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O que é a Hub escOla? 

A Hub Escola é um festival de aprendi-
zado concentrado em 1 mês, em que 
ocorrem cursos e workshops de em-
preendedorismo, comunicação, inovação, 
sustentabilidade entre outros temas, que 
reúne centenas de pessoas diferentes que 
trabalham ativamente para o futuro que 
sonham. 
A Hub Escola tem como objetivo propi-
ciar um ambiente inovador para trocas 
de conhecimento e aprendizagem. É um 
intenso período de oficinas, palestras, de-
safios coletivos e momentos de reflexão. 
Todos são convidados não apenas a parti-
cipar , das atividades, mas também a orga-
nizar atividades e contribuir ao processo 
de aprendizado.

quandO será a próxima? 

11 a 31 de Julho de 2011
49 atividades, dois desafios coletivos e 
3 semanas de aprendizado concentrado 
em Consciência, Inovação e Empreende-
dorismo.

cOmO funciOna? 

A Hub Escola oferece uma grade horária 
de atividades, você faz a sua inscrição pelo 
site, confirma a sua presença por compra
online ou em um ponto de venda e com-
parece as atividades selecionadas
 
A atividade só será realizada se houver 
o número mínimo necessário, portanto, 
faça a sua parte e divulgue as atividades 
que você tem interesse em participar!



“ Uma oficina interativa, que inicialmente irá apresentar 
um resumo teórico do que são os memes e a espiral 
dinâmica, seguido de conversas e vivencias para internalizar 
e aprofundar os conceitos. Em essência iremos explorar 
perguntas como:

>>E se o processo da evolução da vida não parou na genética?

>> Será que as comunidades e sociedades humanas são organismos 
coletivos que continuam essa evolução através de seus valores e suas 
culturas?

>> Neste caso, será que existem padrões e aspectos comuns, 
que caracterizam essa evolução, ao longo da história da humanidade?

>> E o que isso tem a ver com como cada indivíduo aprende e se 
desenvolve, e como você percebe e age no mundo?

Tema:  ConsCiênCia
Duração da atividade: 6h

Valor: entre R$90 e R$180. Pague o quanto achar justo. 

1. dinâmica espiral – como a evolução da vida 

acontece através dos valores e da consciência?”

12 de Julho - 10h00 a 17h30  

Narjara Thamiz e Thomas Ufer

Benefícios

> Conhecer resumidamente 
um modelo desenvolvimentista 
emergente.

> Entender como esse modelo 
pode ser usado para trabalhar 
o desenvolvimento sistemico de 
organizações e pessoas.

> Reconhecer os memes (níveis 
da espiral) nas comunidades, 
grupos e pessoas em seu entorno.

“ Em 3h de prática- escuta-reflexão,  a oficina permite aos 
participantes darem um passo a mais em seu caminho de 
empreendedorismo, ao praticarem:

>>Quais meus potenciais essenciais?

>> Como transformar meus potenciais em propostas inspiradoras e 
prósperas?

>> Como refinar minha atuação, sustentando no cotidiano a 
inspiração e a qualidade do impacto das minhas ações?

>>Como inspirar outras pessoas para que também expressem seus 
potenciais?

Mais de 70 pessoas já passaram por este pocket nas últimas hub escolas. 
Queremos repetir a dose!
Informações em: www.sementeuna.com.br/pep

Tema: EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 3h
Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

2. programa de expressão de potenciais 

um outro jeito de empreender  (oficina pocket)

12 de Julho - 19h30 às 22h30

riTa moNTe e samaroNe GoNçalves
Benefícios

> Experimentar novos 
jeitos de pensar o próprio 

empreendedorismo

> Ter em mãos um diagnóstico 
sobre o que precisa ser mais 

movimentado no próprio 
caminho de Empreendedorismo 
Servidor (conceito-base do PEP): 

o empreendedorismo de ações 
que unem o propósito maior 
e os potenciais essenciais do 

empreendedor ao que o mundo/
mercado precisam

> Uma primeira experiência de 
como desenhar passos e produtos 

a partir dos próprios potenciais 
essenciais

>  Experimentar um jeito profundo 
e ao mesmo tempo leve e objetivo 

de associar desenvolvimento 
humano ao desenvolvimento do 

negócio

> Experimentar uma outra 
qualidade de encontro e de trabalho 

em grupo: centrada, com presença, 
com alta vibração e eficiência

> Encontrar com pessoas 
interessantes e genuinamente 

interessadas em trazer uma 
contribuição significativa, autêntica, 

inspiradora e eficiente para o mundo 
 >  Insights poderosos sobre si 

mesmo e sobra a própria potência 
de ser um empreendedor servidor



3. moBilização de pessoas pelas mídias sociais

para Benefício de coletivos. 

12 de Julho - 20h00 a 21h30

Kalyl rachid e PaUla diNiz

“ Uma oficina interativa, que inicialmente irá apresentarA 
atividade apresenta os principais conceitos relacionados ao 
assunto; mostra exemplos de movimentos coletivos iniciados 
pelas mídias sociais; analisa as estratégias e ferramentas 
utilizadas em cada exemplo e o contexto em que aconteceu. 

Reflete sobre o potencial sócio-político das mídias sociais, 
capazes de promover a conexão e mobilização de pessoas 
dando amplitude e impacto a ideias relevantes ao grupo. 
Finalmente, demonstra estratégias de uso das ferramentas de 
MS para mobilização coletiva.

Tema:  inoVação
Duração da atividade: 1h30

Valor: entre R$30 e R$60 Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

> Expandir seus conhecimentos 
práticos e teóricos sobre mídias 
sociais; 

> Ampliar conhecimentos sobre 
o uso de ferramentas de mídias 
sociais;

> Dicas e estratégias de 
utilização das mídias sociais;

> Espaço / oportunidade para 
trocar conhecimentos e tirar 
dúvidas sobre mídias sociais 
tanto com os anfitriões (um 
analista de redes sociais e uma 
jornalista com experiência prática 
na área) quanto com os demais 
participantes.

“Os conceitos são apresentados enquanto os 
participantes são convidados a registrarem uma situação 
de conflito vivida para que possamos percorrer toda 
a abordagem sugerindo uma nova forma das pessoas 
restaurarem suas relações danificadas.

Essa Oficina tem sido bem especial para os participantes que 
são provocados pela facilitadora a refletir sobre os paradigmas 
e crenças limitadoras que nos afastam das pessoas ao invés de 
nos aproximar delas e recebem uma proposição de um novo 
paradigma de relacionamentos – e quem não gostaria de 
fortalecer suas conexões e viver mais em paz com os outros??

Tema: ConsCiênCia
Duração da atividade: 4h
Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 

4. comunicação não-violenta (cnv) - 

fortalecendo conexões 
13 de Julho - 19h00a 23h00

fabiaNa maia

Benefícios

> A ver os conflitos como um 
presente e não como algo ruim 

a ser evitado

> A fortalecer seu poder 
pessoal por meio da evolução 

na sua forma de articular suas 
necessidades e sentimentos e 
também a fazer pedidos mais 

eficientes

> A ampliar sua escuta para 
desenvolver a empatia



5. metadesign e a cidade futura: 

sustentaBilidade, cultura e tecnologia.

13 de Julho - 14h00 a 18h00

caio vassão

“ Haverá uma palestra inicial sobre Metadesign e suas 
ferramentas, seguida da apresentação de um novo modelo 
de urbanismo: A Cidade Distribuída, baseada no Metadesign, 
nas redes sociais, na telecomunicação (telepresença), nos 
processos colaborativos e na sustentabilidade.

Em seguida, as ferramentas do Metadesign serão aplicadas 
para o levantamento de oportunidades de ação na Cidade 
Distribuída e em uma Geografia Não-local.

Tema: inoVação
Duração da atividade: 4h

Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

> O participante aprenderá a 
utilizar o Metadesign para lidar 
com a complexidade e projetos 
complexos, podendo aplicá-lo a 
diversas áreas.

> Será apresentado o novo 
conceito de urbanismo da Cidade 
Distribuída, que está ligada às 
redes sociais, à telecomunicação, 
aos processos colaborativos e à 
sustentabilidade.

>O participante será estimulado 
a pensar modelos de negócios e 
serviços adequados para a Cidade 
Distribuída, podendo estabelecer 
critérios de projeto para produtos 
e serviços de ponta e inovadores.

“ Conversa descontraída sobre o conceito de 
educomunicação, situando-o nas ações práticas da 
Viração e mostrando sua viabilidade em outros espaços e 
instituições preocupados com a garantia do direito humano à 
comunicação e a importância da comunicação para processos 
horizontais e participativos.

Depois desta exposição, proporemos exercícios para que os 
participantes pensem em ações para sua organização.

Tema: inoVação
Duração da atividade: 3h
Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

6. aprendendo a fazer juntos: 

a comunicação compartilhada à favor da participação”

13 de julho - 14h00 a 17h00

Gisella hiche e liliaN romão Benefícios

> Refletir sobre a qualidade 
da comunicação nos espaços 

onde atuamos;

> conhecer estratégias para 
fortalecer a comunicação 

democrática para
dentro e para fora da 

organização;

> conhecer formas de 
desenvolver práticas e produtos 

de comunicação em
atividades de formação.



7. a utilização do Balanced scorecard por micro 

e pequenos negócios: uma aBordagem simples e adaptada

13 de Julho - 19h30 a 22h30

aNToNio marcos ribeiro da silva

“ A atividade se inicia com um alinhamento de conceitos 
sobre planejamento estratégico, balanced scorecard e dados 
sobre a atuação das micro e pequenas empresas no Brasil, 
para em seguida discutir a ideia central da atividade (BSC 
nas MPEs) e finalmente partir para a aplicação prática com o 
estudo de cases, em que os participantes poderão entender 
melhor todo o processo apresentado.

Tema: EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 3h

Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

>  Como aplicar o Balanced 
Scorecard em qualquer tipo de 
empresa, especialmente nas de 
menor porte.

>  Simplificar a utilização da 
ferramenta BSC através de cases.

>  Vislumbrar oportunidades 
em um mercado muito pouco 
explorado.

“ “O que é um modelo de negócio?” e conceitos básicos

>> Business Model Canvas - exemplo TerraCycle
>> Em grupos, criar um conceito de negócio 
>> Cada grupo monta seu Business Model Canvas
>> Pitch de 3 minutos por grupo
>> Four Steps to Epiphany e próximos

Tema: EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 3h
Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

8. criando modelos de negócio

(realmente) sustentáveis
14 de Julho - 19h30 a 22h30

brUNo PeroNi, feliPe amaral e iGor oliveira Benefícios

> Montar um modelo de 
negócio viável

> Design Thinking aplicado a 
negócios

> Como fazer um pitch pra 
seu negócio

> Como tirar a bunda da 
cadeira e começar logo um 

negócio



“ A atividade visa despertar em cada participante a 
vontade de explorar sua verdadeira essência, a fim de que 
a reconheça e a fortaleça para potencializar sua atuação no 
mundo, com significado.

A partir do reconhecimento de sua essência, aliada a uma 
necessidade que está presente no mundo, o indivíduo 
desperta para seu real propósito de vida e tende a atuar para 
fazer uma diferença positiva em seu entorno. 

Trabalharemos com dinâmicas lúdicas e interativas, com 
reflexões individuais e diálogos abertos ao grande grupo. 

Tema:  ConsCiênCia
Duração da atividade: 3h

Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

9. despertando quem sou e a marca

que quero deixar no mundo.

14 de julho - 19h30 a 22h30

fabio romaNo e mirNa folcoBenefícios

> Reflexão sobre sua verdadeira 
essência

> Despertar para o propósito 
de atuação 

> Reconhecimento de 
necessidades do mundo

> Incentivo a fazer a diferença 
positiva

“ Falar bem, conferir credibilidade a quem o ouve, ter 
estratégia sem demonstrar o uso de técnicas, ser espontâneo 
sem perder seu estilo e usar as emoções a seu favor são os 
resultados das soluções que a talkstick22 oferece. Teremos 
muito prazer em fazer parte das suas realizações.

Tema: inoVação
Duração da atividade: 4h
Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 
(valor total aula i e ii: entre R$120 e R$240 Pague o quanto achar justo)

10. arquitetura de fala

encontro i (encontro ii dia 19/07)

14 de Julho - 15h30 a 19h30

sTTella GUTo basTer

Benefícios

> Conscientizar 
quanto ao real papel e 

responsabilidades de um 
comunicador que conduz 
reuniões, que da aulas e 

que se apresenta para 
pequenos ou grandes 

públicos.

> Descontruir conceitos 
que impedem a segurança 

e a expressão da 
personalidade de cada 

comunicador.

> Apresentar os 
aspectos mais e menos 

favoráveis daqueles que se 
apresentam.

> Conscientizar e orientar 
quanto à postura, os gestos, 
a fala e ao comportamento.

> Trazer soluções 
quanto aos aspectos 

mais solicitados pelos 
interlocutores

> Estimular coerência e 
eficácia aos participantes

1a AULA 
> Gravação – captação 

do estilo e forma de 
comunicação de cada 

integrante.

> Palestra - aspectos 
mais e menos favoráveis de 

um comunicador

> Diagnóstico da 
Apresentação - 

participantes e consultora 
analisarão juntos os 

aspectos favoráveis, os 
desfavoráveis, o que precisa 

ser alterado, eliminado ou 
potencializado.

2a AULA 
Teoria e práticas voltadas 

para a realidade dos 
alunos

> Velocidade 

> Intensidade

> Gestos - Palpáveis/ 
Sentíveis/ Tempo/ Link/ 

Ação

2 dias

!



12. facilitação de Workshop de 

inovação e design thinking

15 de julho - 14h00 a 18h00

eUrico GUshi

“ Tomando como base o exercício de “auto-leitura” de 
Allan Kaplan, em seu livro Artistas do Invisível, por meio de 
atividades individuais e em grupo, vamos explorar aspectos/
situações da historia dos participantes que os ajudem 
a compreender melhor seu modo de ser e também a 
perceberem na sua vida o movimento e as combinações 
entre as suas vontades (individuais) e aquilo que o mundo lhe 
oferece: seu VIR-A-SER.

Tema:  ConsCiênCia
Duração da atividade: 3h

Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

11. vir-a-ser : trazendo nossa 

história pra consciência

15 de julho - 19h00 a  22h00

aNa biGlioNe e TUca PorTo moNTellaNoBenefícios

 “Por mais que você crie o futuro, 
algo lhe é dado para ser usado 
nessa criação. Esse exercício é 
sobre começar a tornar esse 
processo consciente.” 

Allan Kaplan

Os participantes poderão:

> Compreender melhor seu 
processo de desenvolvimento e 
sua trajetória;

> Desenvolver habilidades 
que ajudem no seu próprio 
desenvolvimento e de outros;

> Elaborar melhor questões em 
relação a seus próximos passos 
ou a si mesmo e sua história.

“ A primeira parte será participativa e dinâmica: 

Simulação de um workshop de inovação e design thinking.
Aplicação do brainstorming, votação e diagramas de causa 
e efeito, nós iremos explorar o conhecimento tácito dos 
participantes através do processo heurístico e intuitivo.

Na segunda parte iremos apresentar as metodologias, 
ferramentas, técnicas e desvendar como, quando e onde 
aplicar em casos reais. 

Tema: inoVação
Duração da atividade: 4h
Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

> Conhecer Metodologia, 
Ferramentas e Técnicas de 

Forma Prática 

> Vivenciar um Workshop de 
Inovação e Design Thinking 

> Aplicabilidade das 
Ferramentas em Casos Reais 



13. entendendo a sustentaBilidade de sua empresa 

para Beneficio do seu consumidor

15 de Julho - 19h30 a 21h30

marcio dUPoNT caballero

“ A proposta é um bate papo – debate com o objetivo de 
levantar questões relacionadas a cultura da  sustentabilidade 
da empresa  e o seu consumidor. Uma aproximação inicial 
ao tema que permitirá que posteriormente o  participante 
possa entender melhor a sustentabilidade de sua empresa e 
transmiti-la adequadamente ao consumidor mais tarde. 

Atividade consistirá de um data-show que mostrará 
conceitos centrais para que o participante possa entender a 
sustentabilidade de sua empresa, e usar esta informação como 
um guia para entender e transmitir a sua cultura sustentavel.

Tema: inoVação
Duração da atividade: 4h

Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

> Terá uma visão inicial global da 
sustentabilidade 

> Entenderá e identificará 
a sustentabilidade praticada 
pela empresa que interessa ao 
consumidor

> Entendera então que aspectos 
da sustentabilidade da empresa 
são importantes e devem ser 
transmitidos ao consumidor.

“ Neste workshop interativo, conversaremos sobre os 
conceitos da ontologia da linguagem, a fim de melhorar nossa 
comunicação e expandir nosso poder de ação a partir das 
reflexões acerca de como estamos observando e atuando 
nos diferentes âmbitos de nossas vidas.

>> Jogos/exercícios individuais e/ou em grupos
>> Disposições ao movimento (exercícios corporais) 
>> Explanação teórica
>> Investigação
>> Conversas interativas

(Os exercícios têm como objetivo ajudar os participantes a 
aprenderem na prática como aplicar na sua vida os conceitos 
da ontologia da linguagem).

Tema: ConsCiênCia
Duração da atividade: 8h
Valor: entre R$120 e R$240. Pague o quanto achar justo. 

14. como eu sou e como eu transformo 

o mundo?” - se estas perguntas te inquietam, seja Bem-vindo!

16 de julho - 09h00 a 18h00

marTa maGNUs e roberTa Perdomo

Benefícios

Neste workshop interativo, 
os participantes irão, através 

dos conceitos da ontologia da 
linguagem:

> Identificar sua forma 
particular de observar o 

mundo, de como essa forma de 
observar pode fechar ou abrir 

possibilidades de ação;

> Identificar suas principais 
barreiras de aprendizagem e 

o impacto que essas barreiras 
têm em suas vidas;

 > Identificar a forma 
como escutam o outro e as 

repercussões disso nas relações 
com os demais e nos resultados 

que obtêm na vida;

> Desenhar diferentes tipos 
de conversas que possam 

ampliar seu poder de ação 
frente a situações, conflitos e 
imprevistos, desenvolvendo a 
capacidade de abordá-los de 

forma mais efetiva;

 > Identificar os 
elementos necessários 

para construir e restaurar a 
confiança, entendendo-a como 

uma emoção básica para a 
coordenação de ações.



“ Facilitação de atividades práticas pautadas na Filosofia 
Elos que compreende 7 Disciplinas: Olhar, Afeto, Sonho, 
Cuidado, Milagre, Celebração e Re-evolução, com foco em 
investigar “como os jogos podem impulsionar movimentos de 
fazer acontecer já o mundo que todos sonhamos?” A partir 
de vivências e apresentação de experiências, o grupo será 
convidado a refletir sobre as emoções que os jogos ativam 
nas pessoas, as habilidades que são desenvolvidas ao jogar e 
como podemos direcionar estas emoções e habilidades de 
modo a impulsionar grupos a empreenderem processos de 
transformação em comunidades, sejam elas bairros, escolas, 
empresas e/ou movimentos globais.

Tema:  EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 4h

Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 

15. jogos reais para transformar o mundo:

 troca de experiências e reflexões

16 de julho - 14h00 a 18h00

PaUlo fariNe

Benefícios

 > Descobrir como os jogos 
podem nos tornar melhores 
na vida real: mais felizes, mais 
engajados, mais esperançosos, 
mais colaborativos, mais otimistas, 
mais criativos e mais realizadores;

> Conhecer exemplos de jogos 
que transformaram diferentes 
realidades para melhor;

> Descobrir como usar o 
potencial que os jogos despertam 
nas pessoas para lidar com 
desafios reais;

> Conhecer estratégias divertidas 
para fomentar a participação 
coletiva em diferentes contextos: 
no trabalho, na comunidade e na 
escola, por exemplo;

> Aprender novas formas de 
animar e mobilizar redes sociais.

“ Para quem quer facilitar processos de compreensão e 
comunicação através de imagens.

Para quem quer sentir, desenhar, pintar, escrever, trocar, 
dialogar.

O workshop é um espaço para passar as principais idéias 
da facilitação gráfica, na prática. Venha com roupa sujável e 
confortável, vamos fazer bastante bagunça!

Objetivo proposto: dar uma idéia, através da prática, do que é 
a facilitação gráfica e suas principais ferramentas:

>>  Navegando no caos
>> Design e caligrafia
>> Organização de informações
>> Desenhos e metáforas
>> Mapa Mental
>> Materiais

Tema: ConsCiênCia
Duração da atividade: 6h
Valor: entre R$90 e R$180. Pague o quanto achar justo. 

16. Workshop de facilitação gráfica

17 de julho - 13h00 a 19h00

mila moTomUra



17. moBilizando pessoas de uma forma 

simples e divertida 

18 de julho - 13h00 a 19h00

caroliNa lemos coimbra mila riGo

“ Esta é uma oficina desenhada a partir da metodologia 
desenvolvida por Sharad Sharma e Leif Packelén chamada 
Grassroots Comics. Os participantes entram em contato 
com o conceito e as histórias em quadrinhos já produzidas 
em diversos locais do mundo e, logo em seguida, começam a 
pensar em quais histórias têm para contar e para que querem 
mobilizar pessoas a refletir e agir com. 

A oficina se desenvolve em cima da produção dos quadrinhos 
e do roteiro dividido em quatro partes. Os participantes 
aprendem uns com os outros em exercícios práticos e na 
produção de sua própria história. Serão convidados ao final a 
saírem nas ruas e ver o impacto das suas histórias nas pessoas.

Tema: inoVação
Duração da atividade: 6h

Valor: entre R$90 e R$180. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

> Comunicar suas idéias e visões 
de mundo de forma a mobilizarem 
outras pessoas;

> Aprender a sintetizar a sua 
mensagem e torná-la de fácil 
compreensão;

> Aprender técnicas de desenho 
simples e eficientes para uso no 
dia-a-dia;

> Entrar em contato com uma 
metodologia desenvolvida na 
Índia e aplicada em diversos locais 
do mundo como ferramenta de 
comunicação e mobilização;

> Exercitar a sua voz e contribuir 
para que outras pessoas façam o 
mesmo.

18. facilitação gráfica para gestores 

de equipes: para reuniões e relações mais produtivas.

18 de julho - 19h00 a 22h00

camila riGo

“ Na primeira parte da oficina, serão compartilhadas 
algumas técnicas de Colheita e Facilitação Gráfica, tendo 
como foco os benefícios que elas oferecem para:

>> o relacionamento interpessoal na equipe
>> o melhor aproveitamento do tempo e das contribuições dos 
participantes
>> a aprendizagem organizacional

Na segunda parte da oficina, praticaremos as técnicas 
aprendidas por meio de atividades práticas e dicas pertinentes 
ao desenvolvimento dos participantes.

Tema: inoVação
Duração da atividade: 3h
Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

O participante aprenderá sobre:

> As potencialidades da 
Colheita e da Facilitação Gráfica 

na condução de reuniões e 
em outras interações com sua 

equipe;

> Os requisitos que devem 
ser respeitados para se atingir o 
máximo potencial das técnicas 

em questão;

> Nível atual de suas 
próprias habilidades, bem 

como oportunidades para seu 
desenvolvimento



“ Introdução e aproximação do público com os temas 
que abordam Inteligência estratégica e Desenvolvimento 
humano através de reflexões sobre conceitos, autores e obras 
relacionadas à cultura oriental. Incluímos atividades físicas 
específicas, envolvendo práticas de inteligência estratégica 
duais aproximando o conteúdo teórico através da experiência 
significativa e também com jogos coperativos. Fechamento 
através de debate e reflexões estimuladas durante as 
atividades. 

Tema:  ConsCiênCia
Duração da atividade: 4h

Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 

19. identificando valores 

estratégicos para suporte à vida.

18 de Julho - 19h00 a 23h00

maria crisTiNa de azevedoBenefícios

 > Apresentar alternativas para 
refinar a percepção, antecipação 
e adaptação às  situações, 
ampliando a consciência individual 
e coletiva.

> Estimular a aplicação do 
conhecimento prévio, utilizando, 
como princípio, a simplicidade, 
a favor da sustentabilidade, 
melhorando a qualidade de vida.

“ Falar bem, conferir credibilidade a quem o ouve, ter 
estratégia sem demonstrar o uso de técnicas, ser espontâneo 
sem perder seu estilo e usar as emoções a seu favor são os 
resultados das soluções que a talkstick22 oferece. Teremos 
muito prazer em fazer parte das suas realizações.

Tema: inoVação
Duração da atividade: 4h
Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 
(valor total aula i e ii: entre R$120 e R$240 Pague o quanto achar justo)

20. arquitetura de fala

aula ii (aula i dia 14/07)

19 de Julho - 15h30 a 19h30

sTTella GUTo basTer

> Conscientizar 
quanto ao real papel e 

responsabilidades de um 
comunicador que conduz 
reuniões, que da aulas e 

que se apresenta para 
pequenos ou grandes 

públicos.

> Descontruir conceitos 
que impedem a segurança 

e a expressão da 
personalidade de cada 

comunicador.

> Apresentar os 
aspectos mais e menos 

favoráveis daqueles que se 
apresentam.

> Conscientizar e orientar 
quanto à postura, os gestos, 
a fala e ao comportamento.

> Trazer soluções 
quanto aos aspectos 

mais solicitados pelos 
interlocutores

> Estimular coerência e 
eficácia aos participantes

1a AULA 
> Gravação – captação 

do estilo e forma de 
comunicação de cada 

integrante.

> Palestra - aspectos 
mais e menos favoráveis de 

um comunicador

> Diagnóstico da 
Apresentação - 

participantes e consultora 
analisarão juntos os 

aspectos favoráveis, os 
desfavoráveis, o que precisa 

ser alterado, eliminado ou 
potencializado.

2a AULA 
Teoria e práticas voltadas 

para a realidade dos 
alunos

> Velocidade 

> Intensidade

> Gestos - Palpáveis/ 
Sentíveis/ Tempo/ Link/ 

Ação

2 dias

!



“ Apresentação do modelo de inovação proposto 
por Ikujiro Nonaka, um dos 20 pensadores de negócios 
mais influentes segundo o Wall Street Journal. Com forte 
influência oriental,  encontra correspondência em abordagens 
do ocidente como autopoiese, teoria da complexidade 
e estratégias emergentes, do ponto de vista teórico, e 
empreendedorismo, design thinking e desenvolvimento ágil, do 
ponto de vista prático. Os conceitos serão discutidos com os 
participantes com o apoio de vídeos e exercícios.

Tema:  EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 3h

Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

21. inovação: uma visão oriental
19 de Julho - 19h00 a 22h00

aNdré saiTo

Benefícios

 > Desenvolver uma visão 
multicultural da inovação

 > Identificar padrões e relações 
em conceitos aparentemente 
distantes.
 
> Adquirir repertório e 
ferramentas para fomentar a 
inovação

“ A atividade busca instrumentalizar o participante para 
encontrar uma relação entre 3: A busca de um sentido maior 
a própria vida (espiritualidade); sua força pessoal de realização; 
e os resultados práticos e financeiros.

Tema: ConsCiênCia
Duração da atividade: 3h
Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

22. autocoaching - espiritualidade, 

empoderamento e resultados financeiros
19 de Julho - 19h30 a 22h30

saNdro friedlaNd

Benefícios

> Mapa de planejamento 
e ações que você mesmo 

montou e fazem sentido à sua 
alma.

> Desfazer alguns mitos 
sobre empoderamento e 

empreendedorismo
Aprender a unir espiritualidade 

aos resultados práticos. 



23. estratégias inovadoras
20 de Julho - 14h00 – 18h00

Tiemi yamashiTa

“ Muitas pessoas já perceberam que a inovação é o 
caminho para sobreviver no mercado, mas porque são poucas 
as pessoas que de fato conseguem inovar?
Talvez por que todos sabem onde querem chegar, mas poucos 
sabem como chegar lá. Essa é a proposta deste workshop: 
provocar um novo olhar sobre o caminho da inovação para 
cada participante. Por meio de uma metodologia inusitada  
que alia conceitos  e aplicabilidade imediata o participante 
terá a oportunidade de criar suas estratégias inovadoras.

Tema: inoVação
Duração da atividade: 4h

Valor: entre R$60 e R$120 Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

> Essência do conceito de 
inovação

>  Mudança de olhar

> Inovar é simplificar

24. oficina prática de design sustentável: 

repensando produtos e serviços

20 de Julho - 19h00 a 23h00

elisa QUarTim

“ A atividade introduz conceitos de design sustentável, 
mostrando como o design pode ir além da forma e função.  

Os participantes terão a possibilidade de produzir inovações 
radicais, porém possíveis, em produtos, serviços e sistemas, 
que trazem vantagem competitiva para as empresas e uma 
melhoria holística da qualidade de vida no planeta. Durante 
a oficina, será aplicado o jogo Play Rethink que atua como 
uma ferramenta facilitadora de inovação e entendimento das 
estratégias em design sustentável.

Tema: inoVação
Duração da atividade: 4h
Valor: entre R$60e R$120. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

> Contribuírem para soluções 
inovadoras e sustentáveis

>  Potencializar a criatividade e 
estimular o pensamento lateral

> Se divertir enquanto aprendem

> Incentivar as pessoas a 
comunicar e compartilhar suas 

ideias.

>  Se inspirar para criar e pensar 
de maneira diferente (fora da 

caixa!)

> Percepções de como as coisas 
são e que podem ser melhoradas.



26. experimentando design thinking

 em design de serviços

21 de Julho - 14h00 a 18h00

fabiaNo Pereira e fabio silveira

“ A atividade oferece aos participantes uma 
experimentação amparada pelos processos de Design 
Thinking, destacando sua importância como organização 
metodológica para o desenvolvimento de novos modelos 
de serviços que valorizam a relação entre os processos 
criativos de design, os valores, hábitos e comportamentos que 
articulam a relação dos usuários com soluções inovadoras.

Esta atividade tem como objetivo propiciar ao participante 
uma experiência de geração de novas soluções em design 
por meio de um processo intuitivo de associação de idéias 
multidisciplinares, de uma visão sistêmica de estratégias não-
lineares e do desenvolvimento de um exercício prático de 
projeto de design de novos serviços, como forma de fixação 
destes conceitos cada vez mais valorizados no mercado.  

Como dinâmica, a atividade utiliza metodologia de workshop 
onde os participantes desenvolverão uma solução inovadora 
de design dentro de um processo colaborativo.

Tema: inoVação
Duração da atividade: 4h
Valor: entre R$60e R$120. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

Você terá uma experiência 
prática de geração de soluções 

inovadoras em Design de Serviços 
por meio de um processo 

intuitivo de associação de idéias 
multidisciplinares, de uma visão 

sistêmica e colaborativa.

design gráfico

25. negócios sociais: empresas que comBatem

a poBreza. introdução ao campo, casos e tendências. 

20 de Julho - 19h30 a 22h30

arTemisia – NeGócios sociais

“Os negócios sociais estão se desenvolvendo no Brasil 
como uma alternativa para erradicação da pobreza. Esses 
modelos de negócios são iniciativas rentáveis que, através da 
sua atividade principal (core business), oferecem soluções para 
a pobreza, utilizando mecanismos de mercado.
Esta é uma oficina da Artemisia voltada para pessoas que 
querem conhecer melhor esse campo.
Utilizando-se de aula expositiva e metodologias vivenciais, 
proporciona aos participantes a oportunidade de conhecer o 
conceito e casos de negócios sociais.

Nota: Esta oficina é a mesma metodologia aplicada Hub Escola de 
Verão 2011. Caso já tenha participado, indique para um amigo!

Tema: inoVação
Duração da atividade: 3h

Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

> Conhecimento do que são 
negócios sociais e como geram 
impacto

> Conhecimento de casos 
reais e principais debates do 
setor

> Experimentar os desafios da 
criação de um negócio social

> Conhecimento sobre 
oportunidades de envolvimento 
com o tema



“Workshop temático e processamento da sessão através 
da exposição de conceitos da metodologia, ciência e filosofia 
Psicodramática.

Tema:  ConsCiênCia
Duração da atividade: 3h
Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

28. desconstruindo o mundo melhor: uma investigação 

sociodramática soBre a mudança que queremos ser no mundo

21 de Julho - 19h30 a 22h30

beaTriz PeTrilli e jUliaNa maldoNado
Benefícios

 > Obter noções da metodologia, 
ciência e filosofia Psicodramática

 > Vivenciar uma metodologia de 
trabalho em grupo que pode ser 

aplicada em diferentes contextos, 
independente do tema a ser 

pesquisado/discutido

 > Aprender uma nova forma, 
ampliada, de olhar  para o 

mundo, para as pessoas e para 
as relações

 > Empoderar-se do papel de 
“fazedor de um mundo melhor”, 

potencializando a construção 
de saberes e ações individuais e 

coletivas.

 > Troca de reflexões, idéias e 
sentires entre os participantes e 

construção fluida de conex-Ações

27. desenvolvendo a complexidade

21 de Julho - 19h00 a 23h00

lUiz boUabci e aNa biGlioNe

“ A oficina tem como objetivo proporcionar um 
exercício da visão complexa, expandindo nosso pensamento 
frente às situações. A idéia é compartilharmos conceitos 
e algumas experiências de abordagem sobre o tema para 
depois partirmos para um exercício prático no qual o 
participante é convidado a abordar em grupo, a partir da 
visão complexidade, uma questão ou tema critico que esteja 
vivendo, exercitando o mapeamento do contexto no qual 
esse tema/questão está inserido e fazer representações 
gráficas que facilitem o processo de tomada de decisões.

Tema: inoVação
Duração da atividade: 4h

Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

> Ajudar profissionais de 
organizações e empreendedores 
a expandirem sua capacidade de 
análise frente à uma situação

> Ampliar o leque de decisões 
possíveis, 

> Proporcionar visão do todo 
dos sistemas complexos nos 
quais estão inseridos.



“ Nesta oficina estaremos entraremos identificando os 
fatores que cada participante tem que pode ajudar um grupo 
de mulheres a empreender. 

Trabalharemos em um jogo com os 3 pilares do 
empreendedorismo (comportamento – conhecimento – 
ação) e em como as características femininas se expressam 
neste contexto.Cada participante sairá com uma auto-
avaliação, plano de ação e com contatos para empreender.

Tema:  EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 4h
Valor: entre R$60 e R$120 Pague o quanto achar justo. 

30. empreendedorismo feminino 

em grupo

22 de Julho - 19h00 a 23h00

PaUla falcão
Benefícios

 > A participante fará 
uma auto-avaliação em seu 

comportamento, conhecimento e 
ação empreendedores.

 >A participante fará um plano 
de desenvolvimento de seu 

potencial empreendedor

 >A participante sairá com um 
networking de empreendimento 

conjunto.

“ Para quem fez o workshop de facilitação gráfica (ou não) 
e quer treinar um pouco mais. 

Conteúdo: treino do olhar, noções de desenho simples, 
metáforas, construção de pequeno dicionário de ícones

Tema: ConsCiênCia
Duração da atividade: 3h

Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

29. Workshop de desenho
22 de Julho - 14h00 a 17h00

mila moTomUra

Benefícios

> treino do olhar

> noções de desenho simples

> metáforas

> construção de pequeno 
dicionário de ícones



“ Serão trabalhados as técnicas e princípios da 
improvisação através de jogos, construção de histórias e 
cenas. Esta atividade é especial porque aborda, de forma 
descontraída, criatividade, atenção, confiança, espontaneidade, 
trabalho em equipe e escuta.

Tema:  ConsCiênCia
Duração da atividade: 4h
Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 

32. oficina de improviso

23 de Julho - 14h00 a 18h00

rafael lohN

Benefícios

O participante vai conhecer 
ferramentas que dão segurança 

para libertar a criatividade, 
concretizar criações em grupo e 

conhecimento de improviso.

“ A atividade estimula e fornece subsídios teóricos e 
práticos para a prática da agricultura em pequena escala, 
resgatando saberes ancestrais aliados aos conhecimentos 
científicos. Para tanto, oferece:

>> Visão histórica da agricultura urbana e periurbana
>>  Perspectivas sobre a crise mundial de alimentos que se aproxima
>> Por que fazer uma horta urbana?
>> Experiências pessoais das anfitriãs - hortas urbanas pelo mundo e 
horta no meu quintal

Como fazer uma pequena horta:
>.> Definindo a categoria (comunitária, escolar, doméstica etc)
>.> Escolha do espaço
>.>  Compostagem
>.> Preparo da terra
>.> Escolha das espécies
>.>  Semeadura
>.> Adubação
>.> Manejo ecológico de pragas
>.> Plano de ação para instalação da horta de cada participante

Tema: ConsCiênCia
Duração da atividade: 3h

Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

31. hortas urBanas: como cultivar 

alimento no coração da cidade
22 de Julho - 19h30 a 22h30

TaTiaNa achcar e claUdia visoNe, do GrUPo horTelões UrbaNos

Benefícios

> amplia o olhar sobre uma 
cidade sustentável
    
> cultiva a biodiversidade 
dentro da cidade, bem no seu 
quintal

   > oferece instrumentos 
teóricos e práticos para obter 
alimentos orgânicos cultivados 
de forma sustentável e 
praticamente sem custo

    > regenera relações com o 
meio ambiente e interpessoais
    
> dissemina conhecimentos 
de alto valor humanos e 
ecológico
  
 >  reduz o lixo doméstico
   
>  amplia saúde física, mental e 
emocional



“ A Gaia Brasil, tomando como experiência os seis anos 
de atividades junto à Rede de Agentes Culturais do Estado 
de São Paulo, organiza o Fórum Gaia Brasil - Social, Cultural, 
Ambiental.

Nesse encontro estaremos discutindo com agentes que 
atuem nas áreas foco desse fórum, temas relevantes e 
atuais. A pauta desse encontro será: Inclusão, Locomoção e 
Preservação do Meio Urbano.

Tema:  ConsCiênCia
Duração da atividade: 3h
Valor: gratuito

34. forum gaia Brasil

25 de julho - 14h00 a 17h00

rose meUsbUrGer - alaN moraes

33. gestão pessoal do conhecimento e

criatividade na realização de projetos 

24 de julho - 10h00 a 18h00

lUciaNa aNNUNziaTa

“Os negócios sociais estão se desenvolvendo no Brasil 
como uma alternativa para erradicação da pobreza. Esses 
modelos de negócios são iniciativas rentáveis que, através da 
sua atividade principal (core business), oferecem soluções para 
a pobreza, utilizando mecanismos de mercado.
Esta é uma oficina da Artemisia voltada para pessoas que 
querem conhecer melhor esse campo.
Utilizando-se de aula expositiva e metodologias vivenciais, 
proporciona aos participantes a oportunidade de conhecer o 
conceito e casos de negócios sociais.

Nota: Esta oficina é a mesma metodologia aplicada Hub Escola de 
Verão 2011. Caso já tenha participado, indique para um amigo!

Tema: inoVação
Duração da atividade: 7h

Valor: entre R$105 e R$210. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

> Conhecimento do que são 
negócios sociais e como geram 
impacto

> Conhecimento de casos 
reais e principais debates do 
setor

> Experimentar os desafios da 
criação de um negócio social

> Conhecimento sobre 
oportunidades de envolvimento 
com o tema



“ Palestra e debate a respeito da Teoria do Conhecimento 
(Epistemologia) aplicada à compreensão da Espiritualidade 
Contemporânea. Apresentar uma visão não religiosa e não 
dogmática da espiritualidade, utilizando conceitos da filosofia 
contemporânea para tecer um panorama da espiritualidade 
como forma de conhecimento rigoroso e aplicável. Serão 
discutidos os limites que o conhecimento científico 
consagrado impõe a essa compreensão, e será apresentada 
uma visão alternativa do conhecimento, aberta à vida 
espiritual.

Tema:  ConsCiênCia
Duração da atividade: 3h
Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

 

36. espiritualidade e teoria do conhecimento: 

epistemologias alternativas

25 de Julho - 19h30 a 22h30

caio  vassão

Benefícios

 > O participante aprenderá 
sobre Teoria do Conhecimento 

e Filosofia Contemporânea 
aplicadas à Espiritualidade e à 

vida espiritual, sem recorrer à 
visões religiosas estabelecidas 

ou ao dogmatismo religioso 
tradicional.

 > Serão apresentadas visões 
sobre a Espiritualidade que 

têm origem na vida cultural de 
diversos povos tradicionais e 

contemporâneos, relacionando-
as a teorias científicas atuais e 

controversas.

 > O participante será 
estimulado a exercitar sua 
espiritualidade de maneira 

autônoma e liberta, procurando 
por meios individuais e coletivos 

de construção da sua vida 
espiritual.

“ Uma experiência prática de fazer o inspirador e o 
estratégico. Reflexão sobre a prática. Explicação dos conceitos 
da Comunicação Genuína 
Apresentação do processo padrão para aplicação em 
consultorias internas e externas.

Tema: EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 3h

Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

35. comunicação genuína: uma experiência de 

encontro entre o inspirador e o estratégico

25 de Julho - 19h30 a 22h30

riTa moNTe, raQUel davi, beaTriz raNGel, aNa clara dUmoNT, 

KariNa dUriGaN, Priscila maNTelaTTo

Benefícios

> Expandir o seu olhar 
sobre o que é a comunicação, 
enxergando-a como um 
processo complexo de 
construção de sentido;

> Experimentar por meio da 
prática o encontro com o que é 
inspirador e como isso pode ser 
estratégico; 

> Aprender novos conceitos 
úteis para inovar na prática de 
comunicação;

> Compreender o papel do 
Comunicador Genuíno como 
um facilitador de processos de 
comunicação.



“Os participantes vão “descobrir” os rios soterrados de 
São Paulo, a vegetação diretamente associada a estes entes 
queridos.  Serão convidados a se apropriar do nosso espaço 
de vida e permitir aflorar o cuidado pelo ambiente onde 
vivemos. Navegarão  pela hidrografia invisível da cidade por 
meio de mapas, quebra-cabeças, documentos e imagens. 
Entrarão em contato mais próximo com as árvores através de 
seus elementos, frutos, texturas e desenhos. Vamos refletir e 
trocar experiências relacionadas à nossa cidade, seus rios e as 
árvores presentes em nosso dia-a-dia.

Tema:  ConsCiênCia
Duração da atividade: 4h
Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 

 

38. rios e ruas - árvores vivas

26 de Julho - 19h00 a 23h00

josé bUeNo, lUiz de camPos, jUliaNa GaTTi Benefícios

 > Mudar a percepção do 
ambiente urbano de São Paulo 
por meio da reencontro com a 

sua natureza desapercebida.

 > Fomentar a discussão sobre 
a cidade que temos e a cidade 

que queremos.

 > Dar um passo a mais na 
formação de uma massa crítica 

de paulistanos conscientes da 
presença da natureza invisível da 

cidade, possibilitando a criação de 
políticas públicas voltadas para 

a melhoria da qualidade de vida 
urbana.

“ Como desenvolver um modelo de negócio que permita 
sua ideia se tornar realidade?

Aplicando nossa metodologia, o Design Tunnel, no 
desenvolvimento de novos negócios para nossos clientes, 
validamos a importância de um modelo de negócio
robusto para maximizar a chance de sucesso das iniciativas.

Nesta oficina vamos trabalhar em conjunto a construção da 
entrega de valor para o cliente, auxiliando os empreendedores 
a desenvolver o seu próprio modelo de negócio vencedor.

Tema: EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 4h

Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 

37. desenvolvendo seu modelo de negócio: 

criando um modelo vencedor

26 de Julho - 14h00 a 18h00

fraNco fodor, edUardo sTraNGBenefícios

> Desenvolver competências 
estratégicas 

> Conhecer a estrutura de 
um modelo de negócio 

> Desenvolver seu próprio 
modelo de negócio



“ Como as mulheres podem agregar valor à gestão de um 
negócio? 

Que características típicas femininas podem promover a 
sustentabilidade de um empreendimento? 

Como despertar estes potenciais e aplicá-los no dia-a-dia?

É crescente o número de mulheres empreendedoras no Brasil. 
Entre tantos motivos, podemos citar a busca por qualidade de 
vida, espaço para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, 
e auto-realização. Mas afinal, existe um jeito feminino para 
liderar e empreender? 

Através de metodologia vivencial e da técnica do world café, 
vamos conversar sobre estes temas e descobrir juntos se 
existe um jeito feminino de liderar/empreender e como ele 
funciona na prática. 

Esta atividade se destina a empreendedores, líderes, gestores, 
educadores e curiosos sobre o tema! Atividade para homens 
e mulheres. 

Tema:  EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 3h
Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

40. mulheres empreendedoras: quais os

 potenciais femininos na gestão de negócios sustentáveis?

27 de Julho - 19h30 a 22h30

crisTiNa GUimarães, flávia de PaUla, ferNaNda de PaUla Benefícios

 > Conhecer as tendências de 
liderança feminina do mercado; 

 > Identificar as características 
femininas e masculinas na gestão 

de um negócio; 

 > Construir coletivamente com 
o grupo um caminho de gestão 
e liderança mais sustentável e 

condizente com as demandas do 
século XXI, que seja pautado na 
cooperação e nas hierarquias de 

realização;

“ Na primeira primeira parte desta atividade, Tiago Amaral 
vai contar seus aprendizados sobre o que existe por trás de 
grandes comunidades. Estas descobertas foram baseadas 
em conversas com as mais diversas comunidades e redes de 
colaboração, desde grupos que se reúnem para legendar uma 
série de TV, até o relacionamento entre multinacionais como 
Natura e Microsoft com seus revendedores. 

Em seguida, os participantes poderão praticar esses 
aprendizados, ajudando a criar estratégias para organizações 
que desejam criar ou aprofundar suas redes colaborativas. O 
objetivo é que o participante leve de volta ideias e insights 
que poderão ser aplicados em seus empreendimentos.

Tema: EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 3h30

Valor: entre R$45e R$90. Pague o quanto achar justo. 

39. o que há por trás das grandes comunidades?

liBere o poder da colaBoração em seu empreendimento

26 de Julho - 19h30 a 22h00

TiaGo amaral

Benefícios

> Expandir o seu olhar 
sobre o que é a comunicação, 
enxergando-a como um 
processo complexo de 
construção de sentido;

> Experimentar por meio da 
prática o encontro com o que é 
inspirador e como isso pode ser 
estratégico; 

> Aprender novos conceitos 
úteis para inovar na prática de 
comunicação;

> Compreender o papel do 
Comunicador Genuíno como 
um facilitador de processos de 
comunicação.



42. experimentando design thinking 

em design gráfico

27 de Julho - 19h00 a 23h00

fabiaNo Pereira, fabio silveira

“ A atividade oferece aos participantes uma 
experimentação focada em design e criatividade amparada 
pelos processos de Design Thinking, desenvolvendo de forma 
prática um exercício de projeto de novas soluções em Design 
Gráfico, como forma de fixação destes conceitos.

Este workshop tem como objetivo propiciar uma experiência 
de geração de soluções inovadoras em design por meio de 
um processo intuitivo e colaborativo de associação de idéias 
multidisciplinares, de uma visão sistêmica e de estratégias não-
lineares.

Benefícios da Atividade (mínimo 3 pontos):
Você terá uma experiência prática de utilização das 
metodologias de Design Thinking voltadas à inovação aplicada 
e a geração de novas soluções em Design Gráfico.

Tema: inoVação
Duração da atividade: 4h
Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

Você terá uma experiência 
prática de utilização das 

metodologias de Design Thinking 
voltadas à inovação aplicada e a 
geração de novas soluções em 

Design Gráfico.

design gráfico

“ Precisamos de contatos para encontrar patrocinadores, 
parceiros, sócios e colaboradores, mas não costumamos 
pensar de forma organizada a maneira como vamos cuidar 
da nossa rede. O que você acha de dedicarmos umas três 
horinhas para refletir e planejar o assunto?

Tema: EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 4h

Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 

41. desenvolvendo sua rede de contatos

 para mudar o mundo
27 de Julho - 14h00 a 18h00

raQUel marQUes
Benefícios

> Entender o poder de uma 
rede de contatos

> Tomar consciência de sua 
atual rede de contatos

> Planejar como reconectar 
contatos afastados

> Emitindo um pulso: 
mantendo o vínculo sempre 
vivo

> Como encontrar as 
novas pessoas que seriam 
interessantes na minha rede

> Criando valor para si e para 
o mundo



“ Em momentos de escuta-diálogo-prática, a oficina será 
dividida em um encontro de 4 horas e abordará os seguintes 
temas relativos a Comunidades Urbanas:

1. Ecovilas e projetos comunitários 
2. Dimensão Social
 Visão – Missão – Acordos – Liderança - Tomada de Decisões - Escuta 
Ativa (dinâmica) - Comunicação Não Violenta
3. Dimensão Ambiental
         Práticas sustentáveis - Tecnologias ambientais - Permacultura
4. Dimensão Econômica

         Dinheiro, financiamento e sistemas econômicos alternativos
         Investimento ético
         Consumo Responsável
         Cooperativas de Compras
         Moedas Sociais
         Rede de Trocas

5. Apresentação e bate-papo sobre a Morada da Floresta

Tema:  ConsCiênCia
Duração da atividade: 4h
Valor: entre R$60 e R$120. Pague o quanto achar justo. 

44. comunidades urBanas

28 de Julho - 19h00 a 23h00

claUdio sPiNola

Benefícios

 > Estratégias para melhorar as 
relações no dia a dia

 > Principais desafios e 
benefícios de uma vida 

comunitária

 > Como adaptar as 
experiências positivas das ecovilas 

no seu grupo de trabalho

 >Como estimular processos 
participativos no seu grupo de 

trabalho

 >Dinâmicas para melhorar a 
comunicação do grupo

28 de Julho - 13h30 a 18h30

“O desenvolvimento do trabalho é vivencial, interativo 
e dinâmico. Envolve a descoberta sistemática do que dá 
“vida” ao sistema quando ele está no seu estado mais eficaz 
e capaz. Utiliza uma abordagem construcionista que resgata o 
melhor do potencial humano para a construção de uma visão 
compartilhada de futuro. 

Tema: EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 5h

Valor: entre R$75 e R$150. Pague o quanto achar justo. 

43. oficina princípios da investigação

apreciativa: desenvolva a arte e a prática de fazer perguntas

que elevam o potencial positivo do seu amBiente.

marilda schiller de moraes

Benefícios

O objetivo dessa oficina é 
trabalhar os princípios que 
sustentam a metodologia A 
Investigação Apreciativa, de 
forma que, ao desenvolvê-los, as 
pessoas passem a aplicá-los na 
sua vida pessoal e profissional, 
e que essa mudança de 
referencial proporcione um 
olhar mais apreciativo no seu 
relacionamento com a vida.



“ É importante conversar sobre mídias e redes sociais?  
E sobre mídias e redes sociais digitais? E sobre como 
todas acima se entrelaçam? E sobre como todas acima se 
entrelaçam e se articulam em rede? Ou redes? 

Como se fazem as interações e integrações de mídias e suas 
interfaces, a escolha destas interfaces e seus conteúdos, e o 
que norteia estas escolhas?

Vamos conversar sobre tudo isso acima e sobre o que mais 
gravitar em torno destes temas.
A dinâmica será realizada através de uma grande conversa, 
precedida por uma contextualização de 15 minutos sobre os 
temas abordados.

Tema:  EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 3h
Valor: entre R$45 e R$90 Pague o quanto achar justo. 

46. discutindo midias sociais 

digitais e suas interações.”

29 de Julho - 14h00 a 17h00

maria Thereza do amaral

Benefícios

 > Como relacionar redes e 
midias sociais, redes e mídias 

sociais digitais através de uma 
lógica coerente.

>  A explicitação de como uma 
visão de redes beneficia esta 

discussão.

> A colocação de vários pontos 
de vista diferentes sobre os 

mesmos temas.

“ A atividade abordará o tema hospitalidade na 
comunicação e no atendimento. A hospitalidade significa saber 
entender e atender o cliente, seja ele interno ou externo. Não 
basta apenas atender bem e não resolver os problemas e 
situações que aparecem cotidianamente. Atualmente o tema 
é muito utilizado no Brasil em atividades no segmento de 
turismo e hotelaria, porém, em diversos países, o conceito já 
é posto em prática em todos os tipos de empreendimentos 
visando oferecer um bom atendimento e superando as 
expectativas dos clientes. 

Tema: EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 3h

Valor: entre R$45 e R$90. Pague o quanto achar justo. 

45. a comunicação efetiva no entender

 e atender Bem o cliente 
28 de Julho - 19h30 a 22h30

camila serraNo e aliNe boTelho/ calidoscoP coNsUlToria 

em TUrismo e hosPiTalidade

Benefícios

Levar para as empresas um 
novo conceito de atendimento
Compreender o termo 
hospitalidade e a aplicabilidade 
do mesmo em todos os tipos 
de empreendimento;
 A comunicação efetiva por 
meio da hospitalidade
Preparação de todos os setores 
para receber grandes eventos 
como a Copa e Olimpíadas
Preparação de todos os setores 
internos de uma empresa para 
que a boa comunicação traga 
mais resultados positivos e 
eficientes.



48. oficina de aprofundamento 

soBre diálogo

30 de Julho - 10h00 a 18h00

arNaldo bassoli

“ Uma oficina que tem como objetivos:

>.> Introduzir o participante a diversos aspectos do Diálogo 
como ferramenta para crescimento pessoal e organizacional

>> Apresentar o Diálogo como metodologia de trabalho na 
inovação organizacional/social

>> Fundamentar o entendimento do Diálogo que está na 
base de diversas práticas dialógicas como World Café, Open 
Spaces, Rodas de Diálogo, etc.

>> Apresentar vivências que possam tornar experiencial esta 
aprendizagem do Diálogo

Tema: inoVação
Duração da atividade: 4h
Valor: entre R$60e R$120. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

Ao participar, você terá a 
possibilidade de: 

> distinguir entre diferentes 
modalidades de conversação 

que normalmente são usadas de 
maneira indiscriminada, e que por 

isso trazem muitas dificuldades aos 
processos de conversação – na 

família, nas organizações, em toda 
interação humana

> perceber melhor, em tempo 
real, como trabalhar com a energia 
das conversações, e não apenas os 

argumentos

> aprenderá fundamentos do 
Diálogo, como metodologia e 
prática organizacional - fazer 

correlações importantes entre o 
Diálogo e a cooperação, a ética e a 

sustentabilidade

“ Exibição de filme: documentário Guerreiros sem 
Armas O filme dirigido por Fausto Nocetti, retrata a edição 
do programa realizada em 2009 em duas comunidades de 
Santos (Alemôa e Vila dos Criadores) e em uma do Guarujá 
(Prainha). Conta a trajetória de jovens que, durante 30 
dias, em janeiro de 2009, trabalharam em comunidades de 
Santos e Guarujá que se desenvolveram além dos limites das 
cidades: próximo a lixões (Vila dos Criadores), à sombra de 
montanhas de contâiners (Alemôa), ou fincadas nos mangues 
e sobre palafitas (Prainha). É junto às populações dessas 
vilas que se desenvolveu boa parte do programa e que se 
revelaram as transformações. O filme:

    >> Estimula o desenvolvimento da cultura mão na massa: 
mudar omundo é uma questão de mudança de atitude
    
>>Apresenta as 7 disciplinas da Filosofia Elos de 
Transformação àserviço da realização de sonhos coletivos – 
O Olhar, O Afeto, OSonho, O Cuidado, O Milagre, 
A Celebração, A Re-evolução.

Tema: EmPREEnDEDoRismo
Duração da atividade: 1h30

Valor: gratuito

47. exiBição documentário:

guerreiros sem armas
29 de Julho - 18h00 a 19h30

val rocha



49. expedição rios e ruas : rio verde, 

árvores vivas
31 de Julho - 10h00 a 18h00

josé bUeNo, lUiz de camPos, jUliaNa GaTTi

“  >> Identificação in loco das nascentes do Rio Verde no 
alto da Vila Madalena em São Paulo

>> Percurso ao longo do Rio Verde soterrado (à pé ou de 
bicicleta) pelos bairros de Vila Madalena, Pinheiros e Jardins.

>>ntervenções artísticas que estabeleçam marcos da 
existência de árvores e riachos vivos no espaço urbano.

>> Plantio de mudas.

>> Coleta de imagens e sons para posterior utilização em 
exposição e/ou documentário.

Tema: inoVação
Duração da atividade: 7h
Valor: entre R$105 e R$210. Pague o quanto achar justo. 

Benefícios

> Mudar a percepção do 
ambiente urbano de São Paulo 
por meio da reencontro com a 

sua natureza desapercebida.

> Fomentar a discussão sobre 
a cidade que temos e a cidade 

que queremos.

> Dar um passo a mais na 
formação de uma massa crítica 

de paulistanos conscientes da 
presença da natureza invisível da 

cidade, possibilitando a criação 
de políticas públicas voltadas 

para a melhoria da qualidade de 
vida urbana.

apoio_

patrocínio_ realização_


