trabalharemos o Canva, um software de comunicação visual 
e design gráfico para a criação de apresentações, planos 
de aula, folhas de atividades, relatórios, vídeos e outros. No 
segundo encontro trabalharemos o Genially, outro software 
de comunicação centrado na educação interativa, voltado 
para a criação de infográficos, imagens interativas, animações 
e gamificação. Em cada um dos encontros exploraremos os 
recursos e potencialidades de ambas as ferramentas, visando  
a aplicação prática 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.

Canva e Genially:  
Criando Conteúdos 
Interativos e Animados

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Thais Hoshika

7 e 14  /  FEV
11h - 12h30

https://forms.gle/zDd37qR4vRbSA6Sd8


2
Estamos completando dois anos de pandemia, ou seja, dois 
anos de aulas online. Não é novidade que professores e alunos 
estão cansados desse modelo e que as tradicionais avaliações 
finais e parciais não têm ocorrido da forma como estávamos 
acostumados. Será que elas têm de fato medido o aprendizado 
dos alunos? Com isso, porque não pensamos juntos em  
uma solução alternativa: o uso de uma autoavaliação feita 
pelo aluno que possa, ao mesmo tempo, medir o engajamento 
dos estudantes no aprendizado dos temas da disciplina, e 
levar em conta a dificuldade do contexto em que estamos 
vivendo. Neste workshop falaremos sobre os objetivos de uma 
avaliação e nos aprofundaremos na aplicação da autoavaliação.

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

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitador: Caio César Coelho 
Rodrigues

8  /  FEV
11h - 12h50

Autoavaliação em 
Tempos de Pandemia

https://forms.gle/qdUHG4xSQfJY79Lb6
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INSCRIÇÃO
AQUI

11 e 18  /  FEV
17h - 18h50

Você sabia que nosso cérebro processa melhor informações 
por meio de imagens do que textos? Sim, as imagens são 
mais atrativas ao cérebro e mais naturais. Neste workshop, 
vamos descobrir como sintetizar informações, organizá-las 
visualmente e associá-las a desenhos simples, o que pode 
facilitar a organização das ideias na construção de conteúdos e 
o compartilhamento de conhecimento, além de apoiar a sua fala. 
Vamos compreender porque as Anotações Visuais melhoram 
o processo de aprendizagem dos alunos, desenvolvem a 
criatividade e criam uma experiência mais engajadora e lúdica.

Ana é empreendedora e adepta da 
colaboração. Formada em artes plásticas pela 
FAAP, com especializações em Design Gráfico, 
Embalagens e Marketing pela ESPM; e, MBA 
em Branding e Inovação. Estuda técnicas 
como storytelling, comunicação não violenta 
e design thinking. Tem ampla experiência  
em agências de design na área de criação, 
onde desenvolveu uma forma de organizar  
as informações visualmente durante  
reuniões com clientes e times, para ajudar  
no alinhamento e no processo de execução.
Em 2012, se especializou em facilitação 
gráfica participando de workshops na 
Alemanha e nos EUA. Desde então, vem 
atuando como facilitadora gráfica em mais 
de 400 eventos e reuniões, construindo 
grandes painéis ilustrados, que ajudam 
grupos de pessoas nos seus processos  
de aprendizagem e tomada de decisões. 
Entre seus clientes, estão organizações  
como ONU, Google, Facebook, Oracle, IBM, 
Coca-cola, Senai, Sebrae, Itaú, Instituto  
Ayrton Senna, Suzano e Vale.

Facilitadora: Ana Palu

Como Usar as Anotações 
Visuais para Facilitar Aulas 
e Melhorar o Processo  
de Aprendizagem

https://forms.gle/WaTPnq1wwWZ7T6ib7


A necessidade de engajar os alunos se tornou mais evidente no 
mundo pós-pandemia. Como criar um espaço seguro para que  
os alunos se sintam convidados a participar? Em um ambiente 
com muitos estímulos e dispersão, como exercitar a presença? 
Como criar perguntas que engajam e despertam a curiosidade? 
Como criar um ambiente propício para a aprendizagem?  
Esses  temas sempre foram centrais na facilitação.  
Neste workshop vamos vivenciar as principais estratégias 
e ferramentas utilizadas pelos facilitadores para conduzir 
experiências de aprendizagem participativas e  como você  
pode incorporá-las nas suas aulas.

Aline é facilitadora de processos 
participativos e designer de 
experiências de aprendizagem. 
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.

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Aline Werner

15 e 22  /  FEV
11h - 12h50

Estratégias e Ferramentas 
de Facilitação4

https://forms.gle/euvqGiy8UCR2q38T6
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Seja no formato virtual, híbrido ou presencial, os vídeos estão 
mais presentes nos ambientes de ensino-aprendizagem.  
Neste workshop, veremos quais são as etapas que 
envolvem produzir um vídeo para fins pedagógicos: desde o 
planejamento até a pós-produção. O primeiro encontro será 
focado em princípios do roteiro, gravação e edição. Ao final,  
os participantes terão um exercício prático para realizar  
até o encontro 2, em que passaremos por potenciais dúvidas 
que surgiram a partir do exercício proposto, e faremos,  
ao vivo, a edição de uma vídeo aula. Veremos também dicas  
sobre direitos de uso de imagem e som.

Isabella é bacharel em Administração 
de Empresas pela EAESP. A partir dos 
elementos audiovisuais, busca apoiar 
pessoas e organizações no processo de 
contar histórias, impulsionar projetos e 
criar recordações. Atua profissionalmente 
em dois campos principais: educação e 
comunicação. No campo da educação, 
trabalha como facilitadora autônoma em 
projetos de inovação social, tendo passado 
4 anos como pesquisadora e formadora 
no FGVces. Na área de comunicação, 
trabalha com a produção de conteúdo 
fotográfico e audiovisual para projetos 
relacionados à defesa de direitos humanos 
e sustentabilidade. Hoje, é coordenadora 
de comunicação da Serenas, uma ONG 
que atua para a garantia de direitos de 
meninas e mulheres.

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Isabella Cruvinel

16 e 23  /  FEV
11h - 12h50

Produção de 
Vídeos I

https://forms.gle/23vNQQjah9piSEhW9


7  /  MAR
11h - 12h50

6
Casarões é doutor em Ciência Política 
pela USP e professor da EAESP desde 
2015. Tem experiência no ensino de 
disciplinas de política, geopolítica e 
religião para alunos de diferentes 
cursos de graduação e pós-graduação 
no Brasil e no exterior. Especializou-se 
no ensino do conflito israelo-palestino 
na Tel Aviv University e na Brandeis 
University. Trabalhou também com 
ensino e pesquisa sobre a extrema 
direita na University of Michigan. 
É coordenador do Observatório da 
Extrema Direita.

Facilitador: Guilherme Casarões

Interfaces entre Religião  
e Política no Brasil:  
Abordagem em Sala de Aula

INSCRIÇÃO
AQUI

Assuntos delicados e discussões polêmicas fazem parte da rotina 
de sala de aula. Isso independe da disciplina e, muitas vezes, 
está fora do controle de nós, professores. É comum que alunos 
tragam questionamentos sobre pautas em voga no debate 
público – e nem sempre podemos contorná-los. Existe alguma 
fórmula sobre como proceder diante de situações que possam 
desestabilizar a aula ou gerar indisposição entre estudantes? 
Qual o melhor caminho para lidar com debates contenciosos no 
ambiente universitário? A proposta deste workshop é trabalhar 
com abordagens possíveis de dois temas recorrentes no contexto 
atual de sala de aula: política e religião. O primeiro se justifica  
não somente pela crescente polarização política, mas também –  
e especialmente – pelo fato de estarmos em ano eleitoral, em que 
professores naturalmente serão instados a se posicionar frente 
às pautas públicas. O segundo decorre do fato de que filiação 
religiosa, outrora considerada de foro exclusivamente íntimo, 
passou a fazer parte das identidades e dos discursos políticos  
do brasileiro e entrou para o debate de maneira decisiva.

https://forms.gle/uDM7tjcRxeFcreQV7


7
O objetivo deste workshop é explorar os impactos da relação 
professor-aluno na subjetividade de quem exerce a profissão 
docente. Com base no compartilhamento de vivências e em 
dados da literatura serão discutidas estratégias práticas para 
incentivar a satisfação com o trabalho e o desempenho na 
dimensão do ensino. Ao final deste encontro os participantes 
terão explorado conexões e diferenças a partir das vivências 
dos colegas e terão reunido estratégias para reconhecer e 
administrar as demandas emocionais advindas do exercício 
da sua profissão.

Carla é professora do departamento 
MKT da 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.

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Carla Campana

11  /  MAR
11h - 12h50

Trabalho Docente  
e Subjetividade

https://forms.gle/kLpiybaK8zRM66us7
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O objetivo deste workshop é apresentar de forma detalhada  
e prática os princípios e técnicas para redigir bons casos de 
ensino a partir de experiências reais de gestão.  O ensino  
pelo método do caso vem sendo crescentemente adotado.  
A produção de casos brasileiros e/ou em português tem crescido 
nos últimos anos, mas ainda se mostra insuficiente. Assim, 
aprender a redigir casos de ensino traz três oportunidades:  
para uso em suas próprias aulas; para publicação em periódicos 
no Brasil e no exterior; para orientar trabalhos no formato  
de caso em mestrados profissionais e cursos semelhantes.  

Fernando é doutor e professor do 
departamento GEP da EAESP. Dá aula 
com casos de ensino há 15 anos, é autor 
de casos em Administração e Gestão 
Pública e fez formação na Harvard 
Business School 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.

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitador: Fernando Nogueira

11, 18 e 25 / MAR
13h - 14h50

Como Escrever Casos de 
Ensino em Administração

https://forms.gle/pw33ZpP1nLGHxzPg9


INSCRIÇÃO
AQUI

15 e 17  /  MAR
17h - 18h50

“Pensar com as mãos” é uma estratégia para externalizar ideias 
por meio da exploração de materiais inusitados e da construção 
de artefatos visíveis e compartilháveis. Essa metodologia 
permite que outras formas de raciocínio venham à tona, 
tornado tangíveis insights que por meio de outros processos 
cognitivos talvez não chegariam a ser arquitetados. A inclusão 
de dinâmicas mão na massa em momentos pontuais, mesmo 
em disciplinas mais conceituais, potencializa a escuta do 
professor e o torna apto a visualizar dúvidas e inquietações dos 
estudantes. Por meio de dinâmicas mão na massa, o professor 
é capaz de recolher considerações relevantes junto ao grupo 
para impulsionar discussões, estudos e pesquisas posteriores, 
contando a partir daí com mais engajamento da sala.

No primeiro encontro, teremos uma dinâmica estruturada para 
impulsionar o pensamento com a mão na massa de maneira 
rápida e envolvente. Partiremos de um tópico relevante e 
pertinente ao universo de estudantes dos cursos de graduação 
na EAESP. No segundo encontro, o foco será a fundamentação 
teórica da metodologia usada e as possíveis conexões e 
aplicações nas diversas disciplinas dos cursos da EAESP.   
Em sintonia com as pesquisa de Mitchel Resnick (MIT Media 
Lab) sobre Aprendizagem Criativa, a proposta deste workshop 
está fundamentada no Construcionismo, teoria inaugurada 
por Seymour Papert, matemático e cientista da computação, 
conhecido por suas contribuições sobre como a tecnologia  
pode apoiar a aprendizagem.

Paola Salmona Ricci é educadora e designer 
educacional. Mestre em Tecnologia Educacional 
e Media no Teachers College, Columbia 
University, Estados Unidos. Cursou a pós gradu-
ação em Infancia, Educaçao e Desenvolvimento 
Social no Instituto Singularidades. Atualmente, 
Professora e Learning Guide na Avenues World 
School e colaboradora do Instituto Catalisador. 
Aprendizagem baseada em projetos e mão  
na massa estão no cerne de sua pesquisa e  
atuação na educação. 

Rita Camargo é doutora em Ciências dos 
Alimentos pela Faculdade de Ciências Farma-
cêuticas - USP,  mestre em Tecnologia Nuclear 
pelo Instituto de Pesquisas Energéticas 
Nucleares (IPEN) - USP e especialista em Infân-
cia, Educação e Desenvolvimento Social pelo 
Instituto Singularidades. Estranho? Não….  
Ao longo de sua trajetória se deu conta que  
queria mesmo contribuir para criar situações 
significativas de aprendizagem para crianças  
e jovens da rede pública de ensino.

Simone Kubric Lederman é pedagoga e  
mestre em Psicologia da Educação pela FEUSP, 
formada também pelo CEAG da EAESP. Atuou 
como professora no Colégio Santa Cruz,  
na Associação Trapézio e na pós-graduação  
do Instituto Vera Cruz. Conexão entre teoria  
e prática é um dos eixos de seu percurso na  
área de educação. 

As três são idealizadoras do Instituto 
Catalisador, Creative Learning Fellows (MIT 
Media Lab) e especialistas em Aprendizagem 
Centrada no Fazer (Project Zero - Harvard 
Graduate School of Education).

Pensar com as Mãos: Uma 
Abordagem Construcionista 
para Gerar Engajamento  
na Sala de Aula

Facilitadoras:
9

https://forms.gle/EJpZPicv21CNfAY8A


Karol currently works as the Diversity, 
Equity and Inclusion Manager at the 
Stockholm School of Economics, with 
over 15 years’ experience of diversity, 
equity and inclusion issues related to 
working life and the educational sector. 
She is passionate about DEI and human 
rights and has dedicated her working 
life to making the world a better place 
by striving to create open and inclusive 
environments where everyone is 
welcome. Originally a choral music 
educator, she has previously worked at 
the County Council in Uppsala, Sweden 
and the Swedish Federation for Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender and Queer 
Rights (RFSL).

INSCRIÇÃO
AQUI

Speaker: Karol Vieker

This session will be held in English.

We all want a teaching environment that is characterized  
by diversity, equity and inclusion (DEI). Concrete tools that  
can be used to go from words to actions are necessary to 
achieve this. One such tool is so-called norm-criticism,  
which can be used to build and maintain more open and 
inclusive environments. In addition, there are countless  
ways to concretely integrate a diversity, equity and inclusion 
perspective into your teaching. In this workshop we will 
contemplate and discuss why we do what we do in the 
classroom from a DEI perspective, and what we can do about it. 

Before coming to the session, please read this brief article 
that explains norm-criticism and the norm-critical perspective 
and think about one or several classroom situations you 
have encountered where diversity, equity and inclusion was 
a challenge. What happened and how did you deal with the 
situation?

16  /  MAR
11h - 12h50

 “Everyone’s welcome in my 
classroom, as long as they 
aren’t ...” – Practicing  
the Inclusive Classroom10

https://forms.gle/qWiLp9hQMNSfUuNC9
https://www.includegender.org/facts/norm-criticism/


A Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning) 
é uma metodologia de ensino que envolve a elaboração de 
projetos pela(o)s aluna(o)s, que exijam o desenvolvimento de 
habilidades e a apreensão de conteúdos relevantes para sua 
formação. São apresentados desafios concretos a partir dos 
quais a(o)s estudantes devem investigar problemas e trabalhar 
conceitos com o objetivo de encontrar uma solução. Durante  
o processo de elaboração do projeto, ela(e)s precisam trabalhar 
em equipe, planejar tarefas, cumprir prazos, e elaborar e 
apresentar respostas adequadas aos desafios apresentados. 
Tudo isso será realizado com o auxílio da(o) docente, que tem 
o papel de facilitar o processo e incentivar a análise crítica das 
soluções apresentadas. A autonomia da(o)s participantes é 
central nesse processo de ensino-aprendizagem que promove 
um grande engajamento e um forte senso de aplicação prática 
do conhecimento adquirido. Neste workshop trabalharemos 
como estruturar desafios de projetos, com mãos na massa e 
compartilhamento entre os participantes.

Marina é doutora em Direito pela PUC-
SP e learner designer pela Kaospilot. 
Coordenadora da área de Metodologia de 
Ensino e do Centro de Pesquisa e Ensino 
em Inovação da FGV Direito SP. Suas 
linhas de pesquisa abrangem direitos 
humanos, ensino jurídico brasileiro, 
métodos de ensino e tecnologia. 
Coordenou o Observatório do Ensino de 
Direito e cursos de pós-graduação lato 
sensu. Já publicou e organizou diversas 
obras sobre direitos humanos, ensino 
jurídico e metodologias participativas 
de ensino, além de ministrar cursos de 
formação docente pelo Brasil.

Aprendizagem  
Baseada em Projetos
(Project-Based Learning)

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Marina Feferbaum

22 e 24  /  MAR
9h - 10h50

11

https://forms.gle/UMXfGdQMbqWHAGLC6


“Quem não se comunica, se trumbica”, já dizia Chacrinha. Os 
professores de uma escola de Administração, em aulas presenciais 
ou remotas, usam seu discurso para conectar fatos, eventos, 
dados e teorias. Neste workshop você aprenderá técnicas  
de uso de voz e comunicação para causar impacto e intensidade 
de maneira adequada, melhorando sua fluência para defender  
o ponto que você pretende que o aluno reflita e aprenda.

Você terá uma perspectiva menos usual entre as escolas de 
Administração, com a visão de um locutor profissional. Você 
conhecerá técnicas e metodologias ativas para melhorar a sua 
comunicação interpessoal em diferentes cenários e situações, 
para aprender a ser mais influente e persuasivo.

Anselmo é locutor titular na rádio Band 
FM de SP. É jornalista, formado pela 
Faculdade Cásper Líbero, e radialista, 
formado pelo Senac-SP. Pós-graduado 
em Comunicação e Marketing pela Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM). Atuou em diversas emissoras 
de rádio e TV. Foi docente coordenador 
dos cursos de comunicação do Senac. 
Atualmente é apresentador do programa 
Band Coruja, em rede para todo o Brasil.INSCRIÇÃO

AQUI

Facilitador: Anselmo Brandi

28  /  MAR
4, 18 e 25 / ABR
17h - 18h50

Explorando a Voz para 
Melhorar a Comunicação12

https://forms.gle/TAiU6chctSt2PZJV7


Um dos maiores desafios do século XXI em relação é criar um 
ambiente de engajamento e envolvimento das pessoas no 
ambiente de aprendizado; então que tal conhecer ferramentas 
que nos ajude a compreender os estilos de aprendizado de 
cada pessoa para condução de nossas aulas. Neste workshop 
vamos compreender a importância do nosso papel como 
docentes no entendimento das formas e maneiras de aprender 
e o impacto deste conhecimento na roteirização das aula. 
Vamos assimilar ferramentas para conhecer melhor público em 
sala identificando pontos de melhorias em nossas conduções.

Maria Elisa é psicóloga e mestre em
criatividade e inovação pela Universidade
Fernando Pessoa (Portugal). Especialista
em Psicologia Organizacional e do 
Trabalho pelo Conselho Federal de 
Psicologia e pelo Mackenzie.  
Pós-graduada em Gestão de Recursos 
Humanos e Psicologia Econômica.
Certificada nas ferramentas BIRKMAN®,
FIRO-B®, TKI®, TMP® E MBTI® ARBACHE® 
LABEL®. Seus projetos geram ações de 
desenvolvimento para as pessoas nas 
organizações. Livros de sua autoria: 
“Liderar não é preciso: um guia práticopara 
o dia-a-dia dos líderes” e “Era uma vez 
dentro de nós: na era na inovação 
desperte a criatividade em sua equipe”. 
Dedica-se a estudar formas de aprender 
e de ensinar.

INSCRIÇÃO
AQUI

Facilitadora: Maria Elisa Moreira

29 e 31  /  MAR
11h - 12h50

Estilos do Aprender – 
Desafios do Ensinar13

https://forms.gle/2ZMS3QZWKT6RPM947


Este workkshop tem o objetivo de desenvolver o olhar e as 
habilidades dos professores para se comunicarem melhor 
por meio da linguagem audiovisual, capacitando-os com 
conhecimento prático e teórico. No primeiro encontro, veremos 
as principais etapas da produção de um vídeo ou filme: pré-
produção (planejamento, figurino, cenografia), produção (direção, 
iluminação, equipamentos) e pós-produção (edição e finalização). 

No segundo encontro aprenderemos sobre gravação de uma 
aula em casa ou no estúdio: equipamentos (câmera, tripé, luz, 
microfones), edição (recursos pagos e gratuitos), bancos de 
vídeos/imagens e a produção de um vídeo curto. Ao final, os 
professores terão um sensível ganho que vai desde melhorar 
a qualidade de suas fotografias, desfrutar mais de um filme 
e, principalmente, ser capaz de fazer um vídeo em casa com 
qualidade para ser usado em aula visando aprendizado do aluno.

Arthur é bacharel em Administração 
de Empresas pela EAESP e cofundador 
da Moov.me, startup que busca facilitar 
a produção de vídeos para pessoas e 
empresas. É videomaker há 5 anos e 
encontrou no audiovisual a possibilidade 
de contar boas histórias com boas 
intenções por meio de uma linguagem 
honesta e autoral. Já produziu vídeos 
para o projeto Ligue os Pontos da 
Prefeitura de São Paulo, para a própria 
FGV e outros projetos socioambientais  
e educativos.

Facilitador: Arthur Boccia

Produção  
de Vídeos II

INSCRIÇÃO
AQUI

18 e 20  /  ABR
11h - 12h50

14

https://forms.gle/KRDYnpNmn7uf3cMaA


O desenvolvimento sustentável e os princípios de uma gestão 
responsável estão cada vez mais presentes nos currículos das 
melhores escolas de administração do mundo. Os 17 Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), apresentados na Agenda 
2030 da ONU, oferecem uma linguagem comum e organizadora 
como um promissor ponto de partida para a integração  
conceitual, pedagógica e/ou relacional da Sustentabilidade 
às disciplinas de todos os cursos da EAESP. Neste workshop 
nos dedicaremos ao exercício da integração dos princípios da 
Agenda 2030 aos syllabi de disciplinas de qualquer departamento 
da EAESP. Para aquecer, veja aqui uma vídeo-aula sobre 
transversalização dos ODS nas disciplinas, elaborado para  
o corpo docente do MPGC em 2021.

INSCRIÇÃO
AQUI

15 Integração dos ODS 
ao Syllabus

Fernanda Cassab Carreira é doutoranda 
em Estudos Organizacionais, mestre em 
Gestão para Competitividade com ênfase  
em Sustentabilidade e graduada em 
Administração de Empresas pela EAESP.  
Atua como coordenadora do Programa  
de Formação Integrada no FGVces, sendo 
responsável por projetos como FIS, linha  
de Sustentabilidade do MPGC, Master e 
disciplinas de imersão na graduação. Foi 
consultora na PwC na área de Organization  
& Strategy e na Significa, onde era 
responsável pela elaboração de políticas de 
sustentabilidade, investimento social privado 
e responsabilidade social para empresas. 
Trabalhou também nas ONGs Associação 
Prato Cheio e Associação Franquia Solidária.

Gabriela Alem Appugliese é especialista 
em Pedagogia da Cooperação e Metodo-
logias Colaborativas, graduada em Gestão 
Ambiental pela USP. Atua com educação  
para sustentabilidade, diálogo e facilitação  
de grupos no FGVces em projetos com 
empresas e disciplinas na graduação e  
pós graduação da EAESP.

Facilitadoras:

19 e 20  /  ABR
17h - 18h30

https://www.youtube.com/watch?v=kGA-4pgoVeM
https://forms.gle/9PkLJHuywKWpcPAfA


Buscando endereçar os desafios decorrentes da necessidade 
de melhorias contínuas no comportamento ético acadêmico, 
o FGVethics, por meio de uma ação coletiva, desenvolveu a 
Iniciativa Código de Conduta Acadêmica da EAESP. Este código 
busca atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030 que enfatizam, dentre outros, a 
importância da educação para garantir uma maior integridade 
e prosperidade para todos. O objetivo desta série de workshops 
é familiarizar os professores da EAESP com o novo código de 
conduta e compartilhar entre os professores situações em que 
o código de conduta possa ser consultado e aplicado.

Ligia Maura Costa é professora e 
coordenadora do FGVethics na EAESP.  
É livre-docente em direito internacional 
pela Faculdade de Direito da USP, Ph.D. e 
LL.M pela Universidade de Paris-X e pós 
doutora pela SciencesPo.  Foi professora 
visitante na HEC Paris, Tsinghua–SEM e  
St. Petersburg State University. É membro 
da Academic Initiative Against Corruption 
(ACAD) - United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC) e participa do E4J 
(Education for Justice Project | UNODC).  
Ela tem assessorado empresas, governos  
e organizações internacionais.

Luciana Stocco Betiol 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.

Facilitadoras:

INSCRIÇÃO
AQUI

27 e 29  /  ABR
2  /  MAI
11h - 12h30

16 Treinamento sobre  
o Novo Código  
de Conduta da EAESP

https://forms.gle/eBNQ4UkVedQS9U3X6

