19/09
TERÇAFEIRA
09:00 h

Governança e Tecnologia da informação:
Governança é uma das mais críticas disciplinas de liderança no ambiente
corporativo. A ausência de um governança corporativa torna praticamente
impossível o atingimento dos objetivos operacionais e estratégicos de uma
organização. Durante sua palestra, o Gartner, maior instuto de pesquisa e
aconselhamento em TI do mundo, organização presente em + 90 países e
que atua em +71% das maiores empresas listadas na fortune 1000, trará
sua visão de como a Tecnologia da Informação se tornou peça-chave na
definição e implantação de uma governança corporativa efetiva e que
colabora de maneira decisiva dentro desse processo mitigando riscos,
otimizando tempo e recursos financeiros e educando a força de trabalho de
organizações sejam elas públicas ou privadas.

Instituição GARTNER /
IFB
Fernando França
Business Development

10h:30

Case Fio Maravilha Barbearia
A ideia, o sonho de empreender;
Os primeiros passos para o desenvolvimento da empresa;
Os desafios enfrentados, os problemas e as soluções encontrados durante a
trajetória;
A empresa atualmente;
O que pretende-se conquistar nos próximos anos.

Convidado UNICEUB
(ex alunos)

14:00 h

Zoológico de Brasília – Apresentação de possibilidades de
desenvolvimento de projetos.
Há interesse de formação de Educadores Ambientais para o trabalho junto
ao Zoológico

Zoológico DF
Gerson de Oliveira
Norberto (Diretor)
Pedro Schimmelpfeng
(Assessor da
Superintendência de
Educação e uso público) e
IFB

15:00 h

A educação a distância no contexto empresarial para treinamento,
desenvolvimento e valorização de funcionários e colaboradores.

Joman Soluções Digitais
- Marcelo Marques (CEO)

16:00 h

Desing Thinking

SEBRAE

17:00 h

Picth
SEBRAE
O pitch é uma ferramenta usada pelos empreendedores para “vender” o
projeto da sua empresa para potenciais investidores. O tempo de
apresentação é curto (entre 2 e 3 minutos).

18h:30

Oficinas do lixo
Criação de brinquedos a partir de resíduos recicláveis.

Reciclatech
Hugo de Moura Garza e
Welington Andrade

Inovação, Ética e Sustentabilidade

SEBRAE

10:00 h

Workshop gestão do tempo
Fica cada vez mais complicado administrarmos a quantidade de coisas que
temos para fazer, sejam elas urgentes, importantes ou circunstanciais, e
assim, tempo acaba se tornando algo precioso em nossas vidas. Mas nem
tudo está perdido! São diversas as formas de gerenciar seu tempo e
afazeres, baseadas em técnicas de organização e planejamento, para
diminuir a procrastinação e consequentemente, aumentar a produtividade.
E é aí que a gente entra!

Convidado UNICEUB
(aluna)
Laura Oliveira Kuser

11:00 h

Entenda quem você atende (Como lidar com seu cliente)
Conteúdo:
O primeiro passo para atender bem é entender o cliente. O conhecimento
das relações institucionais é vital e importante para conhecer melhor quem
é quem e onde nosso cliente se posiciona no arcabouço institucional.
Aprenda como entender o que o seu cliente quer e como atender bem.
Mini CV: Empresário e Bacharel em Direito, atuando há mais de vinte
anos como Business developer, criando, planejando, organizando,
implantando e coordenando projetos e negócios nacionais e internacionais.

Convidado UNICEUB
Instituição Kuser
Participações S/A
- Heitor Kuser
(Presidente)

14:00 h

Ser um (a) Revendedor(a) Show é ter a oportunidade de participar da
história de uma das empresas que mais crescem no Brasil. A Cacau
Show.

Cacau Show
Morgana Lomazzi

15:00 h

A educação a distância no contexto empresarial para treinamento,
desenvolvimento e valorização de funcionários e colaboradores.

Joman Soluções Digitais
- Marcelo Marques (CEO)

20/09
QUARTAFEIRA
09:00 h

15:30 h

DER

16:00 h

Projeto Cão Guia de Cegos: uma prospecção de novos parceiros e
apoiadores.

Projeto Cão Guia
Lúcia Campos
(Coordenadora
Administrativa)

16:30

Allia Gran Hotel – Uma oportunidade para o ensino, pesquisa e extensão.

João Paulo Rebelo de
Oliveira – Gerente de
Vendas

17:00 h

Empreendedorismo

SEBRAE

17h:30

Arduíno Básico com Br.ino – Nessa oficina você vai aprender o
essencial de Arduíno e de Br.ino para entrar no mundo da robótica!

Br.ino

19h:30

Oficinas do lixo
Criação de brinquedos a partir de resíduos recicláveis.

Reciclatech
Hugo de Moura Garza e
Welington Andrade

20h:30

DER

21/09 –
QUINTAFEIRA
09:00 h

Passo a passo para a formalização para abertura de Microempresas

SEBRAE

10h:00

Case Brunna Lettieri Atelier
A ideia, o sonho de empreender;
Os primeiros passos para o desenvolvimento da empresa;
Os desafios enfrentados, os problemas e as soluções encontrados durante a
trajetória;
A empresa atualmente;
O que pretende-se conquistar nos próximos anos.

Convidado especial
UNICEUB

11:00 h

Arduíno Básico com Br.ino – Nessa oficina você vai aprender o
essencial de Arduíno e de Br.ino para entrar no mundo da robótica!

Br.ino

14:00 h

A Hora do Código: certificação Microsoft

ATN
Carmem Chaves

15:00 h

Case Republica Anticafé
A ideia, o sonho de empreender;
Os primeiros passos para o desenvolvimento da empresa;
Os desafios enfrentados, os problemas e as soluções encontrados durante a
trajetória;
A empresa atualmente;
O que pretende-se conquistar nos próximos anos.

Convidado UNICEUB
(ex aluno)

16:00 h

A educação a distância no contexto empresarial para treinamento,
desenvolvimento e valorização de funcionários e colaboradores.

Joman Soluções Digitais
- Marcelo Marques (CEO)

16h:30

DER

17:00 h

Empreendedorismo

SEBRAE

08h:30

Oficina Mão Robótica – Nessa oficina você irá construir sua mão
robótica com material reciclado e controlará ela usando um Arduíno!

Br.ino

09:00 h

Empreendedorismo

SEBRAE

10:00 h

Perfil e características desejáveis para um profissional na área de
desenvolvimento de equipamentos de saúde

Eletrospitalar
Eduardo Borges

10h:30

Arduíno Básico com Br.ino – Nessa oficina você vai aprender o
essencial de Arduíno e de Br.ino para entrar no mundo da robótica!

Br.ino

14:00 h

Empresa INBEX (Iniciativa Brasileira para Desenvolvimento de
Executivos (as)
“Acreditamos que excelentes profissionais só podem ser desenvolvidos na
prática. Atuamos na seleção, intermediação, acompanhamento e
monitoramento dos profissionais na rede INBEX.

INBEX
Gutemberg Faria Rios
(Sócio Diretor)

14:30h

Oficina Mão Robótica – Nessa oficina você irá construir sua mão
robótica com material reciclado e controlará ela usando um Arduíno!

Br.ino

15:00 h

A educação a distância no contexto empresarial para treinamento,
desenvolvimento e valorização de funcionários e colaboradores.

Joman Soluções Digitais
- Marcelo Marques (CEO)

22/09– SEXTAFEIRA

16:00 h

Startup

SEBRAE

16h:30

Arduíno Básico com Br.ino – Nessa oficina você vai aprender o
essencial de Arduíno e de Br.ino para entrar no mundo da robótica!

Br.ino

19h:30

DER

