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1 Este workshop terá 4 encontros: Encontro 1: Life Long 
Learning e Heutagogia – reflexões sobre as questões 
que movem o aprendizado de forma ampla e individual.

Encontro 2: Ciclo de Kolb e estilos de aprendizado 
- ferramenta para compreensão dos estilos de 
aprendizado e a importância do reconhecimento dos 
estilos para condução das aulas.

Encontro 3: Desafios da Docência Século XXI - vamos 
abordar de forma aberta e interativa os novos desafios 
que os docentes estão vivenciando no mundo.

Encontro 4: Compartilhamento das práxis - no primeiro 
encontro vamos propor uma atividade prática e neste 
momento será uma oportunidade de compartilhamento 
de experiências e aprendizados.

Facilitador: Maria Elisa Moreira

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®. Seus projetos 
geram ações de desenvolvimento para as 
pessoas nas organizações. Livros de sua 
autoria:

“Liderar não é preciso: um guia prático 

para o dia-a-dia dos líderes” e “Era uma vez 

dentro de nós: na era na inovação desperte 

a criatividade em sua equipe”.

Estilos do Aprender  
e Desafios do Ensinar

DATA: TER-QUA -QUI

9, 11, 17 e 18/3  

HORÁRIO: 
11h-12h50

INSCRIÇÃO AQUI

https://forms.gle/tkZnE6AzuAyMb79s6


2 O objetivo desse workshop é mostrar como o Padlet 
e o Mural podem ser ferramentas fáceis de usar a fim 
de estimular o engajamento do seu público.

Facilitador: Rubens Nascimento de Sousa

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

Ferramentas de 
Padlet e Mural

DATA: SEG

15/3  

HORÁRIO: 
11h-12h30

INSCRIÇÃO AQUI

https://forms.gle/NEJdf7BcFvvButSr9


3 As técnicas de gamificação são utilizadas em 
situações de aprendizagem de maneira crescente. Elas 
potencializam o engajamento, desenvolvem soft skills e 
permitem avaliar a aprendizagem dos alunos em tempo 
real. Na primeira parte da atividade iremos passar 
alguns conceitos e apresentar situações em que as 
técnicas de gamificação foram utilizadas. Na segunda 
parte iremos sugerir alternativas para o uso das técnicas 
em aula, e os participantes serão convidados a propor 
aplicações práticas para suas disciplinas.

Facilitador: Artur Machado da Motta

Artur é administrador de empresas (PUC-
RJ), mestre e doutorando na FGV EAESP. 
Experiência profissional nas empresas 
Unilever, Carrefour e Gouvea Consulting. 
Empreendedor no setor de Food Service 
e mentor de empresas no programa 
Growthaholics for Startups da Ace Start-
Ups. Professor e coordenador de cursos na 
FGV, ESPM, FECAP e Saint Paul em temas 
relacionados a Gamificação de Negócios.  
Pesquisador do FGVcev e coordenador de 
conteúdo do Apas Show.

Gamificação Facilitando 
o Aprendizado

DATA: TER

16/3  

HORÁRIO: 
11h-12h50

INSCRIÇÃO AQUI

https://forms.gle/yKuNcFY8L8A3L3AW7


4 O objetivo desse workshop é mostrar algumas 
funcionalidades do Mentimeter e do Google Forms 
que ajudarão no engajamento dos participantes.

Facilitador: Rubens Nascimento de Sousa

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

Mentimeter  
e Google Forms

DATA: SEX

19/3  

HORÁRIO: 
9h-10h30

INSCRIÇÃO AQUI

https://forms.gle/z8BiGLi4W6X7Xdbb9


5 A pandemia nos colocou de frente para as câmeras, 
literalmente, de uma hora para outra! Passado o susto, 
vamos dar um passo em direção à personalização desse 
espaço de conexão, numa jornada que inclui técnicas 
e recursos para a realização de aulas virtuais, com 
foco em postura corporal, técnicas de aquecimento 
vocal, exercícios de voz e dicção, dicas de iluminação, 
sugestões de dinâmicas e fundos que podem ser 
usados na transmissão, gerando mais engajamento e... 
diversão. Alguns tópicos abordados são:

• Exercícios de projeção vocal para a câmera;
• Exercícios de dicção;
• Exercícios de aquecimento vocal;
• Dinâmicas de aquecimento e conexão;
• Sugestões de “dress code”;
• Roda de conversa para troca de boas práticas.

Facilitador: Wellington Nogueira

Wellington é palhaço, ator, formador e 
empreendedor social reconhecido pela 
ASHOKA, a primeira organização no mundo 
a fomentar esse campo de atuação. Atuou 
em teatro musical, cinema e circo. Fundou 
o Doutores da Alegria, organização pioneira 
em levar palhaços profissionais a hospitais 
para atuar junto às crianças, seus pais 
e profissionais de saúde. Ao investir em 
pesquisa de impacto sobre esse trabalho, o 
conhecimento gerado repercutiu no mundo 
corporativo, iniciando uma nova atuação 
dos Doutores da Alegria junto às empresas.

Recursos Cênicos Para  
a Sala de Aula Virtual

DATA: TER-QUI

6 e 8/4  

HORÁRIO: 
15h-16h50

INSCRIÇÃO AQUI

https://forms.gle/L2oVmgPjGMGHirqx7


6
Diminuir a distância, criando pontes entre universidades 
e comunidades de periferia, faz-se necessário para 
entender os cenários sociais de forma mais abrangente, 
os desafios reais enfrentados “do lado de lá da ponte” 
e, principalmente, conhecer o potencial que uma 
parceria assim representa no cenário atual. Neste 
workshop iremos percorrer as possibilidades de 
articulação e realização de parcerias com comunidades 
e organizações da sociedade civil, a fim de conhecer  
de perto as demandas sociais e melhorar o processo  
de aprendizagem dos alunos de Administração Pública 
e de Empresas.

Facilitador: Mariane Fornari

Mariane é diretora de conteúdo no IASEA 
(Instituto para Aprendizagem Sócio 
Emocional). Cientista Social (UNESP), com 
MBA em Gestão Pública e especialização 
em Neurociência e Comportamento. 
Mentora e assistente na disciplina Negócios 
com Impacto Social (NIS) na EAESP. 
Experiência em projetos com formação de 
jovens e adultos em comunidades do Brasil 
e África do Sul. Coordenou o Programa  
Na Responsa (Ambev) e o Programa 
Inovação nas Escolas - Khan Academy, 
atuando em parcerias com mais de  
60 secretarias municipais de educação  
e escolas públicas do Brasil.

Inovando disciplinas em 
parceria com comunidades 
e organizações da 
sociedade civil

DATA: SEG-QUA

5 e 7/4  

HORÁRIO: 
11h-12h50

INSCRIÇÃO AQUI

https://forms.gle/UYzAJyZtBWGgASUj9


7 O objetivo principal deste workshop é compartilhar 
experiências, discutindo alguns projetos-piloto 
envolvendo a co-construção de disciplinas eletivas 
com empresas parceiras, com foco no aprendizado 
participante do(a)s aluno(a)s. Serão abordados, entre 
outros tópicos, os objetivos pedagógicos, metodologia, 
expectativas, estrutura de avaliação, negociação  
e apoio institucional, considerando as perspectivas 
discente, docente, da empresa e da escola.

Facilitador: Adrian Kemmer Cernev

Adrian é “geveniano” desde sempre 
(Graduação, Mestrado e Doutorado) e 
professor do TDS. Foi visiting scholar na 
Universidade da Califórnia Berkeley. Tem 
experiência executiva e consultiva em 
empresas de tecnologia e conhecimento, 
e participa de projetos de pesquisa sobre 
inovação tecnológica, meios de pagamento, 
fintechs, open banking, criptomoedas e 
blockchain, e TI para o Desenvolvimento 
(ICT4D)

Construindo Uma 
Disciplina em Parceria 
Com a Empresa

DATA: QUA

7/4  

HORÁRIO: 
15h-16h50

INSCRIÇÃO AQUI

https://forms.gle/95jYKW2yEJR72pz19


8 As aulas podem ser planejadas com foco em 
proporcionar emoções específicas para os alunos, como 
inspiração e orgulho. Aliada ao design, a psicologia das 
emoções oferece a base para que possamos entender 
os gatilhos de experiências emocionais positivas, ou 
seja, suas causas prováveis. Discutiremos um framework 
para fazer o planejamento do impacto emocional 
de nossas aulas no ambiente online. Com base no 
framework, serão analisadas práticas correntes e 
compartilhados insights para o planejamento de aulas.

Facilitador: Leandro Miletto Tonetto

Leandro pesquisa inovação por meio do 
design, para compreender a inovação de 
significados pela promoção de experiências 
emocionais e do bem-estar. É doutor em 
Psicologia pela PUC-RS com sanduíche na 
Leeds University Business School, e pós-
doutor na Delft University of Technology 
e Geogia Tech. É professor de Design e 
Psicologia da Unisinos. Atua no board 
da Design Research Society, e presta 
consultoria para organizações como ONU 
Mulheres, Samsung, Heineken e Dropbox.

Design para despertar 
emoções positivas  
no aprendizado online

DATA: SEG

12/4  

HORÁRIO: 
11h-12h50

INSCRIÇÃO AQUI

https://forms.gle/LBaU74WqvA4RFe7n9


9 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.

Facilitador: Lilian Soares Pereira Carvalho

Lilian é doutora e professora 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 
co-autora do livro Básico em Administração 
(Editora Senac), com mais de 120 mil 
exemplares vendidos.

Utilizando o Lego  
Serious Play como 
ferramenta pedagógica

DATA: TER

13/4  

HORÁRIO: 
13h-16h50

INSCRIÇÃO AQUI

https://forms.gle/Xq9qdc3YYFQZGFYr9


10A intenção deste workshop é apresentar o conceito  
de educação centrada no estudante e trabalhar  
de forma prática no desenho de um aspecto de uma 
disciplina com estas características.

Facilitador: Carla Campana

Carla é professora da FGV EAESP e 
colaboradora no CEDEA. 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.

Aprendizagem 
Centrada no Estudante

DATA: QUA

14/4  

HORÁRIO: 
17h-18h50

INSCRIÇÃO AQUI

https://forms.gle/7AZpG5x1vcHb8AMU7


11Neste workshop discutiremos os princípios norteadores 
de microlearning, em que será compartilhado a 
experiência da técnica na FGV. O participante receberá 
instruções práticas para criar um módulo do curso  
em uma de suas disciplinas. Ao final do workshop você 
terá uma aula pronta para ser adicionada em seu E-class 
e começar a utilizar com seus alunos.

Facilitador: Henrique de Campos Junior

Henrique é administrador de empresas 
(FEA-USP), doutor e professor da FGV 
EAESP, onde foi coordenador do CEAG.  
Foi coordenador dos cursos de pós-
graduação de Marketing na FECAP e do 
Centro Universitário SENAC. Coordena a 
disciplina de Marketing Mix que, desde 2017, 
conta com módulos de microlearning.

Plataforma 
Microlearning

DATA: SEX

23 e 30/4  

HORÁRIO: 
11h-12h

INSCRIÇÃO AQUI

https://forms.gle/Fmoi3HnX3rEkseMu6

