
 
 

O mundo está mudando. Novos negócios surgem o tempo inteiro, movimentos coletivos em prol de uma 

causa acontecem, novas práticas mudam o organograma de grandes empresas e as tornam mais colaborativas. 

O empreendedorismo torna-se protagonista, por isso o interesse das pessoas por ele é cada vez maior. Seja 

como um estilo de vida ou para a criação de negócios, como comunicadores podem ser mais empreendedores é 

o que queremos abordar. 

 

DATA: 22/10/2016 – sábado  

Horário: das 8h às 17h com 1h15min de intervalo  

Local: Farol Coworking (Rua Cel. Bordini, 487, 3º andar – Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS) 

 

*Será fornecido certificado de participação 8h/a.  

 

Programação: 

8h - Credenciamento 

8h30min – Tópicos Especiais de Empreendedorismo e Inovação  

10h - Intervalo para Coffee (20 min) 

12h - Intervalo para Almoço (não incluso) 

13h15min – Atividades Práticas de Empreendedorismo e Inovação 

15h - Intervalo para Coffee (20 min) 

16h40min - Finalização Conteúdo 

16h50min - Encerramento Geral e sorteio 

 

Turno Manhã – Tópicos Especiais de Empreendedorismo e Inovação 

Os novos formatos de negócios exigem o entendimento de novas concepções sobre o Empreendedorismo 

e Inovação. Esta dimensão pode ser apropriada pela área da comunicação, e a sua expertise traduz novas 

possibilidades para os profissionais no mercado de trabalho. 

 

Objetivos: 

Capacitar os estudantes e profissionais a trabalhar com as concepções de empreendedorismo e inovação. 

 

Conteúdo programático: 

• Breve descritivo sobre empreendedorismo e inovação; 

• Tipos de empreendedorismo; 

• Características empreendedoras; 

• Ecossistema empreendedor; 

 



Turno Tarde – Atividades Práticas de Empreendedorismo e Inovação 

Mais do que o entendimento sobre as concepções de Empreendedorismo e Inovação, é necessário 

colocar em prática algumas técnicas que possam produzir novos significados no cotidiano. Neste turno, os 

cursistas poderão (re)pensar as formas de atuação de suas empresas, clientes e até mesmo das suas carreiras 

profissionais, ampliando as possibilidades presentes no mercado da comunicação. 

  

Objetivos:  

Instrumentalizar técnicas e ferramentas que possam ser aplicadas na atuação profissional dos cursistas. 

 

Conteúdo Programático:  

• Cases de empreendedorismo; 

• “Mãos na massa”: atividades práticas de empreendedorismo e inovação. 

 

Ministrantes:  

 

 

Bruna Teixeira é relações-públicas graduada pela ULBRA, especialista em 

Docência no Ensino Superior pela Cândido Mendes e pós-graduanda em 

Marketing pela UniRitter. Possui sete anos de experiência em comunicação 

estratégica e empreende há quatro anos, com atuação nas áreas de 

planejamento, assessoria de imprensa, estratégias digitais, responsabilidade 

social e sustentabilidade. Possui certificações em: Planejamento e 

Monitoramento de Métricas Digitais, Marketing de Conteúdo, Estratégias de 

Relações Públicas na web 2.0, Dragon Dreaming: metodologia de desenvolvimento de projetos colaborativos, 

Art of Hosting – Impacto Social e Sustentabilidade e Practitioner em Programação Neurolinguística. 

Atualmente é facilitadora do Estaleiro Liberdade, uma escola de empreendedorismo através do 

autoconhecimento, co-criou o evento satélite do Ouishare Fest (maior festival de economia colaborativa da 

Europa) em Porto Alegre; foi voluntária do Núcleo Impact at Work, da Net Impact, e do Programa 

Miniempresa, da Junior Achievement. 

 

Daniele Carlini é Graduada em Relações Públicas pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul – UFRGS, e cursa MBA em Marketing na UniRitter. 

Profissional com experiência em comunicação e marketing, com foco 

estratégico nas áreas de planejamento, projetos, produção de eventos, com 

10 anos de atividades na área. Atuou junto aos setores de varejo, educação, 

tecnologia, corporativo e esportivo, além de produzir eventos de todos os 

portes, inclusive uma edição da “Campus Party”. Empreendedora por 

natureza é proprietária da PR360, sócia da Simples e escreve para o blog 

Comunicação e Tendências. Como integrante da equipe responsável pela 

campanha "Aniversário TOTAL 500 Por Hora", do Shopping TOTAL, em 2009,  
 

conquistou um TOP de Marketing ADVB/RS e um Premium ALSHOP. 

 


