
PROGRAMAÇÃO

    III Work Week
     13, 14 e 15 de Agosto



Segunda-feira
13/08

Terça-feira
14/08

Quarta-feira
15/08

Manhã
● Minicurso de 

autoconhecimento;
● Visita técnica ACATE

● Trilha de Desenvolvimento de 
Carreira na área de tecnologia;

● Processos Seletivos.

Tarde
● Oficina de entrevistas; 
● Oficina de currículo; 
● Visitas técnicas CERTI

● Visita técnica Sapiens Park + 
Softplan; 

● Roda de Conversa Oportunidades 
de Estágio e Estudos no Exterior;

● Papo Aberto com Expositores;
● Oficina de liderança moderna;
● Processos Seletivos

Noite
● Cerimônia de 

abertura;
● Painel de abertura

● Palestra sobre cultura de 
resultados;

● Palestra sobre 
desenvolvimento de carreira

● Palestra: O Protagonismo do 
Jovem na construção de sua 
carreira;

● Palestra: O futuro do trabalho - 
Como se Preparar para o impacto 
das novas tecnologias 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA



Painel 
Aproveitando oportunidades: a transição 

universidade-mercado de trabalho

 

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE AGOSTO
Local: Auditório da Reitoria da UFSC

Início: Logo após a Cerimônia de Abertura

Paulo Maragno
Fundador da Work 

Week. 
Engenheiro Civil, gestor 
de vendas na Conaz e 

sócio no BIM na Prática

Jaqueline Mandelli
Gerente de 

Relacionamento - 
Soluções Coorporativas de 

Talentos LinkedIn

Natalino Uggioni
Superintendente do 

Instituto Euvaldo Lodi de 
Santa Catarina

Rogério Cid Barros
Pró-Reitor de extensão da 

UFSC

Capacidade: 200 pessoas  



Versão Pocket de um dos Cursos mais 
queridos da Fundação Estudar

O curso Autoconhecimento Na Prática 
apresenta ferramentas e processos de 

construção de pensamento que ajudam o jovem 
a descobrir seus valores, suas motivações, 
identidade e propósito para nortear suas 
escolhas profissionais. O participante é 

estimulado a extrair conhecimento e significado 
de suas experiências anteriores para, assim, 

tomar decisões mais alinhadas com seus 
objetivos de vida e com o que gosta de fazer.

TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO
Local: Sala Harry Laus - Biblioteca Central

Início: 09h

Capacidade: 30 pessoas  



A ACATE também atua na articulação entre o setor 
tecnológico catarinense, centros de ensino e pesquisa e 

agências de financiamento e mantém parceria com 
diversas empresas e entidades para oferecer cada vez 

mais benefícios e instrumentos de crescimento para 
seus associados. 

Sua sede - O Centro de Inovação ACATE - Primavera 
(CIA Primavera) - em Florianópolis, é reconhecida por ter 

uma estrutura que fomenta e inspira o 
empreendedorismo.  Atualmente conta com 42 

empresas de base tecnológica no prédio que dividem 
um ambiente descontraído, com áreas comuns e 

coworkings. 

 

TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO
Local: ACATE Saída: Ponto de ônibus da Arquitetura  

Início: 09h

VISITA TÉCNICA À ACATE



TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO
Local: Sala Harry Laus - Biblioteca Universitária da UFSC

Início: 13h30 às 15h30min

Você quer saber o que as empresas esperam dos jovens e  como se 

preparar para um processo seletivo? Quer entender o que os 

entrevistadores estão observando e como aproveitar melhor a 

oportunidade de estar sendo entrevistado pelas empresas? A 

GeekHunter, empresa referência no auxílio do match perfeito entre 

candidatos e empresa vai nos responder essas dúvidas. 

OFICINA DE ENTREVISTAS
As 10 Dicas para melhor participar de Processos Seletivos

Capacidade: 30 pessoas  



TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO
Local: Sala Henrique Fontes  - Biblioteca Universitária da UFSC

Início: 13h30 às 15h30min

Você sabe o que deve pôr no currículo e o que não deve? 

Qual o tamanho ideal? Sabe o que os avaliadores buscam 

em um currículo? Saiba tudo isso e muito mais em nossa 

Oficina de Currículos. 

Traga seu currículo! Tiraremos todas as dúvidas e traremos 

vários exemplos da experiência da Consultoria Contato, 

especializada em startups e empresas de TI.

OFICINA DE CURRÍCULOS

Capacidade: 30 pessoas  



Como instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação, a CERTI 
nasceu direcionada para a pesquisa tecnológica aplicada, 

num contexto em que o Brasil demandava saltos de 
qualidade e desenvolvimento de know how próprio e inovador 
especialmente no campo da informática e das tecnologias de 
ponta, incluindo particularmente a automação industrial. Além 

de suas instalações próprias, no Campus da UFSC, a CERTI 
também estabeleceu Institutos Tecnológicos em Manaus e 

em Brasília. 
Atualmente, a Fundação CERTI é composta por oito Centros 

de Referência, que atuam com foco em reconhecidas 
Competências geradoras de soluções tecnológicas 
inovadoras para a sociedade e o mercado brasileiro. 

TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO
Local: CERTI  Saída: Entrada do edifício

Início: 16h e 17h

VISITA TÉCNICA À CERTI



Palestra: 
Desenvolvimento de Carreiras  - Aguardando confirmação - Resposta até 

06/08 às 12 hrs

TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO
Local: Auditório da Reitoria da UFSC

Início: 19h

A Neoway é especializada na criação de soluções de 
Inteligência de Mercado através de Big Data. Integrando 
tecnologia e inovação para ajudar as empresas a superar 

grandes desafios.

Seguindo a linha de eventos preparatórios para inserção dos 
estudantes no mercado de trabalho, essa palestra abordará os 
tipos de carreira e como as novas gerações se comportam em 
ambientes de trabalho. Também dará várias dicas sobre como 

construir sua carreira profissional. 

Capacidade: 200 pessoas  



Palestra: 
Resultados Além do Nome 

TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO
Local: Auditório da Reitoria da UFSC

Início: 20h30min

Capacidade: 200 pessoas  

ANDERSON NIELSON

A Resultados Digitais, maior empresa de marketing digital da 
américa latina, eleita consecutivamente como uma das melhores 

empresas para se trabalhar em Santa Catarina, nos trás seu 
Diretor de Gestão de Pessoas, Anderson Nielson, para explicar 
como o foco em resultados e a cultura organizacional fazem o 

time da RD ser referência em todo o Brasil.
Graduado em Engenharia de Controle e Automação na UFSC, 
Anderson cursou MBA em Gestão de Pessoas pela FGV. Com 

mais de 15 anos de experiência nas áreas de Gestão de Pessoas, 
Tecnologia & Empreendedorismo, já fundou 2 empresas e 

construiu vários times de alta performance.



Trilha de Desenvolvimento de Carreira na área tecnológica

QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO
Local: Sala Harry Laus - Biblioteca Universitária da UFSC

Início: 09h30min

A Linx Impulse, área de inovação da Linx, surgida como 
resultado da reunião entre quatro empresas especialistas 

em seus segmentos: Neemu, Chaordic, Percycle e 
Shopback.

Nesta trilha de desenvolvimento e carreira na área 
tecnológica, três super profissionais da Linx Impulse 

contarão um pouco sobre os desafios e sucessos de suas 
trajetórias, da faculdade até o mundo do trabalho. Todos os 

percalços, tropeços e acertos.

Capacidade: 30 pessoas  



Visita Técnica ao Sapiens 
Park + Softplan

QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO
Local: Ponto de ônibus da Arquitetura - ônibus elétrico

Início: 12h20min

A visita técnica ao Sapiens Park tem como 
objetivo apresentar aos participantes o espaço 
inovador existente na região e, que visa atrair, 

desenvolver, implementar e integrar as 
iniciativas empreendedoras com o objetivo de 
estabelecer um posicionamento diferenciado, 

sustentável e competitivo. 

E é claro que ao visitarmos o parque, não 
podemos deixar de passar na sede da Softplan, 

uma das maiores empresas do Brasil no 
desenvolvimento de softwares de gestão. 



Oportunidades de Estágio e Estudos no Exterior
(Roda de conversa facilitada em português pelo Prof. Lincoln Fernandes, Secretário de Relações Internacionais)

QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO
Local: Auditório da Biblioteca Universitária da UFSC

Início: 13h

Paulo Bernewitz Orlandi
Representante do Canadá

Trade Commissioner
The Government of Canada 

Trade Office

Sarah O´Sullivan
Representante da Irlanda

Education Consultant, Brazil
Education in Ireland

Martim Dowle
Representante do Reino Unido:

Director Brazil
British Council Brazi

Capacidade: 80 pessoas  



PAPO ABERTO COM EXPOSITORES

QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO
Local: Auditório da Reitoria da UFSC

Início: A partir das 14h

Fabbrica Labs + People TI

Resultados Digitais + Linx Impulse

Neoway + HostGator

Stock & Info + Intercultural

Hostinger
Capacidade: 200 pessoas  



Workshop - Liderança Moderna

QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO
Local: Auditório da Biblioteca Universitária da UFSC

Início: 16h

As oficinas de treinamento de liderança da Oliscorp foram 
projetadas com base nas melhores escolas de negócios 
internacionais, e são uma forma eficaz e eficiente para 

maximizar a sua liderança. 

“Estruturas e Teorias de liderança são apenas o básico. Para 
aprender a ser um verdadeiro líder, você precisa chegar no seu 

interior, explorar o seu próprio estilo e, em seguida, obter a 
sensação de usar suas melhores habilidades de liderança de 

uma forma autêntica. “

“Ampliando a visão, desenvolvendo líderes e criando um clima para alta 
performance”

Capacidade: 30 pessoas  



Palestra
O Protagonismo dos Jovens na Construção de suas Carreiras

QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO
Local: Auditório da Reitoria da UFSC

Início: 19h

O que te impede de realizar seus planos? E o que 
você está fazendo para mudar essa situação? O que 
é sucesso para você? Nesta palestra, vamos refletir 

sobre os benefícios de encontrar um norte e 
conseguir trilhar um caminho mesmo quando as 
condições externas não são tão certas e claras. 

Fabiano nos ajudará a entender por quê o primeiro 
passo é o mais importante e como podemos nos 

fortalecer com as adversidades para construirmos 
carreiras que nos tragam satisfação. 

Fabiano Salgado 
Capacidade: 200 pessoas  



Palestra
O futuro do trabalho: 

Como se preparar para o impacto das novas tecnologias 

QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO
Local: Auditório da Reitoria da UFSC

Início: 20h30min

Estamos em uma mudança de Eras, saindo da Revolução Digital e 
entrando na 4ª Revolução. Agora, há uma fusão das tecnologias, 
unificando o físico, o digital e o biológico. O impacto dessa fusão 
acontece no novo comportamento das pessoas, que reflete no 
mercado de trabalho. Esta palestra explica porque empresas e 

startups sofrem com as diferenças entre as Gerações X, Millennials e 
Gen Z. Também apresenta as novas formas de se trabalhar, de 

mensurar, motivar, inspirar, ou seja, surge o futuro do 
relacionamento funcionário-empresa. Questionar o papel do 

Trabalho como o conhecemos, é mandatório e inevitável. Para se 
adaptar ao futuro do trabalho, é preciso desenvolver uma série de 
habilidades, que serão apresentadas nesta palestra participativa, 

provocante e inspiradora.

Igor Saraiva

Capacidade: 200 pessoas  
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