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A segundamulher negra
a ocupar a bancada
do Jornal Nacional,
especialista em Direitos
Humanos, mestranda em
Estudos de Linguagens,
apresentadora do MG1 e
âncora do Bom dia Brasil.

Repórter com passagem pela Globo

News, atuante em grandes coberturas

jornalísticas, como como os rompimentos

das barragens da Samarco, em Mariana

e da Vale, em Brumadinho.

Aline Aguiar é uma inspiração.

De vida, de responsabilidade social,

de afirmação negra, diversidade,

inclusão, e empoderamento.Al
in
e
Ag
ui
ar

Sejaa
mudança
quevocê
esperaver
nomundo
Saibamais

INOVAÇÃO

Uma conversa sobre o
poder transformador das
mulheres nomundo
moderno.

Lisiane aborda os dilemas cotidianos

e reflete o papel das mulheres na

inovação e na construção do novo

mundo, ocupando espaços que de

direito são de todas. Um conteúdo

motivado pelas ideias de mulheres

sobre futuro, sociedade e conceitos

que nos fazem mais humanos.

Lisiane Lemos:Mulher, negra e jovem

em um mercado de tecnologia.

Atua no grupo “Mulheres do Brasil” no

comitê de Igualdade Social focada

em liderança de mulheres negras e

é embaixadora da ONU.

Lis
ia
ne
Le
m
os

Saibamais

O futuroque
asmulheres
enxergam
econstroem

HUMANIDADES

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/aline-aguiar/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/lisiane-lemos/
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Uma reflexão sensível e
bem-humorada sobre a
relação do cotidiano
feminino com os valores
da sociedade
contemporânea.

Também reflete sobre comportamen-

tos que nos podem ajudar a construir

um mundo melhor feito de pessoas

melhores, em um ambiente de respeito

e mais igualdade.

Denise Fraga é considerada uma das

atrizes mais talentosas do país.

Autora de dois livros, já assinou colunas

na revista “Crescer” e no jornal “Folha

de São Paulo”. Sua palestra é uma

ruptura de códigos óbvios.De
ni
se
Fr
ag
a

Inquietudes
do feminino

Saibamais

HUMANIDADES

Estamos vivendo um
tempo diferente de tudo o
que conhecíamos até
hoje, mas não é hora de
ceder ao pessimismo ou à
desesperança.

É hora de aprender com o que estamos

vivendo. De repensar. De reavaliar

nossas vidas e nossos valores e nos

preparar para os tempos que virão.

Uma proposta de reflexão, ao mesmo

tempo leve e profunda, sobre a

importância de fazermos agora as

escolhas que nos permitirão viver de

forma mais equilibrada depois.

Leila Ferreira: Já lançou seis livros, entre

eles o best-seller “A Arte de Ser Leve”.

Le
ila
Fe
rr
ei
ra

ESPERANÇA

Vida:Modos
deusar

Saibamais

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/denise-fraga/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/leila-ferreira/
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Como os recursos da
linguagem corporal
feminina podem
melhorar a sua
comunicação?

Carol Portilho oferece a resposta a essa

e outras questões que tanto desafiam

as mulheres, principalmente em um

mundo online, onde a comunicação se

torna essencial para solucionar

conflitos, construir diálogos, entender o

outro, se posicionar e construir relações

de confiança.

Carol Portilho é especialista em

linguagem corporal e formação em

Programação Neurolinguística, se

tornou Perita Técnica e Especialista em

Microexpressões Faciais, sendo uma

dasmaiores especialistas na área.

C
ar
ol
Po
rt
ilh
o

COMPORTAMENTO

Linguagem
Corporal
Feminina

Saibamais

Asmulheres desempe-
nham papéis extrema-
mente relevantes na
ciência.

E têm atuado no sentido de utilizar o

conhecimento científico para construir

sociedades mais humanas e mais

justas. Nesta palestra Dra. Luana Araújo

parte do pensamento feminino sobre

ciência, futuro, sociedade e conceitos

que nos podem ajudar a refletir de

forma mais objetiva, lógica e ética.

Luana Araújo émédica infectogista

que se transformou na voz que o Brasil

precisa ouvir. Humaniza a ciência e

utiliza linguagem franca e aberta para

traduzir protocolos, recomendações

médicas e práticas de cuidado.Dr
a.
Lu
an
a
Ar
aú
jo

Mulheresna
Ciência

Saibamais

CUIDADO

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/carol-portilho/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/luana-araujo/
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A palestra fala sobre o
poder transformador das
empresas que estimulam
e constroem uma cultura
aberta a diversidade.

Mostra o papel de líderes e de negócios

nessa jornada e o impacto da cultura e

da diversidade no novo mundo.

Patrícia Augusto é a prova de que o

sucesso depende da vontade de

superar os próprios limites.

É psicóloga graduada pela PUCMinas,

palestrante e influenciadora digital.

Pa
tr
íc
ia
Au
gu
st
o

DIVERSIDADE

Culturae
Diversidade

Saibamais

Uma palestra que discute
como promover
diversidade e inclusão na
prática, e como isso
potencializa carreiras.

Uma fala que estimula o

empoderamento carreiras a partir da

perspectivas de pessoas diversas

Vitor Martins é especialista em

Diversidade e Inclusão na

multinacional Nubank.

É reconhecida pela Forbes como um

dos perfis Intraempreendedores e

inovadores do mercado, e um dos 20

perfis pelo LinkedIn que mais se

destacam na rede dialogando sobre

temas como Diversidade e Inclusão.Vi
to
rM
ar
tin
s

Empoderan-
doCarreiras

Saibamais

INCLUSÃO

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/patricia-augusto/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/vitor-martins/


6

Coragem vem do latim
e significa agir com o
coração.

O desenvolvimento dessa habilidade se

faz ainda mais necessária na construção

de narrativas mais inclusivas que

permitam às pessoas serem quem são

no ambiente de trabalho para que, nele,

encontrem motivos para quererem ser

sempre melhores e fiéis a si mesmo.

Grazy Mendes é palestrante, professora

e executiva. Em todos os papéis que

ocupa se compromete com o futuro

revolucionário que acredita: plural e

inclusivo. Hoje está como Head of People

na ThoughtWorks, consultoria global de

tecnologia.G
ra
zy
M
en
de
s

DESENVOLVIMENTO

Coragem

Saibamais

Transformações do
trabalho e a inserção
feminina.

Uma palestra que é também uma

provocação. Como as ações do presente

impactam e constroem o futuro?

O que devemos aprender com as

transformações no mercado de trabalho

e a inserção feminina nas empresas e na

sociedade?

Paula Harraca ajuda a construir o futuro

e inspira empresas a acreditarem no

potencial humano por uma estratégia

centrada nas pessoas.

Experiência internacionais de mais de 20

anos, atualmente diretora de Futuro da

ArcellorMittal.

REFLEXÃO

Pa
ul
a
Ha
rr
ac
a

Comoserá
oAmanhã?

Saibamais

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/grazi-mendes/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/paula-harraca/
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Nesta palestra, Gabriela
Prioli discute sobre como
a transformação dos
fatos, nos últimos anos,
impactaram omundo em
que asmulheres vivem.

Uma apresentação que compartilha

ideias, visões e conceitos diferentes,

para que você também forme os seus.

Gabriela Prioli é comentarista e

apresentadora da CNN Brasil. Seus

debates e ideias sãomarcados por

grande repercussão.

Compartilha em suas palestras,

um vasto conhecimento social e

experiências que atraíram milhares

de seguidores em suas redes sociais.

CONTEMPORANEIDADE
G
ab
rie
la
Pr
io
li

Estamos
prontospara
refletir sobre
as transfor-
maçõesque
vivemos?

Saibamais

A palestra é um convite as
mulheres a refletirem sobre
o sentido e os ciclos da vida.

Enfatiza que a profissão é feita principal-

mente de desafios e compartilha inúmeras

dicas interessantes de como transformar

situações adversas em ingredientes para

o crescimento e o sucesso pessoal e

profissional.

Glória Maria utiliza o jornalismo como

pano de fundo para relatar os desafios

do mundo contemporâneo, onde todo

dia é preciso se reinventar.

Ilustra com vídeos de suas reportagens

várias situações em que teve que superar

adversidades, improvisar soluções imedia-

tas, vencer perigos e enfrentar situações

inesperadas.

REFLEXÃO

G
ló
ria
M
ar
ia

Épreciso se
reinventar

Saibamais

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/gabriela-prioli/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/gloria-maria/
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Asmulheres exercem
muitos papéis e, acima
de tudo, querem construir
um futuro humano e
possível.

Como ser protagonista da sua carreira,

otimizando produtividade com os

dilemas e a rotina da maternidade?

Uma fala que compartilha hábitos e

habilidades para você refletir sobre

caminhos para você se tornar mais

produtiva e feliz na vida e na carreira.

Larissa Carvalho é repórter da Globo

há 20 anos. É reconhecida por sua

habilidade de contar histórias capazes

de transformar a vida das pessoas,

inspirar e acender o desejo de

descobrir, aceitar e entender o

propósito da vida.

La
ris
sa
C
ar
va
lh
o

AGRONEGÓCIO

Tempoe
Produtivi-
dade
Saibamais

E se tem algo que ajudou a garantir nossa

sobrevivência como espécie foi a nossa

escolha de viver em bando, compartilhando

forças, superando as fragilidades individuais

e cocriando caminhos através da

Inteligência Coletiva.

Esta reflexão é um convite para

fortalecermos a chama da ação consciente

e comprometida com o cuidado com a

vida, com a sustentação emocional das

pessoas, com os projetos e serviços que

precisam de nossa atenção e com a

regeneração dos nossos negócios.

Juliana Bley: É pesquisadora, palestrante e

facilitadora de processos de aprendizagem

de adultos com foco em saúde e segurança

do trabalho há quase 20 anos.

CUIDADO

Confiança é “fiar junto”.
Colaboração é “laborar
junto”.Ju

lia
na
Bl
ey

Confiançae
Colaboração

Saibamais

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/larissa-carvalho/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/juliana-bley/
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Reconexão: um tempo de
rever atitudes individuais
e decisões coletivas.

Momento em que o desejo de liberdade

vai gradativamente fazendo esquecer o

medo, nossa transformação é inevitável.

A palestra pretende estimular o debate

sobre os caminhos que queremos seguir

e traz à tona temas silenciados sobre o

universo dasmulheres.

Maria Flávia é especialista em

educação executiva e escritora.

Autora de 5 livros, tem colaborado para

o desenvolvimento da humanização nas

práticas de gestão de organizações de

todo Brasil.

M
ar
ia
Fl
áv
ia
Ba
st
os

REFLEXÃO

Reconexão
Saibamais

Uma palestra sobre
vida e superação.

Poucos meses depois que Arlindo Cruz,

Nando Reis e Gabriel, o Pensador

cantam “a história da Mazé, a ex-

faxineira que montou uma bem-

sucedida empresa de doces”.

Mais que uma palestra, sua fala é uma

mensagem de esperança e uma prova

que é possível encontrarmos caminhos

quando desistir não é uma opção.

Mazé Limaministrou várias palestras

por todo o país e se tornou referência

no Brasil em empreendedorismo pelo

Sebrae Nacional.M
az
é
Lim

a

SUPERAÇÃO

Tudoé
possível
quando
acreditamos
e fazemos
comamor

Saibamais

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/maria-flavia-bastos/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/maze-lima/
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Os direitos dasmulheres
em uma perspectiva de
inclusão.

Aborda temas como múltiplas mulheres,

na pluralidade de vivências e visões que

estas mulheres têm, e na forma como

estas intersecções - gênero, raça, classe,

etnia, orientação sexual, identidade de

gênero - podem vulnerabilizar alguns

grupos de mulheres.

Lívia Maria Sant’Anna Vaz é Promotora

de Justiça do MP da Bahia, atua no

Combate ao Racismo e à Intolerância

Religiosa e na Promotoria em Defesa da

Mulher, reconhecida como uma das 100

pessoas de descendência africana mais

influentes do mundo. É Autora do livro

“A Justiça é umaMulher Negra” e de

diversos artigos sobre a temática.

Lív
ia
Sa
nt
’A
nn
a
Va
z DIVERSIDADE

Inclusão
Saibamais

Uma palestra que foca
pautas relacionados aos
desafios dasmulheres
atualmente nas áreas de
enfrentamento às
violências, maternidade
e carreira e política
institucional.

Mafoane Odara é mãe do Mudrik Diop, 7

anos, e da Makini Niara, 4 anos, é uma

das vozes brasileiras importantes nos

debates de diversidade e inclusão.

Mais que uma palestra, sua fala é uma

mensagem de esperança e uma prova

que é possível encontrarmos caminhos

quando desistir não é uma opção.

Define-se como uma construtora

de pontes e colecionadora de

boas perguntas.

M
af
oa
ne
O
da
ra

SUPERAÇÃO

Osdesafios
eenfrenta-
mentosda
mulher
nomundo
atual.

Saibamais

https://www.dmtpalestras.com.br/tema/dia-internacional-da-mulher/
https://www.dmtpalestras.com.br/tema/dia-internacional-da-mulher/
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A síndrome de burnout
pode ser causado pela
exaustão extrema e pode
estar relacionado ao
trabalho e asmúltiplas
funções dasmulheres.

Essa condição também é chamada de

“síndrome do esgotamento profissional”

e afeta quase todas as facetas da vida

de um indivíduo.

Ana Paula Pena é médica neurologista

que atua com palestras com foco na

saúde mental, em temas como Burnout

e Ansiedade, com linguagem acessível.

An
a
Pa
ul
a
Pe
na

SAÚDE

Burnout
Saibamais

De acordo com os
desafios e contexto das
empresas, a palestrante
traça, de forma
personalizada para cada
uma, formas para uma
construção inclusiva.

Maite Schneider é uma palestrante que

aborda temas de inclusão, diversidade,

processos de humanização e vieses. É

cofundadora da plataforma de

Transempregos.

Cofundadora da Integra Diversidade –

uma consultoria especializada em

Inclusão e Diversidade, constituída

somente por mulheres e que trabalha

o tema de modo transversal.M
ai
te
Sc
hn
ei
de
r

DIVERSIDADE

Caminhos
paraum
Futuro
Inclusivo

Saibamais

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/ana-paula-pena/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/maite-schneider/
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Disputas por reconheci-
mento, humanização,
individualização,
“individumanismo”,
sociologia da imagem
e história das imagens
damulher.

Isabelle Anchieta é socióloga que

compartilha seus conhecimentos para

compreender as difíceis (e ambíguas)

relações humanas.

Autora da trilogia “Imagens da Mulher no

Ocidente”, na quais elegeu a imagem da

mulher como estudo de caso, por ser ela

uma representação emblemática do

processo de individualização e

humanização crescentes.

TECNOLOGIA

Is
ab
el
le
An
ch
ie
ta

ATransfor-
maçãoda
Imagem
daMulher
noMundo
Moderno
Saibamais

Nomundo em
transformação, é preciso
enxergar um cenário
futuro como resultado
direto de seu trabalho.

Para tanto, a mulher precisa saber qual

é seu papel, sua missão (o valor que

oferece), sua visão (o cenário futuro

que enxerga) e seus princípios, valores

e crenças (seus limites, os critérios que

usa para tomar decisões).

Ligia Fascioni: Aprendeu na engenharia

que competências técnicas são

necessárias, mas não suficientes para

sucesso de um negócio ou projeto.

Publicou 8 livros emora na cidade

mais inovadora da Europa (Berlim, na

Alemanha) onde estuda inovação.

Lig
ia
Fa
sc
io
ni

CONTEMPORANEIDADE

Opapel da
mulher em
ummundo
emtrans-
formação

Saibamais

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/isabelle-anchieta/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/ligia-fascioni/
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Aprendizados de ontem,
desafios de amanhã

Com o mundo e o Brasil em

transformação no centro do debate,

essa palestra promoverá reflexões sobre

as mudanças dos últimos anos e sobre

os desafios que enfrentaremos amanhã

para construir um futuro mais

sustentável, ético e humano.

Giuliana Morrone é jornalista da TV

Globo. Expõe informações complexas

com clareza, ampliando caminhos para

transformar tendências e mudanças em

resultados para você e sua empresa.

ÉTICA E SOCIEDADE

G
iu
lia
na
M
or
ro
ne

AMulher no
Mercadode
Trabalho

Saibamais

Esta palestra discute
desafios e oportunidades
damulher diante de
novos formatos de
trabalho e negócios.

Como a mulher se adapta? O que

precisamos para acompanhar os

novos tempos? Como desenvolver

comportamentos em um mundo

conectado que está mudando e quais

as competências para exercer

autonomia com responsabilidade.

Malu Albuquerque é treinadora,

palestrante e Mentora de Carreira.

Além do currículo tendo atendido

grandes empresas públicas e

privadas, tem uma forte história de

superação, por ter perdido seu filho

de apenas dois meses emeio.

COMPORTAMENTO
M
al
u
Al
bu
qu
er
qu
e

Foco,
autorrespon-
sabilidadee
adaptabili-
dade

Saibamais

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/giuliana-morrone/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/malu-albuquerque/
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Inspirações para vencer
desafios dentro e fora da
porteira.

Baseada em seu livro, Roberta conta a

Histórias de mulheres que apesar dos

momentos difíceis, das dores e lutas, se

tornaram protagonistas de suas

próprias histórias, servindo de exemplo

para as gerações futuras. Fala sobre as

lutas diárias que enfrentam, bem como

a harmonia que se busca, para

fortalecer cada dia mais o setor.

Roberta Paffaro é Especialista em

Agronegócio. Interessada em ajudar no

desenvolvimento do agronegócio no

país, entusiasta de Agtechs, inovação e

startups, a palestrante também é

autora do livro “Mulheres do Agro”.

Ro
be
rt
a
Pa
ffa
ro

AGRONEGÓCIO

Mulheres
doAgro

Saibamais

Como tirara omelhor
proveito da tecnologia?
O que fez com que esse
recurso influenciasse suas
vidas e seus negócios e
finanças oferecendo um
retorno positivo?

A palestra narra os desafios da

mulher nessa jornada.

Carina Sucupira é Engenheira de Dados

na XP Inc, formada em Ciências da

Computação pela UFRJ, pós graduada

em engenharia de dados pela FIAP e tem

mais de 13 anos de experiência na área

de tecnologia.

TECNOLOGIA

C
ar
in
a
Su
cu
pi
ra

Mulheres
emFoco:
Tecnologia
Para Eles e
para Elas.
Saibamais

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/roberta-faffaro/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/carina-sucupira/
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Diversidade e equidade
de gênero no ambiente
corporativo.

Nesta palestra, Mayra Castro, apontada

como uma das grandes lideranças

femininas brasileiras irá explorar porque

o tema é importante para que qualquer

empresa prospere, compartilhando

soluções para que a diversidade e

equidade de gênero sejam efetivamente

alcançadas no ambiente corporativo.

Mayra Castro é Advogada e Mestre em

Direito Internacional e Europeu pela

Universidade de Genebra, na Suíça. É

palestrante TEDx, embaixadora do

Seedstars World no Brasil, membro do

Pacto Global das Nações Unidas e

conselheira emérita do Capitalismo

Consciente no Brasil.

M
ay
ra
C
as
tr
o

DIVERSIDADE

Liderança
Feminina
Saibamais

Aspectos emocionais e
comportamentais que
influenciam os projetos
financeiros individuais,
familiares, sociais ao longo
da vida dasmulheres.

Tem como objetivo melhorar a forma

como você cuida do seu dinheiro, mudar

sua mentalidade e a forma como você

enxerga suas finanças pessoais.

Ana Leoni é apontada como uma das

principais mulheres para se

acompanhar nomercado financeiro.

É uma palestrante capaz de provocar

mudança de mentalidade na forma

como você enxerga suas finanças.

FINANÇAS

An
a
Le
on
i

Planejamento
Financeiro

Saibamais

https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/mayra-castro/
https://www.dmtpalestras.com.br/palestrante/ana-leoni/
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