SUGESTAO DE PAUTA

Evento UP Digital oferece workshops gratuitos
Com inscrições online gratuitas,o UP Digital vai trazer workshops nos dias 18, 19 e 20/11
sobre Soft Skills, empreendedorismo feminino e futuro da educação
Imagem - http://u.pc.cd/Y9IitalK

Três workshops práticos e online direcionados a todos os estudantes ou profissionais que queiram aprender
mais sobre as habilidades que o mercado de trabalho deseja nas pessoas, detalhes do empreendedorismo
feminino e os olhares para o futuro da educação, com cenários e perspectivas. Esses são os temas dos
workshops da segunda edição do UP Digital - Unindo Perspectivas, evento que acontece de 16 a 20 de
novembro, com workshops nos dias 18, 19 e 20/11, das 14h às 16h. As inscrições para os workshops são
feitas separadamente, com vagas limitadas para cada um deles.
Conheça os temas e instrutores:
●

18/11 - "Habilidades dos Profissionais do Futuro" - Eduardo Zanini, da CLASHDI Design de
Interações;
Eduardo Zanini vai falar sobre as Soft Skills (habilidades comportamentais) desejadas pelas
empresas, mas difíceis de mensurar e avaliar. Ele adianta que o workshop vai levar os participantes
a desvendar suas habilidades ligadas a aspectos comportamentais, com práticas que norteiam a
criatividade; ferramentas, insights a gestão do tempo.

●

19/11 - "O XX da Questão: peculiaridades do empreendedorismo feminino" - Sabrina Thomazi,
Jornalista e Idealizadora do Podcast Âncora de Carreira.
Já Sabrina Thomazi promete apresentar “uma série de peculiaridades que vão da biologia à
epigenética e impactam nossas carreiras para além dos aspectos sociais do “ser mulher”. Quanto
mais consciência tivermos sobre elas, melhor será nosso manejo”, alerta a jornalista.

●

20/11 - "Passado, presente e futuro: reflexão e aprendizado em cenários inovadores da
educação" - Gustavo Borba e Melissa Lesnovski, professores e pesquisadores da UNISINOS.
Os dois primeiros temas impactam no futuro da educação, assunto do workshop do último dia do Up
Digital com os professores da Unisinos, Gustavo Borba e Melissa Lesnovski. “A ideia de trabalhar
com a perspectiva de cenários de inovação está relacionada à necessidade de visualizarmos
possibilidades futuras e, a partir delas, elaborarmos estratégias de ação. A construção de cenários
promove a criatividade e a imaginação, nos habilitando a compreender possibilidades e ampliar
nossos modelos mentais”, explica Melissa.

A cerimônia de abertura com os realizadores e apoiadores do evento acontecerá no dia 16/11, às 18h15. O
UP Digital 2020 é uma realização da Câmara do Comércio de Rio Grande, do Educação Empreendedora, da
Universidade do Rio Grande (FURG), Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande e São José do Norte e
do Sebrae.
O evento ainda vai contar com as palestras de Maurício Benvenutti, da STARTSE; Eduardo Cheffe, da
SQED; Painel Mercopar: Inovar para Empreender, com a presença de Daniel Ely, CTO do Grupo Randon e
Presidente Conselho de Inovação e Tecnologia da FIERGS; Fernando Estima, Superintendente do Porto do
Rio Grande; Artur Gibbon, Diretor do OCEANTEC Parque Tecnológico da FURG e Marcio Pires e Gerente de
Inovação no SEBRAE-RS; Enor Tonolli, Professor da UCS e Lisiane Lemos, do GOOGLE.

O Patrocínio Master é do Instituto Federal Rio-Grandense, Vetorial Internet e Wilson,Sons; Patrocínio
Premiun da Buffon e Uniasselvi; Patrocínio Plus da Ótica Estima - Rio Grande; Kasa Obra – Materiais de
Construção e ScadiAgro. O evento é apoiado pela Associação Comercial e Industrial de São Lourenço do
Sul, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Lourenço do Sul, Fecomércio RS – SESC, CIEE-RS,
Garden Grill, Núcleo da Mulher Empreendedora da Câmara de Comércio RG, Instituto Federal do Rio Grande
do Sul (IFRS), Anhanguera, Grupo IES, Senac; UCPel e Inova Mídias. O Apoio Institucional é da Prefeitura
do Rio Grande.
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Inscrições: Gratuitas através do site http://eventoup.com.br
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