
 

 

 

São Paulo, março de 2019 

Aos Senhores Gestores 

REF.: ENCONTRO PEDAGÓGICO EM SÃO PAULO – SP1 – 16/3/2019 

Dando continuidade à programação do Encontro Pedagógico que será realizado no dia 16/3 em São Paulo, no campus Cidade 
Universitária / Marginal Pinheiros da Unip, situado na Av. Torres de Oliveira, 330, fones 3767-5800, 3767-5870 e 0800-7701342, 
divulgamos as palestras, conforme havia sido informado no comunicado anterior. 

Público-alvo: Gestores 
Atenção! Assinalar na ficha de inscrição as palestras de seu interesse 

N.o da palestra 
e horário 

Título / Síntese 

1 
 

Das 8h30 às 
11h 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Sistema de Ensino Objetivo e a construção dos currículos 

A Base Nacional Comum Curricular é o documento normativo que define as aprendizagens essenciais a serem 
desenvolvidas por todos os estudantes brasileiros da Educação Infantil ao Ensino Médio. Ela é a referência 
fundamental para a construção dos currículos das escolas públicas e particulares.   
Apresentar o alinhamento do material didático do Sistema de Ensino Objetivo à BNCC e a formulação dos 
currículos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental é a proposta desta palestra. 

Prof.a Dr.a Sonia Bercito 

2 
 

Das 11h30 às 
13h30 

A era digital no mercado educacional 

O início e a evolução do emprego de tecnologias digitais dentro do contexto pedagógico. Parceiros e 
ferramentas para atração, captação, retenção e fidelização de potenciais clientes.  

André Cunha (Coordenador do Grupo Unip / Objetivo) 
Guilherme Saconatto ( Executivo de Negócios no segmento de Educação – Google) 

A importância do intraempreendedorismo 

Aprenda algumas técnicas para implantar o intraemprendedorismo no seu negócio. 

Prof. Mestre Leandro Mariano 

 
Público-alvo: Área de Atendimento – Operação, Captação 

Palestra Motivacional 

Atenção! Assinalar na ficha de inscrição as palestras de seu interesse 

N.o da palestra 
e horário 

Título / Síntese 

3 

Das 8h30 às 
10h30 

O melhor funcionário é você 

Motivando os colaboradores a aumentar a produtividade e melhorar seu desempenho. 

Prof. Samuel Figueira 

2 
 

Das 11h30 às 
13h30 

A era digital no mercado educacional 

O início e a evolução do emprego de tecnologias digitais dentro do contexto pedagógico. Parceiros e 
ferramentas para atração, captação, retenção e fidelização de potenciais clientes.  

André Cunha (Coordenador do Grupo Unip / Objetivo) 
Guilherme Saconatto (Executivo de Negócios no segmento de Educação – Google) 

A importância do intraempreendedorismo 

Aprenda algumas técnicas para implantar o intraemprendedorismo no seu negócio. 

Prof. Mestre Leandro Mariano 

 



 

 
PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 As inscrições deverão ser feitas online, até 12/3/2019, no site www.objetivo.br. 
 A inscrição somente será efetivada após o preenchimento de todos os campos da ficha e geração do comprovante. 
 A realização de cada palestra estará sujeita a um número mínimo de inscrições. 
 O número de vagas da palestra 3 é limitado. Portanto, ao ser completado, o sistema não aceitará mais inscrições. 
 Todos os campos podem ser alterados pelo participante diretamente no Portal, inclusive para correção no cadastro, 

desistência ou troca de palestra. 
 O participante deverá apresentar o comprovante de inscrição na recepção para retirar o crachá. 

CONFIRMAÇÃO DO EVENTO  

 Por ocasião da confirmação do evento, serão fornecidas as informações complementares pelo e-mail institucional e Portal 
Objetivo. A inscrição só será considerada válida após a confirmação, por este departamento, através do e-mail 
institucional.  

 Mantenha seu e-mail atualizado, com leituras diárias, pois este departamento, visando agilizar a comunicação, envia 
todos os comunicados via internet. 

 
 

Cordialmente, 
Apoio Pedagógico 


