
Fundação Vanzolini promove novo ciclo de palestras 

gratuitas “Noite em Dia” 

 

Com o objetivo de promover a discussão de temas como negócios 

sustentáveis, resiliência na vida profissional e projetos inovadores, entre outros, 

a Fundação Vanzolini realizará um novo ciclo de palestras gratuitas “Noite em 

Dia”, entre novembro e dezembro. No total serão seis eventos, todos na 

unidade da Av. Paulista da Instituição.  

 

"A Era do Ecobusiness: Criando negócios sustentáveis", primeira 

palestra do mês, será voltada para profissionais que desejam se qualificar e 

ampliar seus conhecimentos nas áreas de sustentabilidade, produção e gestão 

de operações. O evento deve abordar a transição de paradigmas e a 

engenharia da produção sustentável, além de apresentar cases relacionados 

ao tema. 

 

Na segunda oportunidade, o curso de atualização Novas abordagens 

para Inovação em Produtos, Serviços e Processos promove uma discussão  

sobre os principais conceitos que norteiam a agilidade nas 

organizações: Design thinking, Business Model Canvas e Lean Startup. 

Combinados, esses três elementos viabilizam o desenvolvimento de produtos, 

serviços e processos inovadores, capazes de avançar com as fronteiras 

tecnológicas, estabelecer novos modelos de negócios e transformar as rotinas 

das organizações. 

 

Já a palestra seguinte, "Marketing e Empreendedorismo", destinada a 

profissionais graduados com interesse nas áreas de administração, gestão, 

marketing e empreendedorismo, discutirá a importância do marketing na 

atualidade, o crescimento do empreendedorismo no Brasil e a relação entre 

essas temáticas.  

 

A quarta palestra será "Planejamento e Viabilidade de Projetos 

Inovadores", que abordará as etapas necessárias para a execução do Estudo 



de Viabilidade ilustrando o método com exemplos da realidade empresarial. O 

evento é indicado para profissionais de todas as áreas empresariais que se 

dediquem a projetos de produtos, processos, serviços ou sistemas. 

 

"Resiliência no trabalho - perspectiva da Neurociência" será a última 

palestra a ser realizada em novembro. Durante o evento, será discutido o 

relacionamento da resiliência com a atividade do trabalho e como se dá a sua 

fundamentação na perspectiva da neurociência. 

 

Para abrir o mês de dezembro, a Fundação irá promover a palestra 

"Aprender em Comunidade". Aberto a todas as pessoas interessadas no 

assunto, o  evento apresentará uma nova abordagem pedagógica por meio do 

case da Escola da Ponte, de Portugal, onde atua o professor José Francisco. 

 

As inscrições poderão ser feitas por meio do site 

www.vanzolini.org.br/noiteemdia, onde também é possível acompanhar 

eventos futuros. Confira abaixo mais informações sobre as palestras:  

 

Ciclo de Palestras Gratuitas “Noite em Dia”: 

 

A Era do Ecobusiness: Criando negócios sustentáveis 

Palestrante: João Amato 

Data: 10 de novembro de 2015 

Inscrições: até 09 de novembro 

Horário: das 19h30 às 21h30 

Local: Unidade Paulista: Av. Paulista, 967 – 4º andar – São Paulo 

Informações adicionais: www.vanzolini.org.br/noiteemdia / 0800 770 06 08 (Estado 

de São Paulo) e (11) 3145-3717 (outras localidades). 

 

Novas Abordagens para Inovação em Produtos, Serviços e Processos  

Palestrante: André Leme Fleury e Edgard Stuber 

Data: 11 de novembro de 2015 

Inscrições: até 10 de novembro 

Horário: das 19h às 21h 

Local: Unidade Paulista: Av. Paulista, 967 – 4º andar – São Paulo 
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Informações adicionais: www.vanzolini.org.br/noiteemdia / 0800 770 06 08 (Estado 

de São Paulo) e (11) 3145-3717 (outras localidades). 

 

Marketing e Empreendedorismo 

Palestrante: Luciano Mazza 

Coordenação: João Amato 

Data: 12 de novembro de 2015 

Inscrições: até 11 de novembro 

Horário: das 19h30 às 21h30 

Local: Unidade Paulista: Av. Paulista, 967 – 4º andar – São Paulo 

Informações adicionais: www.vanzolini.org.br/noiteemdia / 0800 770 06 08 (Estado 

de São Paulo) e (11) 3145-3717 (outras localidades). 

 

Planejamento e Viabilidade de Projetos Inovadores 

Palestrante: Omar Moore de Madureira 

Coordenação: João Amato 

Data: 25 de novembro de 2015 

Inscrições: até 24 de novembro 

Horário: das 19h00 às 21h00 

Local: Unidade Paulista: Av. Paulista, 967 – 4º andar – São Paulo 

Informações adicionais: www.vanzolini.org.br/noiteemdia / 0800 770 06 08 (Estado 

de São Paulo) e (11) 3145-3717 (outras localidades). 

 

Resiliência no trabalho - perspectiva da Neurociência 

Palestrante: George Barbosa 

Data: 27 de novembro de 2015 

Inscrições: até 26 de novembro 

Horário: das 19h às 21h 

Local: Unidade Paulista: Av. Paulista, 967 – 4º andar – São Paulo 

Informações adicionais: www.vanzolini.org.br/noiteemdia / 0800 770 06 08 (Estado 

de São Paulo) e (11) 3145-3717 (outras localidades). 

 

Aprender em Comunidade 

Palestrante: José Francisco de Almeida Pacheco 

Coordenação: Mauro Spinola 

Data: 1° de dezembro de 2015 
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Inscrições: até 30 de novembro 

Horário: das 19h30 às 21h30 

Local: Unidade Paulista: Av. Paulista, 967 – 4º andar – São Paulo 

Informações adicionais: www.vanzolini.org.br/noiteemdia / 0800 770 06 08 (Estado 

de São Paulo) e (11) 3145-3717 (outras localidades). 

 

Sobre a Fundação Vanzolini: 

A Fundação Vanzolini é uma instituição privada, sem fins lucrativos, criada, mantida e gerida 
pelos professores do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. Tem como objetivo desenvolver e disseminar conhecimentos 
científicos e tecnológicos inerentes à Engenharia de Produção, à Administração Industrial, à 
Gestão de Operações e às demais atividades correlatas que realiza, com total caráter inovador. 

A instituição também prioriza seus projetos e atividades de Educação Continuada por 
relevância econômica e social e, por esse motivo, pauta sua atuação por critérios de excelência 
acadêmicos, profissionais e éticos. A Fundação Vanzolini é centro de referência internacional 
em temas de destaque para as empresas privadas e para os órgãos e entidades do setor 
público que buscam alcançar e manter padrões elevados de desempenho. 

Informações para a imprensa: 
Fran Press Assessoria de Imprensa / (11) 3064-4575  
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