
EDUCADORES

Desenvolvimento de educadores: inspirar para aprimorar a atuação na sociedade do conhecimento! 



Diante do atual cenário educacional ao qual vivemos, surgem grandes desafios: 
 

Como estabilizar de forma rápida ao choque de gerações, desfragmentar o 
“tabu” do processo de aprender e (re)aprender e, acima de tudo, adaptar-se às 
mudanças e tecnologias? De que modo desenvolver a autonomia e a maturidade 
dos educadores e mensurar o impacto de suas atuações na vida dos educandos? 

E a cultura empreendedora, como estimula-la em sala de aula?
 

Conheça o nosso time de educadores e descubra as respostas!



Em suas palestras, Mario Sérgio Cortella convida 
e conduz o público à reflexão, com conteúdo 
filosófico que pode ser aplicado a vida pessoal, 
profissional e em ambientes educativos, acerca 
de ética nos ambientes acadêmicos e de ensino, 
relações interpessoais, valores, preconceitos, 
versatilidade, ousadia, mudanças no modo de 
aprender e outros tantos temas que fazem dele 
um dos mais respeitados pensadores do séc. XXI.
 
Temas:
• Impacto dos Valores e Preconceitos nas Relações 
Interpessoais: (flexibilidade, múltipla capacidade e 
convivência)
• Ética, Indivíduo e Sociedade
• Educação: o “aprender” do séc. XXI
• Gestão do Conhecimento: um desafio necessário

MARIO SÉRGIO 
CORTELLA



O olhar diferenciado para o humano e as 
inúmeras potencialidades de atuação em escolas 
e universidades como professora faz com que 
ela consiga compartilhar uma nova visão sobre 
os processos internos dos institutos de ensino. 
Criatividade, subjetividade, humanização de 
processos são temas que entram na pauta de suas 
palestras.
 
• Educação Humanística e Empreendedora: Uma 
Realidade Possível
• Educar para (trans)formar
• Atitude empreendedora: uma nova maneira de 
pensar a escola

MARIA FLÁVIA 
BASTOS



Com um poder de oratória descontraído e 
penetrante, o palestrante – que também é 
professor das fundações Dom Cabral e Getúlio 
Vargas - traz à tona a importância da empatia e 
da ética dentro e fora das instituições de ensino 
e, levando a educação humanística à um patamar 
acessível, o palestrante transforma a gratidão, o 
respeito e a confiança em sentidos indispensáveis 
às relações humanas e à vida, para muito além de 
adjetivos ou perspectivas.
 
• Fundamentos da Educação Humanística;
• Reaprender a aprender
• Empatia

zECA DE MELLO



Com uma intensa bagagem que construiu ao 
longo de suas muitas entrevistas, encontros e 
viagens, Leila, atualmente, faz apresentações em 
todo o país sobre temas como felicidade, amor, 
gentileza (ou a falta dela), qualidade de vida, 
humanidade, leveza e o sentido da vida – assuntos 
também abordados nos livros que levam sua 
assinatura.

Temas: 
• A Arte de Ser Leve
• Comunicação e relacionamento interpesssoal em 
instituições de ensino

LEILA FERREIRA



“Não consigo pensar em uma saída para um 
mundo melhor que não seja pela educação”
O palestrante, definitivamente, um profundo 
idealista da transformação que a educação pode 
provocar no mundo. Suas apresentações são 
motivacionais, interativas, com exemplos práticos 
e linguagem acessível. 
 
Temas:
• Educar não é fácil. Mas quem disse que seria
• Escola Empreendedora
• Que Mercado é Esse – Para Alunos: mudanças, 
sonhos e escolhas profissionais.

TIO FLÁVIO



Desenvolveu e escreveu o quadro Ser ou Não Ser, 
onde apresentou no Fantástico da TV Globo, temas 
da filosofia em uma linguagem cotidiana. Os 24 
episódios foram reapresentados no canal GNT da 
Globosat. Também já escreveu e apresentou, no 
canal Futura, também da Globosat, oito episódios 
da série, agora com foco em Educação. De 2007 
a 2009, foi consultora sênior da comissão de 
reformulação curricular do Estado do Espírito Santo.
 
• Ética: autonomia e responsabilidade
• Desafios da educação na nova sociedade do 
conhecimento
• A mudança de valores no mundo contemporâneo

VIVIAnE MOSÉ



É um dos repórteres mais famosos da televisão 
brasileira, com mais de três décadas de atuação 
no Globo Repórter, Fantástico, Jornal Nacional 
e no Profissão Repórter. Hoje dirige e coordena 
jovens jornalistas no Profissão Repórter, programa 
que registra uma média de 21 pontos de 
audiência e recebeu o Troféu Imprensa de Melhor 
Programa Jornalístico em 2008.
 
• Comunicação e Empreendedorismo
• Os desafios da educação na formação de jovens 
empreendedores

CACO BARCELLOS
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