WORKSHOP FACFUNAM 2019
A escola é uma instituição com papel essencial na sociedade. ... A escola traz junto de seus objetivos a
formação do caráter, valores e princípios morais, que direcionará o aluno a utilizar os conhecimentos
aprendidos de maneira eficaz, para que sejam aplicados em favor da sociedade e de uma realidade
melhor para todos.

DATA:
LOCAL DE ABERTURA:
HORÁRIO:

23 a 25 de maio
Centro de Convenções
19H

PALESTRA MAGNA
ABERTURA
PALESTRANTE
TEMÁTICA
BATE-PAPO
TEMÁTICA

Thalita Pimentel
Escola e Sociedade: Relação que projeta e transforma sonhos em realidade!
Bate-papo com profissionais das quatro áreas de formação ofertada pela FACFUNAM
Perspectivas e desafios do Profissional no Mercado de Trabalho

MEMBROS DA MESA
Mediadora
Representante (ADMINISTRAÇÃO)
Representante (DIREITO)
Representante (EDUCAÇÃO FÍSICA)
Representante (ENGENHARIA CIVIL)
Psicólogos na área recursos humanos
Centro de Empreendedorismo e Inovação

Thalita Pimentel
Alexandre Sachetto
Edson Cosme Martins Filho
Paulo Eduardo Gomes de Barros (Duda)
Henrique de Freitas Galvão
Eder Lúcio Ferreira da Costa
Bruno Garcia

Luckesi (1992, p.119), explica que o ato de planejar não pode relegar nenhum procedimento de análise,
uma vez que esse ato deve ser ao mesmo tempo político, social, científico e técnico. [...] políticosocial, na medida em que está comprometido com as finalidades sociais e políticas; científico, na medida
em que não se pode planejar sem um conhecimento da realidade; técnico, na medida em que o
planejamento exige uma definição de meios eficientes para obter os resultados.

PROGRAMAÇÃO
23.05.2019 (QUINTA-FEIRA)
17:30 – 18:45
19:00 – 19:20
19:20 – 19:30
19:30 – 20:00
20:00 – 22:00

Credenciamento
Apresentação artístico-cultural
Boas vindas da Direção
Palestra de abertura
Bate-papo

24.05.2019 (SEXTA-FEIRA)
18:00 – 19:00
19:00 – 19:20
19:30 – 22:30

Credenciamento
Bate-papo (Coordenação)
Minicurso

25.05.2019 (SÁBADO)
08:30 – 11:30
11:30 – 12:00
13:30 - 16:30
16:30 – 16:45

Oficina
Encerramento (Coordenação)
Oficina
Encerramento (Coordenação)

PARCEIROS:
Cota de patrocínio *pode ser permuta de serviços para o evento
LOGOMARCA inserida no Folder, banners e Faixa do Evento.

DEFINIÇÕES:
1.




Pontuação extra: 1 a 5
Será contabilizada no fechamento do semestre;
Deverá ser elaborada uma síntese/resumo/relatório sobre o evento a ser entregue ao professor.
TEMA: relação ao curso que o aluno se inscreveu.

2. Certificado: 20h
 O aluno deverá participar nos três dias do evento – vide lista de presença.

ABERTURA
Thalita Pimentel Nunes
Mestre em Administração, especialista em Docência do Ensino Superior com ênfase em gestão acadêmica e
graduada em Pedagogia. Tem ampla experiência em consultoria em gestão acadêmica - educação superior,
implementação e realização de programas de desenvolvimento docente e coordenadores de cursos superiores. É
palestrante na área de gestão educacional. Atualmente é Diretora Acadêmica das Faculdades FUNORTE.
Alexandre Sachetto
Graduado em Administração de Empresas e Pós-graduado em educação inclusiva. Tem experiência na área de
Administração, com ênfase em Gestão de Pessoas. Atua como palestrante consultor desde 2010. É consultor na
área de recursos humanos atuando em empresas de grande porte.
Edson Cosme Martins Filho
Pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal e Pós-graduado em Direito Processual: Grandes
Transformações pela Universidade da Amazônia:. Atualmente é professor e coordenador do curso de direito da
FUNORTE e pós-graduação. Atua também como professor na polícia militar.
Paulo Eduardo Gomes de Barros
Mestre em Educação Física e especialista em Metodologia do Ensino Superior. Atualmente é professor da
FUNORTE e UNIMONTES. Já atuou como coordenador do curso de Educação Física da FUNORTE e Chefe de
departamento de educação física da UNIMONTES.
Henrique de Freitas Galvão
Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FUMEC e graduado em Engenharia Civil pela PUCMINAS. Atua Como profissional autônomo, presta assessoria técnica à órgãos públicos e empresas privadas. Tem
experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em avaliações, perícias, segurança do trabalho, projetos de
incêndio e pânico e construção civil. Ministra aulas em curso de formação em Tecnologia de Segurança do
Trabalho e em curso de formação em Engenharia Civil.
Eder Lúcio
Possui MBA em Gestão Estratégica e graduação em Psicologia pela FASI. Atualmente é Professor de Psicologia
aplicada a Administração, Psicologia do Esporte e Psicologia aplicada ao Direito nas Faculdades Funam/Funorte,
Psicólogo Clínico, Organizacional e Palestrante e Psicólogo no Programa Melhor em casa da Prefeitura Municipal
de Pirapora.
Bruno Garcia
Administrador de Empresas com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Já atuou como Analista de Gestão e
Planejamento Estratégico. Foi membro do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros. Atuou
como líder em Montes Claros da Rede Global do Empreendedorismo da Endeavor e idealizado o evento Baanko
Challenge Montes Claros. Atualmente é coordenador do Centro de Empreendedorismo e Inovação das Faculdades
FUNORTE e FASI.

ADMINISTRAÇÃO
1 - Negócios sociais: como transformar ideias e propósitos de vida em riqueza e impacto social.
2 – Práticas Motivacionais e Inteligência Emocional como diferenciais no mercado de trabalho
3 – Inteligências competitivas e o uso das novas ferramentas administrativas na Gestão Empresarial

CURSO: Negócios sociais: como transformar ideias e propósitos de vida em riqueza e impacto
social.
MINISTRANTE: Professor Mestre Marcos Gonçalves Caldeira
CURRÍCULO: Mestre em Administração pela Fundação Pedro Leopoldo, atua como professor, consultor
empresarial e palestrante. Experiência em gestão de projetos na área de educação empreendedora. Especialista
em Gestão Estratégica de Empresas. Especialista em Gestão Estratégica de Empresas Atua na área do ensino,
pesquisa e desenvolvimento na FUNORTE.
EMENTA:
Conceito de empreendedorismo social e negócios de impacto social; diferença entre empreendedorismo
tradicional e empreendedorismo de impacto social; Definição de negócios sociais; Imersão em problemas das
comunidades; Desenvolvimento de produtos e serviços de impacto social; modelagem de negócios sociais
(CANVAS); validação da ideia de negócio; apresentação de ideias de negócios de impacto social (Pitch).
HORÁRIO: (DIA 01: 19h30min – 22h30min) (DIA 2: 8h30min – 11h30min)

CURSO: Práticas Motivacionais e Inteligência Emocional como diferenciais no mercado de
trabalho
MINISTRANTE: Eder Lúcio
CURRÍCULO: Possui MBA em Gestão Estratégica e graduação em Psicologia pela FASI. Atualmente é Professor
de Psicologia aplicada a Administração, Psicologia do Esporte e Psicologia aplicada ao Direito nas Faculdades
Funam/Funorte, Psicólogo Clínico, Organizacional e Palestrante e Psicólogo no Programa Melhor em casa da
Prefeitura Municipal de Pirapora.
EMENTA:
Conceitos de recrutamento e seleção de pessoas; Desenvolvimento de capacidade crítica na entrevista de Seleção
de Pessoas; Aspectos do comportamento das organizações e das pessoas; O trabalho em equipe; Comportamento
humano e suas características; Relações interpessoais e mecanismos que movem o comportamento humano;
Motivação, conflitos, frustrações; Inteligência emocional; Liderança e trabalho em equipe. Dinâmicas individuais e
de grupo.
HORÁRIO: (DIA 01: 19h30min – 22h30min) (DIA 2: 13h30min – 16h30min)

CURSO: Inteligências competitivas e o uso das novas ferramentas administrativas na Gestão
Empresarial
MINISTRANTE: Bruno Garcia
CURRÍCULO: Administrador de Empresas com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Já atuou como Analista de
Gestão e Planejamento Estratégico. Foi membro do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros.
Atuou como líder em Montes Claros da Rede Global do Empreendedorismo da Endeavor e idealizado o evento
Baanko Challenge Montes Claros. Atualmente é coordenador do Centro de Empreendedorismo e Inovação das
Faculdades FUNORTE e FASI.
EMENTA:
Impacto da Transformação Digital nos Negócios; Análise de Mercado; Business Model Generation para inovar em
modelos de Negócios; Visão Estratégica; Estabelecimento de Metas; O Ciclo da Inteligência Competitiva; PDCA;
Tendências de Consumo.
HORÁRIO: (DIA 01: 19h30min – 22h30min) (DIA 2: 8h30min – 11h30min)

