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Descrição Palestrante Data  Hora Tipo  Sala  n. de 
vagas 

Descrição curta 

Modelagem de Negócios com Business Model Canvas Alexandre 
Nasiasene e 
Cristiane 
Pereira 

09/01/2018 14:00 às 
22:00 

  5 por 
período 

Por ordem de chegada e cada ação 
de 20 minutos. 

Os 4 pilares do sucesso - o segredo para alavancar a 
carreira de profissionais e empresas 

Erico 
Valverde 
Palestrante & 
Coach 
61- 
991525243 

 
10/01/2018 

19 às 21 hs Palestra 
gratuita 

Sala de 
treinamento 

30 o método rápido e eficaz de trazer 
clareza a visão e ao plano de ação 
para  atingir resultados 
consistentes e constantes.  

Modelagem de Negócios com Business Model Canvas Alexandre 
Nasiasene e 
Cristiane 
Pereira 

10/01/2018 14:00 às 
18:00 

Atendimen
to gratuito 

Café 5 por 
período 

Por ordem de chegada e cada ação       
de 20 minutos. 

O Blockchain e a nova lógica para o mercado de arte 
digital: o Block Art Chain  

Paloma 
Amorim e 
Fernando 
Aquino 

11/01/2018 19h às 20h Palestra 
Gratuita 

Sala de 
treinamento 

30  Palestra com os premiados do     
Prêmio #Plataformas Conexão   
Cultura DF, com a proposta Block      
Art Chain, plataforma de contratos     
inteligentes para Arte digital,    
inspirada na economia Blockchain.  
Serão apresentados, na ocasião,    
os conceitos dessa nova economia     
digital, com suas novas relações de      
contratos, princípios e paradigmas.    
Serão destacadas a interação    
econômica do futuro, além do     
Desenho Scriptivo linguagem de    
arte puramente digital que se torna,      
no BlockArtChain a própria moeda     
de valor econômico e 
 artístico.  
 

www.espacomultiplicidade.com.br  
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Escrita Criativa Talita Dantas 11/01/2018 19h30 as 
20h30 

Palestra 
Gratuita 

Sala de 
treinamento 

 conceitos básicos de storytelling;    
estrutura clássica da contação de     
histórias e jornada do herói 

Workshop de Programação Gráfica  Fernando 
Aquino 
Mestre em 
Arte e 
Tecnologia 
pela 
Universidade 
de Brasília.  
Ganhador do 
prêmio 
#Plataformas 
Conexão 
Cultura DF 
 

12/01/2018 14 às 18h Workshop Sala de 
treinamento 

 Workshop para interessados em    
programar, e em realizar desenhos     
básicos digitais por meio de     
algoritmos.  
Conteúdos: 
-Desafios da programação gráfica    
na nova economia blockchain; 
-Fundamentos da programação   
gráfica; 
- Desenhos básicos com    
programação gráfica; 
-Interagir desenhos básicos com    
programação. 
 
 
-Não precisa ter conhecimentos em     
programação; 
- Traga seu computador. 
 

Manual da DR produtiva - como lidar com conflitos de 
relacionamento 

Talita Dantas 12/01/2018 19h30 as 
20h30 

Palestra 
gratuita 

Sala de 
treinamento 

 Teoria dos jogos na moderna teoria      
dos conflitos; comunicação   
assertiva e construção de    
consenso.  

Comunicação - Novos momentos  
 
 

Profissionais 
de Mídia- 
Rafael de 
Souza e Joel 
  

12-01-2018 20 às 22 hs Palestras 
Gratuitas 

  Abertura - Joel Alves  
Convidados - Jornalistas e 
radialistas do DF e do Guará  
 

MENTORIA - Direito Empresarial Dr. Sergio 
Gonçalves 
Jr. 
e Dra. 
Juliana 
Neves 

12/01/2018 18h a 20h  Sala de 
treinamento 

 Bate-papo sobre direito empresarial 
(startups, empreendedores 
individuais, microempresários).  

www.espacomultiplicidade.com.br  
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Introdução a produção de eventos 
 

Guilherme 
Henrique 
Oliveira 

13/01/2018 09h as 10h  Sala de 
treinamento 

 Conceitos e ações para produção 
de eventos 

Gamificação Guilherme 
Henrique 
Oliveira 

13/01/2018 11h às 12h  Sala de 
treinamento 

 Conceitos básicos da gamificação e 
aplicações 

Apresentações envolventes, persuasivas e eficazes com 
Prezi - A arte de apresentar e apresentar. 

Alexandre 
Nasiasene 

13/01/2018 14h às 15h  Sala de 
Coworking 

 Criado para quem não é designer 
mais quer arrebentar em uma 
apresentação persuasiva, eficaz e 
envolvente. As melhores 
apresentações são diálogos. 
Entenda porque 72% dos 
entrevistados se lembraram mais 
de apresentações que interagem 
com a audiência do que 
apresentações lineares.  

Tribuna Livre - Fale vc sobre qualquer coisa (compartilhe 
seu conhecimento) 

aberto a 
qualquer 
pessoa e 
assunto 

13/01/2018 16h às 18h     

Musica ambiente seleção 
Multiplicida
de (cervejas 
especiais) 

13/01/2018 09h as 18h    Música ambiente 

DOMINGO 14/01/2018 não haverá 
ação. 

     

Educação do dinheiro & Organize suas finanças em 
apenas 1 hora 

Alessandra 
Tosca & 
Alexandre 
Nasiasene 

15/01/2018 19h às 20h Workshop 
gratuito 

Sala de 
Coworking 

6 
pessoas 

Desenvolvimento pessoal e 
expansão financeira. Você pode 
identificar onde está se limitando e 
depois, na segunda parte do 
workshop, se organizar. 

Vida Sustentável Lu 
Gonçalves - 
Bióloga e 

15/01/2018 19h30 às 
20h30 

Palestra   Uma abordagem sobre 
sustentabilidade ambiental e 
questões socioculturais  - Como 
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Artista Visual 
 
Sergio 
Gonçalves - 
Eng. Civil 

envolver a comunidade e os 
empreendedores para melhoria dos 
hábitos em busca de ambientes 
saudáveis e qualidade de vida. 

Mercado Editorial e internet, como produzir literatura na 
era da Informação. 

Paulo Souza 16/01/2018 20h  sala de 
treinamento 

 Palestra 

Seja a cidade que você quer ter. Cidade e colaboração e 
as experiências do Coletivo MOB. 

Manuella 
Carvalho 

16/01/2018 19h as 
20h30 

 Palestra  Serão apresentados os trabalhos 
desenvolvidos pelo Coletivo MOB 
no DF bem como debatidos 
temáticas urbanas e como 
podemos impactar positivamente 
de maneira simples em nossos 
bairros. O grupo atua em prol de 
cidades mais humanas e cidadãos 
ativos. 

Gestão de arquivos digitais Ulisses 
Athanasio 

16/01/2018 16:00 às 
20:00 

   Por ordem de chegada e cada ação       
de 20 minutos. 

Escolha um dos temas: 
● Postagem para Instagram;  
● organização de tempo;  
● Roda da Abundância (4 passos para entender o 

sistema de crença para te ajudar a ter 
abundância) 

Dani 
Estevam 

16/01/2018 16:00 às 
20:00 

   Por ordem de chegada e cada ação       
de 20 minutos. 

www.espacomultiplicidade.com.br  
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Palestra ou workshop jurídico Dr. Luiz 
Eduardo 
Duarte 

17/01/2018 19h às 20h palestra 
ou 
workshop 

  Cuidados para quem está 
começando um novo negócio; 
Principais tópicos legais para 
negócios online; Contratos de 
Investimento e as cláusulas mais 
comuns; ou "Passo-a-passo" de 
como ajustar a sua empresa em 
todos os pontos de maior risco 
"Estrutura Societária (identificando 
a melhor forma), Equipe 
(diferenciando profissionais CLT e 
Prestadores); Contratos (avaliando 
quais os principais documentos 
precisam estar disponíveis)" 

Noite do vinil Apoio 
Luciano 
GrandeLú 

18/01/2018 18h às 22h    Mostra e música 

Vista-se para o trabalho Paula Rates 17/01/2018 19h às 20h Palestra 
gratuita 

  A maneira como a pessoa se veste, 
fala e se comporta reflete seus 
valores, personalidade e 
pensamentos. Isto no mundo 
corporativo é tão importante quanto 
a capacidade profissional de cada 
um. Afinal seu estilo é seu principal 
cartão de visitas. 

Empreendendo em Energia Solar Saulo Lino 17/01/2018 20h às 21h Palestra 
gratuita 

  Como trabalhar em um mercado 
em franca expansão, formação 
necessária, ferramentas e 
regulamentação. 

www.espacomultiplicidade.com.br  
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Gestão Pessoal financeira Ulisses 
Athanasio 

17/01/2018 16:00 às 
21:00 

   Por ordem de chegada e cada ação       
de 20 minutos. 

Pocket Show com GOG - O Poeta (Rapper) GOG 18/01/2018 20h as 21h    Pocket Show incrível!!! 

Gestão de arquivos digitais Ulisses 
Athanasio 

18/01/2018 16:00 às 
20:00 

   Por ordem de chegada e cada ação       
de 20 minutos. 

Escolha um dos temas: 
● Postagem para Instagram;  
● organização de tempo;  
● Roda da Abundância (4 passos para entender o 

sistema de crença para te ajudar a ter 
abundância) 

Dani 
Estevam 

18/01/2018 16:00 às 
20:00 

   Por ordem de chegada e cada ação       
de 20 minutos. 

Empreendedorismo, captação e vendas
 

Cristiane 
Pereira 

19/01/2018 19h às 20h Palestra 
Gratuita 

   

Modo de usar: Internet e redes sociais em ano eleitoral  Dani 
Estevam 
Ulisses 
Athanasio 

19/01/2018 20h às 21h Palestra 
Gratuita 

   

Musica ambiente seleção 
Multiplicida
de (cervejas 
especiais) 

13/01/2018 09h as 18h    Música ambiente 
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