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Todos

Introdução a práticas contemplativas
Práticas contemplativas são um conjunto de atividades e
ideias cujo intuito é promover a presença, o cuidado e a
atenção consigo e com o outro. Conhecer essas
ferramentas é o primeiro passo para trazer mais
consciência para nossas escolhas pessoais.

Razão x Emoção
A capacidade de exercer a razão costuma ser a principal
característica que diferencia os seres humanos de
outras espécies. A emoção acaba ocupando um espaço
de pouca atenção e até desvalor, que influencia a forma
como nos comportamos e relacionamos. Neste módulo,
vamos investigar como se deu a construção do sentido
de ser humano e o papel da educação nesse processo.

Fundamentos de Direitos Humanos
O termo direitos humanos costuma gerar diversos
debates e enfrenta uma série de preconceitos.
Compreender suas origens, seu significado e sua
aplicação prática é fundamental para ampliar nossa
capacidade de enxergar o mundo com mais consciência e
responsabilidade.

Virtudes
Todos queremos ser virtuosos, mas nem sempre temos
clareza de como chegar lá. Neste módulo, vamos dialogar
sobre algumas virtudes e formas práticas de nos
aproximar delas.

Desigualdades e Violências Estruturais
Para gerar impacto positivo no mundo, é preciso antes
compreender como esse mundo está estruturado. Neste
módulo vamos investigar as desigualdades e violências
que atravessam as estruturas sociais, políticas e
econômicas em que estamos inseridos.

O papel do Estado, das empresas e da sociedade civil
Cada setor da sociedade opera em uma dinâmica
específica, mas todos compartilham de um elemento
comum: a responsabilidade em garantir e promover
direitos essenciais. Neste módulo vamos dialogar sobre
os diferentes atores sociais e seus respectivos impactos.

Talentos, Habilidades, Oportunidades e Rede
É mais comum falarmos sobre nossas fraquezas do que
nossas potências, mas reconhecer e reforçar o que há de
melhor em nós, muda nossa perspectiva de visão e
reação. Neste módulo vamos refletir sobre habilidades,
talentos, autenticidade e redes de apoio.

Identidades e Interseccionalidades
Nossa identidade é composta por diversos elementos
que refletem nossas histórias, marcas, oportunidades e
expectativas. Neste módulo vamos compreender como
navegar por nossas identidades e colocá-las a serviço da
sociedade.

Empreendedorismo Social
Empreender requer ousadia, coragem e resiliência.
Empreender com o propósito de melhorar o mundo,
requer também profundidade e compromisso com
escolhas conscientes e disruptivas. Neste módulo vamos
dialogar sobre os fundamentos do empreendedorismo
social e as diferentes formas de gerar impacto positivo e
responsável.

Mapa do Ressignificado
Neste módulo vamos aplicar todos os aprendizados
compartilhados e criar um mapa individual que reflita as
principais descobertas e uma rota para futuros planos.

Cultura de Paz
Reações baseadas na não-violência, cooperação,
inclusão e reconciliação são disruptivas em um mundo
estruturado sobre desigualdades e violências. Neste
módulo vamos dialogar sobre como aplicar um olhar mais
cuidadoso e não violento para nossas relações.

Lideranças Servidoras
Liderar é uma forma de se colocar no mundo,
independentemente da trajetória profissional. Neste
módulo compartilhamos reflexões sobre novas formas de
liderar e servir com consciência e responsabilidade.

Datas

17.05 – Liberação do conteúdo do
Módulo Despertar
17.05, 8h às 10hs – Encontro Online

31.05 - Liberação do conteúdo do
Módulo Descobrir
14.06, 8h às 10h – Encontro Online

14.06 - Liberação do conteúdo do
Módulo Aprofundar
- Início das mentorias individuais
21.06, 8h às 10h – Encontro Online

28.06 - Liberação do conteúdo do
Módulo Realizar
12.07, 8h às 10h – Encontro Online

