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FOLDER COMPLETO DO MAIOR EVENTO EM GESTÃO DE PESSOAS DO PAÍS 
JANELAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM TEMPOS DE QUARENTENA 

36 PALESTRAS GRATUITAS (lives) pelo YouTube com grandes palestrantes 

                                  Maio a Julho de 2020               
 Inscrições pelo site: www.inteletto.com/janelas 

Coordenação Prof. Dr. Pedro Paulo Carbone 
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JANELAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM TEMPOS DE QUARENTENA 
 Grande evento na área de desenvolvimento humano, voluntário e gratuito. 
 36 palestras (lives pelo Youtube) com educadores, gestores, empresários, profissionais de educação corporativa e 

gestão de pessoas, catedráticos, artistas plásticos, além de jovens talentosos em T&D 
 Coordenação Geral: escritor, professor, escritor e Dr. PEDRO PAULO CARBONE  
 Apoio: GRUPO SABIN, INTELETTO CONSULTORIA, CARBONE TREINAMENTO, ABRH-DF  e APABB 
 
Inscreva-se pelo site e leia o regulamento: www.inteletto.com/janelas 
(você poderá se inscrever de graça a qualquer tempo, e terá direto a assistir a todas as lives, a partir da sua inscrição). 
 
Abertura do evento e primeira live 08.05.2020, às 10:00h 
Última live ao vivo: 02.07.2020, às 11:30h 
As palestras autorizadas serão gravadas e disponibilizadas posteriormente no site 
 
Período de realização: de 08 de maio a 02 de julho 2020 
 

Senhores e senhoras participantes,  

Boas vindas! 

        Sejam bem-vindos e bem-vindas às Janelas de desenvolvimento humano em 
tempos de quarentena, o maior evento de gestão de pessoas e desenvolvimento profissional em tempos de pandemia e 
quarentena do centro-oeste.  Analogamente aos cantores e poetas que, de suas janelas, acalmam nossos corações nesse 
momento difícil de quarentena para superarmos a epidemia do COVID-19, este evento pretende disponibilizar 
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conhecimentos no campo do desenvolvimento humano e profissional à comunidade, onde for possível chegar. Numa ação 
comunitária, voluntária e gratuita, reuniu-se um conjunto significativo de educadores, gestores, empresários, profissionais 
de educação corporativa e gestão de pessoas, catedráticos, artistas plásticos, curadores, arquitetos, poetas, além de jovens 
talentosos em T&D que abordarão a importância do  desenvolvimento humano e profissional para a superação da crise 
por que passa a humanidade. De suas janelas eletrônicas, por lives, através do YouTube, esses profissionais transmitirão 
ensinamentos e caminhos de superação e desenvolvimento, numa importante ação de compartilhamento e 
responsabilidade social.  
 
        O evento é coordenado pelo escritor, professor, pesquisador e empresário Dr. 
Pedro Paulo Carbone, que chefiou, por vários anos a Universidade Corporativa do Banco do Brasil. O evento recebeu o 
apoio da melhor empresa do Brasil para trabalhar1, SABIN MEDICINA DIAGNÓSTICA. Além disso conquistou o apoio da 
INTELETTO CONSULTORIA, empresa especializada em curadoria de conhecimentos e trilhas de aprendizagem, da CARBONE 
TREINAMENTO E CONSULTORIA, voltada à implantação da gestão por competências, da Associação Brasileira de Recursos 
Humanos do DF (ABRH-DF) e da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência do Banco do Brasil e da Comunidade 
(APABB),  entre outras organizações que estão aderindo. 
 
        O evento conta com a participação de quarenta palestrantes renomados e  
vários  técnicos de apoio para o suporte ao evento, todos trabalhando gratuitamente para o conteúdo chegar até você. 
 
        O evento Janelas de desenvolvimento humano em tempos de quarentena, 
está dividido em 6 (seis)  blocos temáticos de palestras, e você poderá construir sua trilha de aprendizagem ao navegar em 
vários campos de conhecimento assistindo às lives. 
 
       Pedro Paulo Carbone 
       Coordenador do evento 
                                                           
1 O Grupo Sabin figura entre as 10 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil (GPTW) e a Melhor Empresa para a Mulher Trabalhar no Brasil (GPTW). Empresa mais 
sustentável do Setor de Saúde pelo Guia Exame Sustentabilidade, e uma das Empresas Mais Inovadoras pelo Prêmio Valor de Inovação. 
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BLOCOS TEMÁTICOS DE PALESTRAS 

Janelas de desenvolvimento humano em tempos de quarentena 

08 de maio à 02 de julho de 2020 
 

BLOCO 1 – PENSADORES DE UMA UNIVERSIDADE CORPORATIVA BRASILEIRA DE CLASSE MUNDIAL 

Nesse primeiro bloco quatro educadores corporativos de destaque nacional, oriundos de uma universidade corporativa que ganhou os mais importantes 
prêmios do mundo por sua qualidade pedagógica e projetos ousados, falam sobre desenvolvimento humano, filosofia, educação corporativa e psicologia 
positiva, oferecendo as bases da construção de um sistema de desenvolvimento voltado à transformação.  

BLOCO 2 – EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS DE DESTAQUE QUE INVESTEM EM DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Nesse segundo bloco, uma empresária brasileira consagrada, executivos do setor público e profissionais que fazem gestão de conhecimento mostram 
a importância de construir organizações que aprendem e promovem mudanças com resultados.  

BLOCO 3 – CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: professores e pesquisadores na educação, na psicologia, na 
administração e na arte  

Nesse terceiro bloco selecionamos importantes professores, pesquisadores e curadores de arte que se dedicam a estudar caminhos para o 
desenvolvimento humano.  

BLOCO 4 – JOVENS QUE TRABALHAM COM TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO  

Nesse quarto bloco convidamos jovens promissores que trabalham com desenvolvimento humano e já estiverem à frente de importantes projetos de 
educação corporativa, novas tecnologias da educação e inovação.   

BLOCO 5 – TRILHAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO:  MULTIPLICIDADE DE VISÕES   

Nesse  bloco convidamos um professor que fala sobre o desenvolvimento humano na perspectiva de inclusão social, além de um educador, que dedicou 
sua vida para formar novos educadores, para traçar uma síntese da multiplicidade de visões do evento. Uma reflexão sobre os próximos passos.  

BLOCO 6 - MOMENTO DE ARTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Este bloco é dedicado à arte, espaço de imaginação, de criação do novo  e de rupturas com o antigo. Um conjunto especial de artistas plásticos e um 
cineasta falam como a arte pode nos ajudar a crescer e melhorar o mundo 
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EVENTO JANELAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM TEMPOS DE QUARENTENA 
DATAS E HORÁRIOS DAS 36 PALESTRAS: PROGRAME-SE 08.05 a 02.07.2020 
N. Data /hora PALESTRANTE TEMAS DAS PALESTRAS - LIVES 
1 08.05, 10h Msc. RICARDO DE FARIA 

BARROS 
E, quando lhes faltarem os ventos, remem; nos subversivos mares da Esperança. 

2 12.05, 10h  Dr. ARTUR ROMAN Bons temperos para saborear bons resultados! Como as ideias de Empédocles, filósofo pré-socrático, 
podem nos ajudar a constituir equipes polifônicas 

3 15.05, 10h Msc. ANTONIO SERGIO RIEDE 
 

Gestão de pessoas em tempos de cólera: os novos papéis que surgem para os gestores na era da 
polarização extrema e da pós-verdade 

4 19.05, 10h Dr. PEDRO PAULO CARBONE 
 

Ambientes pródigos de aprendizagem:  os novos formatos para a educação digital na era pós-
pandemia 

5 19.05, 18h MANU MILITÃO 
(artista plástico) 

A arte e a visão de mundo: Mecanismos de leitura e interpretação da contemporaneidade 

6 22.05, 18h Dr. ANDRÉ SAITO 
 

Competências para um mundo em transformação 

7 26.05, 18h Msc. LÍDIA ABDALLA 
(Presidente Grupo SABIN) 

Como formar uma equipe de Alta performance em torno da Missão e Propósito (O CASO SABIN) 

8 28.05, 18h GINO TERENTIM                
Doutorando Université de Bordeaux  

Tecnologia, Inovação e Pessoas na Era das Mudanças 
 

9 29.05, 18h JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS 
(Vice-Pres. BADESUL) 

Dynamic Mindset:  
compreendendo o significado das transformações  

10 02.06, 10h Dra. GARDÊNIA DA SILVA ABBAD Demandas de aprendizagem de gestores e teletrabalhadores durante e após a pandemia 

11 02.06, 18h MARCIA BANDEIRA 
(artista plástica) 

A força das imagens simbólicas: Libertação do potencial inato através da pintura espontânea. 

12 03.06, 10h  Msc. PAULO CÉSAR R. C. ALVIM 
(Secretário de Estado de 
empreendedorismo e inovação) 

O futuro do empreendedorismo pós-pandemia 

13 05.06, 10h MARCO AURELIO TAVARES, LELO 
(artista plástico) 

Processo criativo:  A representação de uma ideia 
 

14 05.06, 18h Dra. CARLA ANTLOGA Pandemia e trabalho feminino: reflexões e perspectivas 

15 09.06, 10h STAVROS XANTHOPOYLOS 
(Diretor ABED) 

A mudança de paradigma no uso da tecnologia digital na educação formal e holística 
 

16 09.06, 18h Dr. JAIRO EDUARDO BORGES-
ANDRADE 

Aprendizagem no trabalho e desenvolvimento profissional 
 

17 12.06, 15h Msc. ÍTALO CAJUEIRO         
(Cineasta e diretor de cinema) 

Cinema e Audiovisual: do papel ao pixel, qual a importância das histórias e como transformá-las em 
luz! 
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18 12.06, 18h Dra. MARIA EUGENIA BELCZAK 
COSTA 

Raiva quem não tem? Empatia não é para ser fácil, é para valer a pena! 

19 16.06, 10h Prof. MARCELO MINUTTI 
 

Futuro Digital: como se preparar para a revolução do desenvolvimento profissional 

20 16.06, 18h Dr. HUMBERTO FALCÃO 
MARTINS 

Governança colaborativa em tempos de crise 

21 18.06, 10h Msc. WANKES LEANDRO 
 

Novos domínios para a tomada de decisão em RH: explorando o Cynefin Framework 

22 18.06, 18h Dra. FÁTIMA BAYMA Educação na Era COVID- 19: Cenários e Desafios 

23 19.06, 10h PEDRO SANGEON                      
(Ilustrador, quadrinista, artista 
urbano e concept artist) 

Tranquilo, mas agiliza - exercícios contemplativos para a sobrevivência emocional em meio ao caos 
 

24 19.06, 18h PEDRO P. LUCIO CARBONE –  
MBA University of Michigan (EUA)  

Aprendizagem e alta-performance sob a perspectiva multicultural 
 

25 22.06, 10h Dr. ABRAÃO CAVALCANTE LIMA Talk Show - De frentista de posto de gasolina a doutor em economia: com ter sucesso pós 50 anos 

26 22.06, 18h DRA. LUCI FERRAZ Metodologias Ativas, Protagonismo e Tecnologias Digitais: tendências nas propostas de Treinamento 
e Desenvolvimento 

27 23.06, 18h CARLOS FERREIRA DA SILVA  
(Carlos Lin, mestre em artes) 

Arte em tempos de crise 

28 25.06, 10h Prof. CARLOS F. LUCIO CARBONE 
(Mestrando  Must University) 

People analytics 
 

29 25.06, 18h Profa. MICHELLE CARVALHO Desenvolvimento Humano e Organizacional na Era da Descontinuidade  

30 26.06, 10 h HERALDO PALMEIRA 
(produtor cultural) 

Talk Show – A febre das lives: o papel dessa ferramenta no novo cenário 

31 26.06,18h Prof. DIEGO SILVA REIS 
(Mestrando Must University) 

A Onipresença Tecnológica e o Desenvolvimento Humano 

32 30.06, 10h MPA. GUILHERME ALMEIDA 
(Diretor ENAP) 

Como inovar em organizações  

33 30.06, 18h Msc. IGOR CAMPOS 
(Arquiteto) 

A vida amparada pela arquitetura 

34 01.07, 10h Dr. FRANCISCO DJALMA DE 
OLIVEIRA 

Todas as pessoas importam: uma abordagem do desenvolvimento humano na perspectiva de 
inclusão social 

35 02.07, 10h Msc. ANTONIO SERGIO RIEDE 
 

Trilhas de Desenvolvimento Humano:  multiplicidade de visões 

36 02.07,11:30h Dr. PEDRO PAULO CARBONE Encerramento do evento, considerações finais e agradecimentos 
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BLOCO DE PALESTRAS 1 – PENSADORES DE UMA UNIVERSIDADE CORPORATIVA BRASILEIRA DE CLASSE 
MUNDIAL 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

1 08.05  
 

10:30 
horas 

Msc. RICARDO DE 
FARIA BARROS 
 

E, quando lhes faltarem os 
ventos, remem; nos 
subversivos mares da 
Esperança. 
 

Apresentar rotas de fugas, e 
áreas de resistência do ser 
humano, para navegar sob 
intensas tormentas ou 
tsunamis, existenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escritor, professor, 
palestrante, psicólogo, mestre 
em gestão social e trabalho 
pela FGV, especialista em 
gestão de pessoas e pós-
graduando em psicologia 
positiva. Funcionário 
aposentado do Banco do 
Brasil, dedicou-se por mais de 
20 à educação corporativa do 
BB. Autor de livros e do famoso 
blog de desenvolvimento 
humano “Bode com Farinha”. 
Diretor-executivo da Ânimo 
Desenvolvimento Humano 
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BLOCO DE PALESTRAS 1 – PENSADORES DE UMA UNIVERSIDADE CORPORATIVA BRASILEIRA DE CLASSE 
MUNDIAL 
N Data  

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

2 12.05 
 

10 
horas 

Dr. ARTUR ROMAN 
 

 

Bons temperos para 
saborear bons resultados! 
Como as ideias de 
Empédocles, filósofo pré-
socrático, podem nos 
ajudar a constituir equipes 
polifônicas. 
 
 

Identificar as características dos 
temperamentos (colérico, 
sanguíneo, melancólico e 
fleumático) para constituir 
equipes com profissionais com 
competências diversas e 
complementares 
 
 
 
 
 
 

Pós-Doutor em Sociologia – 
Sorbonne – Paris, Doutor em 
Comunicação – USP, Mestre 
em Linguística – UFPR. 
Consultor em Comunicação 
Organizacional, foi professor 
universitário na UFPR, PUC 
Paraná, UEL e orientador de 
Mestrado na Fae Business 
School de Curitiba. Funcionário 
aposentado do Banco do 
Brasil, dedica-se a mais de 30 
anos à educação corporativa. 
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BLOCO DE PALESTRAS 1 – PENSADORES DE UMA UNIVERSIDADE CORPORATIVA BRASILEIRA DE CLASSE 
MUNDIAL 
N Data  

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

3 
 

15.05 
 

10 
horas 

Msc. ANTONIO SERGIO 
RIEDE 
 

 

Gestão de pessoas em 
tempos de cólera: os novos 
papéis que surgem para os 
gestores na era da 
polarização extrema e da 
pós-verdade. 
 
 

Refletir sobre os desafios que a 
era da modernidade líquida, as 
tendências ao auto-engano e as 
incertezas da pós-pandemia 
trazem para a gestão de pessoas 
nas organizações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestre em Gestão Empresarial 
pela FGV e Bacharel em 
Jornalismo pelo UniCeub. Foi 
professor de programas de 
pós-graduação da FGV e do 
IBMEC e ocupou o cargo de 
Diretor de Gestão de Pessoas 
do Banco do Brasil. No BB 
atuou, também, como 
educador formador de novos 
educadores do BB. Palestrante 
há mais de 30 anos. 
Conselheiro de empresas 
como Invepar, Fibria e Kepler 
Weber. Atual conselheiro 
deliberativo eleito da Previ - 
fundo de pensão do BB.  
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BLOCO DE PALESTRAS 1 – PENSADORES DE UMA UNIVERSIDADE CORPORATIVA BRASILEIRA DE CLASSE 
MUNDIAL 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

4 19.05 
 

10 
horas 

Dr. PEDRO PAULO 
CARBONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambientes pródigos de 
aprendizagem:                   
os novos formatos para 
a educação digital na 
era pós-pandemia 
 
 
 

Demonstrar como as novas 
tecnologias educacionais 
rompem com os paradigmas do 
treinamento clássico, 
projetando novas fronteiras de 
educação digital e engenharia 
do conhecimento. Vivemos hoje 
o apogeu das chamadas trilhas 
de aprendizagem.   
 
 
 
 

Pedro Paulo Carbone é um dos 
maiores influenciadores no campo 
do desenvolvimento humano no 
Brasil, professor da FGV e ENAP, 
pesquisador e consultor de renome 
nacional e internacional. É doutor 
em Economia (Católica), mestre em 
Administração Pública (FGV) e 
graduado em administração (USP). 
Especialistas em novas tecnologias 
da educação (Suny University-USA). 
Consultor em gestão por 
competências e trilhas de 
aprendizagem.  Coautor do livro 
Gestão por competências e gestão 
do conhecimento, Ed. FGV, com 
mais 200 mil exemplares vendidos. 
Foi Chefe da Universidade 
Corporativa do Banco do Brasil 
entre outros cargos executivos 
ocupados no BB ao longo de sua 
carreira. Atualmente é Diretor 
Executivo da Carbone Treinamento 
e Consultoria em Gestão por 
Competências. 
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MOMENTO DE ARTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 1 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

5 19.05 18 
horas 

MANU MILITÃO 
 

 
 

 
 
 

A arte e a visão de 
mundo:  
Mecanismos de 
leitura e 
interpretação da 
contemporaneidade 
 

Aos 14 anos, Manu Militão faz sua primeira 
exposição motivado pela professora de arte do 
ensino médio, D. Marilda. Ela lhe ensinou a técnica 
de óleo sobre tela e em um mês de férias, produziu, 
37 telas, realizando então, sua primeira exposição. 
Mais tarde participou dos salões de arte de Brasilia-
DF, Brasil, depois fez cenografia teatral, onde 
produzia grandes painéis sempre tendo como base 
o desenho realístico, sua melhor forma de 
expressão. Ingressa no audiovisual através do 
desenho animado, produzindo peças publicitárias 
que mais tarde, por questões de mercado passa a 
trabalhar com produção audiovisual como cenógrafo 
e diretor de fotografia. Em 1990 segue para Madri -
Espanha, onde participa do curso de colorização em 
cinema, seguindo para Lisboa-Portugal para atuar na 
área do audiovisual como Diretor de Animação, 
Diretor de Fotografia, Cenógrafo, Diretor de Arte e 
Diretor de Imagem por 13 anos sendo reconhecido 
pelo seu trabalho, premiado como melhor diretor de 
animação do ano em Portugal, em 2000. Em 2017 
retorna às exposições com três mostras em dois 
espaços universitários do UniCEUB e na Harley 
Davidson Brasília. Em 2018 participa da coletiva 
InsideOut, por ocasião do dia internacional da 
pessoa com Sindrome de Down, evento integrante 
da Agenda da ONU, NY-USA. Em 2019 realiza o 
projeto BORDER uma jornada artística pelas 
fronteiras de povos e países, culminando na 
exposição que levou mais de 40 mil visitantes ao 
Museu Nacional da República, seguindo para uma 
mostra interna na EBC em Brasília. Agraciado com a 
Medalha de Honra ao Mérito Militar do STM em 2015. 
Agraciado com a Medalha de Honra ao Mérito 
“Parceiro da Escola” da SEEDF, Governo do Distrito 
Federal em 2018. 
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BLOCO DE PALESTRAS 2 – EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS DE DESTAQUE QUE INVESTEM EM 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

6 22.05 18 
horas 

Dr. ANDRÉ SAITO 
(Presidente SBGC) 
 

 

Competências para um 
mundo em 
transformação 
 
 

Explorar como será o mundo 
pós-pandemia e como podemos 
estar preparados, com ênfase à 
economia e ao trabalho do 
conhecimento. Listar algumas 
competências transversais 
necessárias para navegar neste 
mundo em transformação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André Saito é especialista em  
gestão                  do 
conhecimento, inovação e 
empreendedorismo, e atua 
como professor, consultor e 
palestrante há mais de 15 
anos. Atual presidente do 
Conselho Deliberativo da 
SBGC, Sociedade Brasileira de 
Gestão do Conhecimento. 
PhD em ciências do 
conhecimento por JAIST 
(Japão) e mestre em 
administração de empresas 
pela FGV. 
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BLOCO DE PALESTRAS 2 – EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS DE DESTAQUE QUE INVESTEM EM 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

7 
 

26.05 
 

18 
horas 

Msc. LÍDIA ABDALLA 
(Presidente Grupo SABIN) 
 

 

Como formar uma equipe de 
Alta performance em torno da 
Missão e Propósito                            
(O CASO SABIN) 
 
 
Lídia Abdalla, Presidente do Grupo 
Sabin, alcançou importantes 
conquistas figurando entre as 10 
Melhores Empresas para Trabalhar 
no Brasil (GPTW) e a Melhor Empresa 
para a Mulher Trabalhar no país 
(GPTW). Empresa mais sustentável 
do Setor de Saúde pelo Guia Exame 
Sustentabilidade, e uma das 
Empresas Mais Inovadoras pelo 
Prêmio Valor de Inovação, 
configurando-se como uma equipe de 
alta performance, totalmente 
alinhada à missão e propósito.  
 
 
 
 

Presidente Executiva do Grupo 
Sabin Medicina Diagnóstica, 
Membro do Conselho 
Deliberativo da ABRAMED 
(Associação Brasileira de 
Medicina Diagnóstica) e do 
Conselho Curador da Fundação 
Banco do Brasil. Bioquímica 
formada pela Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP), 
com mestrado em Ciências da 
Saúde pela Universidade de 
Brasília (UnB) e MBA em Gestão 
Empresarial pela Fundação 
Dom Cabral (FDC).  
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BLOCO DE PALESTRAS 2 – EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS DE DESTAQUE QUE INVESTEM EM 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

8 28.05 
 

18 
horas 

GINO TERENTIM 
(doutorando  Université de 
Bordeaux ) 
 

 
 

Tecnologia, Inovação e 
Pessoas na Era das 
Mudanças 
 
Peter Diamandis e Steven Kotler, 
argumentam que a tecnologia trará 
prosperidade. Eles acreditam que os 
grandes avanços da tecnologia nos 
possibilitarão superar as importantes 
necessidades básicas no planeta. Já 
Elon Musk e Stephen Hawking 
enxergam diferente, projetando  
destruição de empregos e nossa 
própria extinção. Qual o papel da 
tecnologia nesses dois cenários, 
utópico e distópico? Qual a 
importância do fator humano nesse 
contexto?  
 
 
 
 
 

Doutorando pela Université de 
Bordeaux, com MBE em Economia 
e Gestão de Projetos pela USP, 
possui amplo conhecimento e 
experiência em Planejamento 
Estratégico, Inovação e 
Gerenciamento de Portfólios, 
Programas e Projetos. Atuou como  
Coordenador Geral de 
Gerenciamento de Projetos no 
Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações e 
esteve à frente do escritório de 
projetos estratégicos da CAIXA. É 
mentor de startups, professor e 
empreendedor, buscando tornar o 
mundo um lugar ainda melhor por 
meio da educação. Pai da Isa, filho 
da Dona Arlette, do Seu Gino e 
marido da Lu. 
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BLOCO DE PALESTRAS 2 – EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS DE DESTAQUE QUE INVESTEM EM 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

9 29.05 
 

18 
horas 

JOSÉ CLÁUDIO DOS 
SANTOS 
(Vice-Presidente do BADESUL) 
 
 

 

Dynamic Mindset:  
compreendendo o 
significado das 
transformações  
 
 
Preparar lideranças e 
pessoas para a new mindset, 
new way of live.  Um novo 
olhar para a inovação e 
renovação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vice-Presidente do BADESUL, 
agência de fomento 
vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo do Governo do 
Estado Rio Grande do Sul. É, 
também, Conselheiro do 
SEBRAE Rio Grande do Sul. 
Foi, ainda,  Diretor de 
Administração e Finanças do 
Sebrae Nacional. Especialista 
em Gestão, voluntário de 
Programas de Qualidade do 
Sul e, no Brasil, como Juiz da 
FNQ - Premio Nacional da 
Qualidade. Integrou 
delegações brasileiras junto a 
OIT e BRICs.  
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BLOCO DE PALESTRAS 3 – CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: professores e pesquisadores na 
educação, na psicologia, na administração e na arte 
N. Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

10 02.06 10 h Dra. GARDÊNIA DA SILVA 
ABBAD 
 
 

 
 

Demandas de 
aprendizagem de 
gestores e 
teletrabalhadores 
durante a após a 
pandemia 
 
Grande número de trabalhadores 
presenciais teve que migrar para o 
teletrabalho durante a pandemia. A 
gestão de equipes de 
teletrabalhadores em tempos de 
isolamento social tem sido um grande 
desafio para todos aqueles que 
passaram a gerenciar equipes de 
teletrabalhadores. Todos eles, 
gestores e teletrabalhadores, 
precisaram adaptar-se rapidamente 
ao home office compulsório. A busca 
do equilíbrio trabalho-família-
trabalho, o uso de tecnologias da 
informação e comunicação e a 
prevenção do Burnout são 
habilidades necessárias ao 
enfrentamento da pandemia.  
 

É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, 
nível 1 B. Possui graduação, mestrado e doutorado 
em Psicologia pela Universidade de Brasília. Realiza 
pesquisas na área de Psicologia Organizacional e do 
Trabalho com ênfase em aprendizagem, 
treinamento, desenvolvimento em educação; 
medidas de avaliação de programas educacionais 
presenciais e a distância; tecnologias de ensino em 
saúde. É professora Associada, lotada no 
Departamento de Psicologia Social e do Trabalho e 
participa do corpo docente de dois programas de 
pós-graduação (Programa de Psicologia Social, do 
Trabalho e das Organizações - PSTO e Programa de 
Pós-Graduação em Administração - PPGA) da 
Universidade de Brasília. Exerceu funções de chefe e 
subchefe do Departamento de Psicologia Social e do 
Trabalho, Diretora do Instituto de Psicologia e 
Decana de Gestão de Pessoas da UnB e foi membro 
da diretoria do Fórum de Pró-reitores de Recursos 
Humanos da Andifes. Presidiu a Associação 
Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho 
– SBPOT e foi coeditora da Revista Psicologia, 
Organizações e Trabalho – rPOT. Coordenou um 
projeto multidisciplinar de formação de mestres e 
doutores e produção de conhecimentos sobre ensino 
na saúde, financiado pela CAPES. Integrou e 
coordenou o Comitê Assessor do CNPq - CA - 
Psicologia. Atualmente coordena dois grupos de 
pesquisa que reúnem doutorandos, mestrandos, 
estudantes de graduação e profissionais da área de 
Treinamento, Desenvolvimento e Educação, e 
gestão de teletrabalho. Coordena atualmente um GT 
da ANPEPP, que realiza pesquisas sobre o tema 
Desenho do Trabalho. 
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MOMENTO DE ARTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 2 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

11 02.06 18 h MARCIA BANDEIRA 

 

 
 

A força das imagens 
simbólicas:  
Libertação do potencial 
inato através da pintura 
espontânea. 
 
 
 
 
Existe dentro de cada um de nós um 
arsenal imagético adormecido que 
pode ser acessado através da 
experiência da Pintura Espontânea. 
Trazer tais símbolos à consciência 
pode nos ajudar a traduzir emoções 
e revelar potências, abrindo uma 
janela para a expressão mais 
genuína da alma. 
 
 
 
 
 

Marcia Bandeira é designer 
gráfica, artista plástica e arte 
terapeuta. Especialista em 
Computação Gráfica Aplicada, 
Especialista em Artes Visuais, 
especialista em Psicologia 
Transpessoal e facilitadora de 
Arteterapia pelo Método I.am.I 
de Pintura Espontânea. 
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BLOCO DE PALESTRAS 3 – CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: professores e pesquisadores na 
educação, na psicologia, na administração e na arte 
N. Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

12 03.06 10 
horas 

Msc. Paulo César Rezende 
de Carvalho Alvim 
(Secretário de Estado de 
empreendedorismo e Inovação) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O futuro do 
empreendedorismo pós-
pandemia 

Paulo Alvim, Secretário de estado de 
empreendedorismo e inovação do Ministério 
da ciência, tecnologia, inovações e 
comunicações. Engenheiro Civil, formado pela 
Universidade Federal do RJ, Mestre em Ciência 
da Informação, pela UnB. Analista de projetos 
das áreas de transporte e energia, analista 
técnico da Secretaria de Tecnologia Industrial do 
MIC, atuando nas áreas de energia e tecnologia 
industrial básica. Técnico do CEBRAE, atuando 
nas áreas de apoio tecnológico aos pequenos 
negócios e superintendente da área de 
modernização e cooperação técnica. Secretário 
Geral Adjunto do MEC e técnico da FINEP, 
atuando na área de apoio a consultoria nacional. 
Atuou na coordenação de modernização 
tecnológica da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia da PR, nas  áreas de prospecção 
tecnológica, PBQP e PACTI. Secretário Adjunto 
de Governo do Governador do DF/ GDF. Foi 
Secretário Adjunto de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente do GDF. Presidente da FAP-DF. 
Técnico da FINEP, atuando na área de negócios 
internacionais de tecnologia. Vice-Diretor do 
IBICT. Chefe de escritório da FINEP em Brasília. 
Diretor do Departamento de Setores Intensivos 
em Mão-de-obra da Secretaria de 
Desenvolvimento da Produção do MDIC. 
Analista III do Sebrae Nacional, onde exerceu as 
funções de Gerente de Acesso a Tecnologia e 
Inovação, Gerente de Agronegócios, Gerente de 
Acesso a Mercados, Gerente de Acesso a 
Mercados e Serviços Financeiros, Coordenador 
do CRAB, Assessor da Diretoria, analista da 
Unidade de Cultura Empreendedora, além das 
participações como Conselheiro dos CDE dos 
Sebrae PA, AC, RO, RJ e MG e como 
representante do Sebrae em Conselhos e 
Fóruns nacionais e internacionais. Atualmente é 
Secretário Nacional de Empreendedorismo e 
Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações – MCTIC. 



19 
 

MOMENTO DE ARTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 3 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

13 05.06 10 
horas 

MARCO AURELIO TAVARES,  
LELO 

 
 

 
 

Processo criativo:          
A representação de 
uma ideia. 
 
 
A ideia antecede a obra. Primeiro, 
trabalha-se o pensamento, depois 
busca-se o meio para representá-
lo. O desenvolvimento do conceito 
é a alma da própria manifestação.  
Se há vontade de expressão, por 
que expressar? Como expressar?  
Essas seriam as questões básicas 
do processo criativo. 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Aurélio Tavares, 
Lelo, é artista plástico, 
especialista em artes 
plásticas, cenógrafo e 
professor de artes por mais 
de 20 anos.  
Criou há 15 anos o Ateliê 
27, espaço transdisciplinar 
onde são desenvolvidas 
várias atividades culturais. 
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BLOCO DE PALESTRAS 3 – CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: professores e pesquisadores na 
educação, na psicologia, na administração e na arte 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

14 05.06 18 
horas 

Dra. CARLA ANTLOGA 
 

 

Pandemia e 
trabalho feminino: 
reflexões e 
perspectivas 
 
Há trabalhos que, em nossa 
sociedade, são majoritariamente 
destinados às mulheres. Com a 
pandemia, muitas tarefas 
"invisíveis" realizadas pelas 
mulheres passaram a não poderem 
mais ocorrer da mesma forma, 
principalmente em função da 
carência de rede de apoio. Agora, 
muitos trabalhos que sequer eram 
nomeados apareceram e precisaram 
ser divididos. Quando a pandemia 
acabar, seguiremos com o antigo 
modelo de distribuição de 
atividades, principalmente as 
domésticas, ou aproveitaremos o 
momento para fazer uma revisão 
disto? E as empresas, o que ainda 
precisam aprender sobre a vida 
feminina a e o trabalho? 
 

Doutora em Psicologia do Trabalho, 
professora e pesquisadora em 
Trabalho Feminino na Universidade 
de Brasília. Coordenadora do 
Psitrafem - Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Psicodinâmica do 
Trabalho Feminino. Colaboradora na 
área de Qualidade de Vida no 
Trabalho na Escola Nacional de 
Administração Pública. Mãe do 
Miguel, 13 anos e do Francisco, 4 
anos. 
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BLOCO DE PALESTRAS 3 – CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: professores e pesquisadores na 
educação, na psicologia, na administração e na arte 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

15 09.06 10 
horas 

STAVROS XANTHOPOYLOS 
(Diretor ABED) 
 

 
 
 
 
 
 

A mudança de 
paradigma no uso 
da tecnologia 
digital na educação 
formal e holística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultor em Educação é membro da 
diretoria de relações internacionais da 
Associação Brasileira de Educação a 
Distância (Abed), já tendo ocupado o 
cargo de vice-presidente. Há 24 anos 
atua com Educação a Distância (EaD) 
para graduação e pós-graduação. Foi 
vice-diretor do Instituto de 
Desenvolvimento Educacional da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e 
diretor executivo do FGV Online 
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BLOCO DE PALESTRAS 3 – CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: professores e pesquisadores na 
educação, na psicologia, na administração e na arte 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

16 09.06 18 
horas 

Dr. JAIRO EDUARDO BORGES-
ANDRADE 
 

 

Aprendizagem no 
trabalho e 
desenvolvimento 
profissional 
 
Identificar características do 
desenho do trabalho relativas a 
tarefas e conhecimento necessários 
para realizar desempenho e relativas 
ao contexto social e físico em que ele 
ocorre. Discutir possíveis alterações 
nessas características, durante ou 
após a pandemia e o isolamento 
social. Recapitular modelos teóricos 
que associam aquelas características 
à aprendizagem no trabalho e ao 
desenvolvimento profissional, bem 
como, sumariar evidências 
científicas sobre essas associações, 
no exterior e no Brasil. 
Consubstanciar oportunidades 
práticas que tínhamos, delas 
decorrentes. Refletir sobre a práxis 
que pode(re)mos adotar, 
considerando o presente e o futuro. 
 
 

Graduado em Psicologia pela Universidade de 
Brasília (UnB) e mestrado (1977) e doutorado 
(1979) em Sistemas Instrucionais pela Florida 
State University. Pós-doutorados realizados: 
International Food Policy Research Institute 
(1990), University of Sheffield e 
Rijksuniversiteit Gröningen (2001) e Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 
(2010). Foi pesquisador da Embrapa (1979-
1993), onde desenvolveu atividades ligadas a 
gestão de pessoas e de ciência e tecnologia. De 
1993 a 2019, foi professor titular na UnB, onde 
realizou atividades de pesquisa 
(Aprendizagem, Processos Psicossociais e 
Mudança nas Organizações), ensino 
(Graduação, Mestrado e Doutorado) e 
extensão (Treinamento e Desenvolvimento de 
Pessoal). Continua realizando essas atividades 
de pesquisa e ensino, como Pesquisador 
Colaborador Sênior na UnB. Gestão realizada 
em entidades científicas e profissionais: Capes 
(Psicologia), CNPq (Psicologia), ANPEPP, 
SBPOT, CFP e CRP-01. 
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MOMENTO DE ARTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 4 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

17 12.06 15 
horas 

Msc. ÍTALO CAJUEIRO 
(Cineasta, roteirista e diretor de filmes) 
 

 
 

 
                                       O LOBISOME E O CORONEL 

 I-Juca Pirama 

Cinema e 
Audiovisual: do papel 
ao pixel, qual a 
importância das 
histórias e como 
transformá-las em 
luz! 
 
As histórias estão presentes 
em tudo o que fazemos e 
até mesmo enquanto 
dormimos. Qual a sua 
importância em nossas 
vidas? Por quê a sociedade e 
as organizações precisam 
delas e como transformá-las 
em luz por meio do 
audiovisual. 
 
 
 
 

Ítalo Cajueiro, 51 anos, publicitário, professor, 
Mestre em Comunicação Social pela 
Universidade de Brasília - UnB. É cineasta, 
animador, roteirista, ilustrador e diretor de 
diversos filmes e curtas metragens: “O 
Lobisomem e o Coronel”, “A moça que dançou 
depois de morta”, “A menina que pescava 
estrelas”, “Reconhecimento” e “I-Juca Pirama”. 
Seu primeiro curta-metragem em 35mm: “O 
Lobisomem e o Coronel” foi a primeira 
animação brasileira a conquistar o prêmio de 
melhor filme no Anima Mundi. Suas 
animações já receberam 50 prêmios em 
diversos festivais de cinema no Brasil e no 
exterior. Realizou storyboard para diversos 
longas metragens como “Uma Loucura de 
Mulher” com Mariana Ximenes, “Repartição do 
Tempo” com Dedé Santana e Tonico Pereira e 
“Cano Serrado” com Milhem Cortez, Paulo 
Miklos e Jonathan Haagensen. Produziu 
roteiros para três longas metragens, foi jurado 
em diversos festivais de cinema no país e 
realizou trabalhos e consultorias no universo 
audiovisual para o Banco do Brasil, Rede Globo, 
TV Escola, Petrobras, Ministério da Cultura, 
Ministério da Educação, dentre outros 
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BLOCO DE PALESTRAS 3 – CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: professores e pesquisadores na 
educação, na psicologia, na administração e na arte 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

18 12.06  18 
horas 

Dra. MARIA EUGENIA  
 
 

 
 

Raiva quem não tem? 
Empatia não é para 
ser fácil, é para valer 
a pena! 
 
O que é a Raiva: emoção ou 
sentimento?  
Quais os principais disparadores 
da raiva? 
Como identificar o grau em que 
se encontra a raiva: a escala da 
raiva 
As consequências da raiva: o que 
acontece com nosso corpo, 
mente, relacionamentos 
O Gerenciamento da Raiva 
O outro – a comunicação, a 
empatia, a verdadeira escuta 
O olhar para a diversidade- o não 
julgamento 
A empatia intelectual, a empatia 
emocional, o encontro 

Educadora com mestrado e 
doutorado em educação nos EUA, 
consultora na área de 
comportamento organizacional 
envolvendo desenvolvimento de 
equipes, criatividade e 
desenvolvimento gerencial. 
Certificação Internacional, pela 
Newfield, para atuar como coach. 
Atua como coach de executivos há 
mais de 15 anos. Trabalhos 
publicados nos temas: grupo focal e 
desenvolvimento de equipes. 
Especialista em Anger Management 
pela National Anger Management 
Association – NAMA/New York- USA. 
Palestrante e professor da FGV. 
Diretora executiva da empresa 
Questão Essencial. 
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BLOCO DE PALESTRAS 3 – CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: professores e pesquisadores na 
educação, na psicologia, na administração e na arte 
N Data  

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

19 16.06 10 
horas 

Prof. MARCELO 
MINUTTI 
 

 

Futuro Digital: como 
se preparar para a 
revolução do 
desenvolvimento 
profissional 
 
Novos modelos digitais estão 
desafiando as estruturas 
tradicionais e forçando nossa 
reflexão sobre o futuro. Como já 
vem ocorrendo em varias áreas, 
tecnologias emergentes estão 
ajudando a reduzir custos e 
melhorar resultados mas, 
também, trazem efeitos 
colaterais disruptivos para o 
universo profissional de muitos. 
Assim, a palestra se propõe a 
analisar algumas das principais 
forças de ruptura no horizonte, 
seus possíveis desdobramentos 
para o nosso futuro e como 
podemos nos preparar para esse 
admirável mundo novo. 
 

Prof. Marcelo Minutti é palestrante e 
pesquisador nas áreas de inovação, 
negócios digitais e tecnologias 
emergentes. É um dos pioneiros da 
internet no Brasil. Recebeu por duas vezes 
o Prêmio de Excelência Acadêmica IBMEC 
como melhor professor de gestão e 
inovação. 
Algumas organizações com as quais 
trabalhou: Google, Samsung, Coca-Cola, 
Facebook, Danone, PayPal, FGV, The 
Economist, Fundação Dom Cabral, FIA-USP, 
Sebrae, AXA, COOPERFORTE, Apex-Brasil, 
FIESP, Banco do Brasil, Bradesco, CNI, SESI, 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, Sicoob, Oi e Unesco. 
Linkedin:  
https://www.linkedin.com/in/marcelomin
utti/ 
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BLOCO DE PALESTRAS 3 – CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: professores e pesquisadores na 
educação, na psicologia, na administração e na arte 
N Data  

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

20 16.06 18 
horas 

Dr. HUMBERTO FALCÃO 
MARTINS 
 

 

Governança 
colaborativa em 
tempos de crise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graduado em Administração UnB 
(1986); Mestre em Administração 
Pública - FGV/EBAPE, (1995); 
Especialista em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental - Enap - 
Escola Nacional de Administração 
Pública - (1996); e Doutor em 
Administração – FGV/EBAPE (2003). 
É professor extra carreira da 
Fundação Getúlio Vargas e consultor 
em gestão pública. Fundou o 
Instituto Publix e o dirigiu por 15 
anos. Atuou no Ministério da 
Administração e reforma do estado e 
no Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, onde foi 
secretário de Gestão, delegado do 
Brasil no Comitê de Gestão Pública 
da OCDE e presidente da Rede de 
Gestão Pública e Transparências do 
BID.  
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BLOCO DE PALESTRAS 3 – CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: professores e pesquisadores na 
educação, na psicologia, na administração e na arte 
N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

21 18.06 10 
horas 

Msc. WANKES LEANDRO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novos domínios para 
a tomada de decisão 
em RH: explorando o 
Cynefin Framework 
 
 
Criatividade, agilidade, 
alinhamento com a 
estratégia e  utilização 
de métodos ágeis são os 
novos horizontes dos 
profissionais de RH. Um 
guia para sondar, sentir, 
analisar, agir, 
categorizar e responder. 
 
 
 
 

 Professor, consultor e palestrante nos 
temas soft skills, inovação, gestão e 
projetos. Cofounder da Brasília School of 
Business, é mestre, administrador e 
especialista em política e estratégia pela 
Escola Superior de Guerra/MD e em 
project management pela George 
Washington University/ESI. É Master 
PNL, Facilitador CNV e Liberating 
Structures. Certificado no Cynefin 
Framework e Design Thinking 
Professional, leciona como convidado em 
instituições de renome como FGV, IBMEC 
e ENAP. Participa de movimentos globais 
como Corporate Hackers e Reinventing 
Organizations. É mentor de startups e 
coautor do Canvas de Projeto 
(www.canvasdeprojeto.com.br). Gosta 
de desconstruir e construir conceitos, 
inspirar e capacitar pessoas com 
estratégias práticas para alcançar os 
resultados desejados 
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BLOCO DE PALESTRAS 3 – CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: professores e pesquisadores na 
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N Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

22 18.06 18 
horas 

Dra. FÁTIMA BAYMA 
 

 

Educação na Era 
COVID- 19: Cenários e 
Desafios 
 

Reflexões sobre o futuro 
da educação no pós- 
pandemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doutorado em Educação, 
Professora Titular da Fundação 
Getúlio Vargas-EBAPE (RJ), 
Membro do CEE- RJ. Foi 
Diretora do Programa de 
Geração e Renda e do Seguro 
Desemprego, no Ministério do 
Trabalho. 
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BLOCO DE PALESTRAS 4 – JOVENS QUE TRABALHAM COM TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 
N. Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

MOMENTO DE ARTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 5 
23 19.06 10 h PEDRO SANGEON  

(Ilustrador, quadrinista, artista 
urbano e concept artist) 
 

 
 

 
 

Tranquilo, mas 
agiliza - exercícios 
contemplativos para 
a sobrevivência 
emocional em meio 
ao caos 
 

 
Uma ótima oportunidade 
para conhecer alguns 
recursos meditativos 
acumulados durante anos 
de treinamento na Sibéria - 
sim, é isso mesmo que 
você escutou! - por Pedro 
Sangeon, criador do 
Gurulino, em uma 
experiência subversiva de 
bem-estar para o coração 
e a mente.  
 

Pedro Sangeon é artista 
urbano, ilustrador, 
quadrinista  e Concept 
Artist. Cria personagens 
para quadrinhos, livros e 
animações. È também o 
criador do Gurulino – 
personagem da arte 
urbana reconhecido pelo 
retrato de Brasília e pela 
UNESCO como um dos 
ícones contemporâneos 
de Brasiliense. É autor de 
uma coluna dominical no 
Jornal Correio Brasiliense 
há quase quatro anos, 
onde conta pelos 
quadrinhos o universo 
do Gurulino e seus 
personagens. 
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BLOCO DE PALESTRAS 4 – JOVENS QUE TRABALHAM COM TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 
N. Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

24 19.06 
 

18 
horas 

PEDRO P. LUCIO CARBONE 
MBA University of Michigan (EUA)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizagem e 
alta-performance 
sob a perspectiva 
multicultural 
 
 
O que culturas distintas do 
ocidente ao oriente podem 
nos ensinar sobre obstáculos 
na aprendizagem e 
desempenho profissional. 

Engenheiro pela Escola 
Politécnica da USP e MBA na 
University of Michigan (EUA), 
Rotterdam School of 
Management (Holanda) e 
Cheung Kong Graduate School 
of Business (China). Trabalhou 
em consultoria e operações em 
empresas como Integration, 
A.T. Kearney, Microsoft e 
Amazon, com atuação em 
diversos países. 
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BLOCO DE PALESTRAS 4 – JOVENS QUE TRABALHAM COM TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 
N. Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

25 22.06 10 
horas 

Dr. ABRAÃO CAVALCANTE LIMA 
 

 

Talk show 
De frentista de 
posto de gasolina a 
doutor em 
economia: como ter 
sucesso pós 50 anos 
 
História de vida 
extraordináriade um 
frentista de posto de 
gasolina que se alfabetizou 
aos 18 anos e tornou-se um 
doutor em economia, 
escritor, professor 
universitário de alto nível e 
funcionário graduado do 
Banco Central do Brasil. 
Exemplo de esforço e 
crença no 
autodesenvolvimento. 
 

Doutor e Mestre em economia pela 
Universidade Católica do DF. 
Graduado em história, educação, 
ciências econômicas, com 
licenciatura em matemática. 
Especialização em EAD e gerência 
empresarial. Foi frentista de posto 
de gasolina, cursou o Mobral aos 18 
anos, mas se tornou escritor, 
professor universitário renomado 
(UBRA, UFT, UNIPLAN ANASP, IFTO), 
e funcionário aposentado graduado 
do Banco Central.  
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BLOCO DE PALESTRAS 4 – JOVENS QUE TRABALHAM COM TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 
N. Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

26 22.06 18 
horas Dra. LUCI FERRAZ 

 

 
 
 

Metodologias Ativas, 
Protagonismo e 
Tecnologias Digitais: 
tendências nas propostas 
de Treinamento e 
Desenvolvimento 
 
Reflexões sobre como transformar 
os processos de T&D a partir da 
adoção de metodologias ativas 
mediadas por tecnologias digitais, 
que foquem no desenvolvimento 
de competências que auxiliem no 
fomento da inovação dentro da 
organização 

 

Especialista em Cultura Digital e 
Avaliação diagnóstico-formativa, 
doutora e mestre em Comunicação e 
Educação pela ECA/USP, pós 
doutoranda em Web Currículo pela 
PUC-SP, administradora de 
empresas pela FGV-EAESP. Uma 
das responsáveis pela estruturação 
de instrumento diagnóstico-formativo 
sobre cultura digital no presencial 
para o SENAC-SP, e pela 
organização das duas edições do 
evento "Encontro de Universidades - 
Busca da Sinergia entre Academia e 
Universidades Corporativas", do 
INFI-Febraban em parceria com 
FEA/USP, coordenadora de oficinas 
de metodologias inov-ativas para a 
Universidade Corporativa Bradesco 
(Evento Inovabra), e consultora 
acadêmico pedagógica para a 
BRASSCOM - Associação brasileira 
de Empresas de TI. 
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BLOCO DE PALESTRAS 4 – JOVENS QUE TRABALHAM COM TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 
N. Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

MOMENTO DE ARTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 6 
27 23.06 18 

horas 
CARLOS FERREIRA DA SILVA 
(Carlos Lin,  Mestre em artes, curador, 
artista visual e poeta)  

 

 

ARTE EM TEMPO DE 
CRISE 

 
 
A produção de objetos 
acompanha a humanidade 
desde seus primórdios. A arte 
é uma particularidade social 
definida por um conjunto de 
ações que lapidam seu 
conceito ao longo da história. 
Cada época tem suas 
características. Suas 
produções respondem ao 
contexto no qual estão 
inseridas. O artista é artesão, 
criador, produtor, agenciador, 
mediador no processo de 
construção social da obra de 
arte. Em tempos de crise, 
como a produção artística 
responde à demanda? Que 
diálogos são instituídos por 
uma obra? O que a arte tem a 
ver com isso?  
 

Carlos Ferreira da Silva (Carlos Lin) é 
mestre em Artes, especialista em 
educação e psicologia, historiador, 
artista visual, poeta, crítico, curador 
independente e professor de história da 
arte. É diretor artístico da Galeria Casa, 
professor na FADM, coordenador do 
"BLOCO" e de outros grupos de estudo 
em história da arte contemporânea. 
Atuou como conselheiro para a área de 
artes visuais no Conselho de Cultura do 
DF. Foi assistente de curadoria para a 
exposição itinerante "100 anos de Athos 
Bulcão". Foi curador da exposição 
coletiva "...suspensões..." no Elefante 
Centro Cultural, da exposição "Fora do 
lugar" de Rodrigo Paglieri no CCBB, da 
exposição "A seco" de João Angelini na 
Referência. Atuou como coordenador 
geral e pedagógico do Programa 
Educativo do CCBB. Foi professor do 
Departamento de Artes Visuais do 
IdA/UnB. Participa de exposições 
individuais e coletivas como "Projeto 
Fuga" (2019) na Hillhouse, "Não 
matarás" (2018) no Museu Nacional, 
"átimo" (2016) na Alfinete Galeria. Atua 
na interface entre produção em arte, 
história, teoria e crítica da arte, 
psicanálise e filosofia. Publica textos 
técnicos e poéticos com regularidade. 
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BLOCO DE PALESTRAS 4 – JOVENS QUE TRABALHAM COM TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

N. Data 
live 

horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

28 25.06 10 
horas 

CARLOS FELIPE LUCIO CARBONE 
(Mestrando  Must University) 
 

 

People analytics 
 
 
 

Dados e informações. 
Quais as realidades e 
desafios do principal 
diferencial competitivo 
das organizações na era 
do conhecimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graduado em Administração 
pela  UnB, atua há 10 anos na 
área de gestão de pessoas e 
gestão do conhecimento. É 
professor, palestrante e 
consultor em gestão de 
pessoas, novas tecnologias 
da  educação, trilhas de 
aprendizagem por 
competências, tecnologia da 
informação, ambientes virtuais 
de aprendizagem e softwares 
livres. Mestrando pela Must 
University (USA), Master of 
Science in Emergent 
Technologies in Education. 
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BLOCO DE PALESTRAS 4 – JOVENS QUE TRABALHAM COM TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

N. Data 
live 

horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

29 25.06 18 h Profa. MICHELLE CARVALHO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
Humano e 
Organizacional na Era 
da Descontinuidade  
 
Novas Tecnologias e a integração 
da “Gestão de Pessoas, Psicologia, 
Empreendedorismo e da 
Inovação”, aplicadas ao 
Desenvolvimento de 
Competências Humanas e 
Organizacionais, em tempos de 
isolamento social e “Era da 
Descontinuidade”, onde o 
imprevisível é o pão de cada dia, 
para homens, organizações e 
humanidade como um sistema 
(Peter Drucker).  

Michelle Carvalho é professora da FGV 
nas disciplinas de empreendedorismo e 
inovação, gestão de pessoas, gestão do 
conhecimento, a inteligência e o 
desenho de novos modelos de gestão de 
pessoas. É psicóloga organizacional, 
MBA em gestão de pessoas pela FGV, 
palestrante, consultora e facilitadora da 
aprendizagem nas áreas de 
planejamento estratégico; 
empreendedorismo; inovação; 
liderança; gestão de pessoas; educação 
corporativa (presencial e EAD). 
Consultora educacional responsável 
pela criação da disciplina de 
Empreendedorismo e Inovação 
oferecida nacionalmente pelo Sebrae. 
Realização de mais de 5.700 processos 
seletivos para diversos segmentos, 
incluindo o sucroalcooleiro. 
Planejamento/desenvolvimento de 
sistemas de gestão e inovação – 
plataforma caminho do emprego. 
Diretora das empresas de consultoria 
Lideratti – Pessoas e Gestão (Ituiutaba, 
MG) e Instituto de Pesquisa e Tecnologia 
Gerencial (IPTG – Brasília, DF).  
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BLOCO DE PALESTRAS 4 – JOVENS QUE TRABALHAM COM TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

N. Data 
live 

horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

30 26.06 10 
horas 

HERALDO PALMEIRA 
(Escritor, roteirista, filmaker e produtor 
cultural) 

 

 

Talk show 
A febre das lives: 
o papel dessa 
ferramenta no 
novo cenário 

Escritor, roteirista, 
filmaker, produtor cultural, 
especialista em 
audiovisuais e logística de 
produção, realizador de 
eventos. 
Desde 1974 atuando em 
rádio, jornal, revista, 
internet, marketing, 
comunicação corporativa e 
educação à distância.  
Formado em ciências 
contábeis pela UFRN. 
Diretor da  Alameda 
Produções/Alameda Lives 
https://www.alameda.art.br/ 
https://www.alameda.art.br/ 
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BLOCO DE PALESTRAS 4 – JOVENS QUE TRABALHAM COM TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 
N. Data 

live 
horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

31 26.06 
 

18 
horas 

DIEGO SILVA REIS 
(Mestrando Must University) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Onipresença 
Tecnológica e o 
Desenvolvimento 
Humano 
 
 

Apresentar como as 
novas tecnologias estão 
modificando a forma do 
ser humano pensar, 
aprender e trabalhar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atua como educador, 
palestrante e consultor de 
programas de competências e 
trilhas de aprendizagem em 
vários órgãos públicos e 
organizações privadas. 
Administrador de Empresas, 
atua há 10 anos na área de 
Gestão de Pessoas, tendo 
exercido funções gerenciais e 
de Assessoria. Atualmente é 
diretor da Inteletto - Instituto 
de Desenvolvimento de 
Competências. Especialista em 
mapeamento de competências 
e de conhecimentos. 
Mestrando pela Must 
University (USA), Master of 
Science in Emergent 
Technologies in Education 
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BLOCO DE PALESTRAS 4 – JOVENS QUE TRABALHAM COM TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

N. Data 
live 

horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

32 30.06 
 

10 
horas 

MPA. GUILHERME ALMEIDA 
(Diretor ENAP) 
 

 

Como inovar em 
organizações 
 
 
Caminhos de 
desenvolvimento e 
inovação que 
sustentam sucesso e 
resultados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diretor de Inovação e Gestão 
do Conhecimento da Enap. 
Bacharel em Direito pela 
Universidade de São Paulo e 
Mestre em Administração 
Pública pela Columbia 
University (MPA). Membro da 
carreira de Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão 
Governamental. Foi advogado 
nas áreas de tecnologia e 
entretenimento. Trabalhou na 
Presidência da República e no 
Ministério da Justiça nas áreas 
de assuntos legislativos, 
formulação de políticas de 
tecnologia e inovação, gestão 
estratégica e inovação 
institucional.  
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BLOCO DE PALESTRAS 5 – TRILHAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO:  MULTIPLICIDADE DE VISÕES   

N. Data 
live 

horário Palestrantes Palestras Curriculum resumido 

MOMENTO DE ARTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 7 
33 30.06 18 

horas 
   Msc. IGOR CAMPOS 

 

 
 

 
 

A vida amparada 
pela arquitetura 
 
 
O arquiteto Paulo Mendes da 
Rocha diz com certa recorrência 
que o objeto supremo da 
arquitetura é: "(…) amparar a 
imprevisibilidade da vida.”                 
Eis o desafio que arquitetos e 
urbanistas se deparam no 
exercício cotidiano da profissão. 
Desenhar, alinhando técnica e 
arte, espaços qualitativos, flexíveis 
que permitam o desenvolvimento 
do ser humano em sua plenitude 

Arquiteto Urbanista pela Universidade 
de Uberaba - Uniube, em 1997. Mestre 
pela Universidade Livre de Bruxelas - 
ULB, na Bélgica, em 1999. Sócio do 
arquiteto Sérgio Roberto Parada entre 
2000 e 2004. Fundou e dirige o 
escritório Estúdio MRGB desde 2004. 
Presidiu o Instituto de Arquitetos do 
Brasil - Departamento do Distrito 
Federal, no biênio 2008/2009. Foi 
conselheiro do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Distrito Federal - 
CAU/DF de 2011 a 2017. Foi professor 
substituto da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Brasília, FAU-UnB, 
entre 2016 e 2017. Atua como 
professor, desde 2001, no Centro 
Universitário de Brasília, UniCeub, na 
cadeira de projeto. Colaborou na 
condição de co-autor em diversos 
projetos, dentre os quais destacam-se o 
Aeroporto Internacional de Brasília/DF e 
o Edifício Garagem do Aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo/SP. Foi 
premiado em diversos concursos de 
arquitetura, e entre eles, se destaca o 
projeto de Arquitetura para a Estação 
Comandante Ferraz, na Antártica. 
https://www.mrgb.com.br 
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BLOCO DE PALESTRAS 5 – TRILHAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO:  MULTIPLICIDADE DE VISÕES   

N. Data da 
live 

horário Palestrante Palestras Curriculum resumido 

34 01.07 10 
horas 

Dr. FRANCISCO DJALMA DE 
OLIVEIRA 
 

 

Todas as pessoas 
importam: uma 
abordagem do 
desenvolvimento 
humano na perspectiva 
de inclusão social 
 
A palestra abordará os fatores 
presentes no processo de exclusão 
social de setores vulneráveis da 
sociedade, em especial as pessoas 
com deficiência. O objetivo é abordar 
o desenvolvimento humano na 
formação de profissionais com base 
em repertório que lhes permitam 
contrapor-se aos condicionamentos 
impostos pela sociedade e constituir 
novos horizontes e mentalidade 
voltados a enxergar o ser humano de 
forma mais ampla, com o exercício de 
todas as suas potencialidades, sem 
preconceitos. A proposta é articular a 
responsabilidade social das 
organizações em sua plenitude, com 
a real valorização do ser humano. 

Doutor em Ciência da 
Informação pela UnB e mestre 
em Administração pela UFBA; 
aposentado do Banco do Brasil, 
onde exerceu o cargo de 
gerente-executivo na Diretoria 
de Estratégia e Organização; 
atualmente é Diretor da 
Associação de Pais, Amigos e 
Pessoas com Deficiência do 
Banco do Brasil e da 
Comunidade; e conselheiro do 
Conselho Nacional de Defesa 
dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência e do Conselho 
Distrital de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência do 
Distrito Federal. 
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BLOCO DE PALESTRAS 5 – TRILHAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO:  MULTIPLICIDADE DE VISÕES   

N. Data da 
live 

horário Palestrante Palestras Curriculum resumido 

35 02.07 10 
horas 

Msc. ANTONIO SERGIO RIEDE 

 

Trilhas de 
Desenvolvimento 
Humano:  
multiplicidade de 
visões 
(palestra de encerramento) 
 
Uma reflexão sobre os próximos passos. 

Mestre em Gestão Empresarial pela FGV e 
Bacharel em Jornalismo pelo UniCeub. Foi 
professor de programas de pós-graduação da 
FGV e do IBMEC e ocupou o cargo de Diretor 
de Gestão de Pessoas do Banco do Brasil. No 
BB atuou, também, como educador formador 
de novos educadores do BB. Palestrante há 
mais de 30 anos. Conselheiro de empresas 
como Invepar, Fibria e Kepler Weber Atual 
conselheiro deliberativo eleito da Previ - 
fundo de pensão do BB.   

36 02.07 11:30 
horas 

Dr. PEDRO PAULO CARBONE 
 

 

Encerramento do evento, 
considerações finais  
e agradecimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pedro Paulo Carbone é um dos maiores 
influenciadores no campo do desenvolvimento 
humano no Brasil, professor da FGV e ENAP, 
pesquisador e consultor de renome nacional e 
internacional. É doutor em Economia (Católica), 
mestre em Administração Pública (FGV) e 
graduado em administração (USP). Especialistas 
em novas tecnologias da educação (Suny 
University-USA). Consultor em gestão por 
competências e trilhas de aprendizagem.  Coautor 
do livro Gestão por competências e gestão do 
conhecimento, Ed. FGV, com mais 200 mil 
exemplares vendidos. 
Foi Chefe da Universidade Corporativa do Banco do 
Brasil entre outros cargos executivos ocupados no 
BB ao longo de sua carreira. Atualmente é Diretor 
Executivo da Carbone Treinamento e Consultoria 
em Gestão por Competências. 
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EQUIPE DE MEDIADORES DAS PALESTRAS 

 
Dra. Claudia Virginia Rodrigues Pereira, Advogada, com 
especialização em diretiro do trabalho e previdenciário e atuação nas áreas de 
família e cívil. Servidora pública do GDF, onde ocupou várias funcões, inclusive 
Superintendente da AGEFIS. Atualmente Diretora do Sindicato dos Servidores 
das Carreiras Típicas de Estado do Distrito Federal.  Membro da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB-DF. Atua, ainda, nas áreas da  moda e decoração de 
ambientes. 

 
Msc. João Raimundo Alves dos Santos. 
Mestre em Educação pela UNICAMP – SP, pós-graduado 
em Recursos Humanos, Graduado em Filosofia e 
Pedagogia foi Assessor Estadual da Pastoral da Juventude 
de São Paulo, consultor do Programa Desenvolvimento da 
ONU para Jovens e Adultos. Também foi presidente do 
Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos e atua 
na docência de pós-graduação nessa área. 
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ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES, Doutor em 
Gestão pela UTAD-Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal 
(2010); Doutor em Administração pela UFSC - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Brasil (2010); Graduado como Tecnólogo em Gestão da Produção, 
Pós-Graduado em Marketing pela PUC-Rio. Funcionário aposentado do 
Banco do Brasil, atuando nas áreas de negócios e Educação Corporativa. 
Atuou como Coordenador em diversas Comissões de Supervisão do 
MEC/SEED, para EAD (2009/2010), e como Consultor de programas de 
educação superior em projetos de interesse do Governo do Brasil em países 
como Moçambique e Japão (2009/2012), com apoio da UNESCO e PNUD; 
Atuou junto a UNIFEBE-SC e UNIARP-SC na estruturação e aprovação de 
curso de Medicina e programas de Residência Médica; Atuou como consultor 
do SEBRAE para micro e pequenas empresas; Atuou como professor de 
ensino superior na UNIARP- Universidade Alto Vale do Rio do Peixe; 
Atualmente exerce atividades de Assessoria de Reitoria na UNIPLAC - 
Universidade do Planalto Catarinense - SC, para gestão de riscos acadêmicos 
e administrativos, e projetos educacionais no Brasil e no exterior; Membro do 
IBERVIRTUAL-AIESAD na qualidade de pesquisador do Observatório da 
Qualidade em EAD para América Latina e Caribe; Representante, no Brasil, 
do BIOCANT - Parque de Biotecnologia de Cantanhede - Portugal; Presidente 
da Associação Brasileira de Analistas de Inteligência Competitiva - ABRAIC - 
Biênio 2018/2020; Professor visitante na Universidade de Aveiro - Portugal; 
Avaliador do INEP para processos de credenciamento e recredenciamento; 
Membro do Conselho Cientifico da APAE-SP. 
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Inscrições exclusivamente pelo site:  
Leia os termos e condições do evento.    

www.inteletto.com/janelas

Apoio: 
  

     


