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MISSÃO ESPACIAL
Um novo planeta! 

Você acha que seu trabalho já não faz mais sentido?  
Ou antes disso, olha para os cursos oferecidos pelas 
universidades e percebe que eles não se encaixam mais 
ao cenário atual? 
Percebe que algo em você suplica por uma 
transformação? Percebe que tem muita coisa mudando, 
mas não sabe bem o que ou como lidar com tudo isso? 
Entende que a educação que recebemos hoje não está 
de acordo com as mudanças da era digital? Tá pilhadão 
pra entender como essas tecnologias exponenciais que 
estão surgindo podem contribuir para a criação de um 
mundo melhor? Tá curioso sobre futurismo e como ele 
pode nos ajudar a projetar futuros? 

Então embarque nessa nave e venha com a gente! A 
gente vai te explicar direitinho que novo planeta é esse e 
o que podemos fazer para que ele ande na direção do 
bem.



PRA ONDE VAMOS

Uma jornada de 8 meses de aprendizagem e 
autoconhecimento. Durante o percurso, os 
passageiros recebem conteúdo e colocam 

muito a mão na massa, aprendendo sobre 
temáticas atuais e colocando em prática o 

conhecimento adquirido.  

Durante a viagem, o grupo desenvolve um 
projeto de impacto positivo, concebido, 
desenvolvido e executado em conjunto.  

De volta à Terra, fazemos a entrega e 
comemoramos os resultados.  



OS ASTRONAUTAS
Se você é uma pessoa que quer fazer mais pelo 
mundo, que olha para o lado e percebe que 
precisamos evoluir em nossas capacidades 
humanas e sociais, que percebe que tem muita 
coisa bacana acontecendo e quer fazer parte 
disso tudo, bom, então o SpaceShip é pra você. 

Pessoas que sentem a necessidade da 
transformação pessoal e profissional. 

Pessoas que buscam encontrar seu propósito e 
alinhar a isso suas ações.  

Pessoas que querem empreender a partir de 
novas tecnologias e novos modelos de negócio. 

Pessoas que buscam desenvolver habilidades 
relacionadas a novos modelos mentais. 

Inquietos e curiosos!



OS PILOTOS
São os condutores da 
viagem que ajudarão os 
participantes a conectar 
os pontos e guiarão o 
desenvolvimento do 
projeto. Estarão 
presentes em todo o 
processo, apoiando as 
atividades, auxiliando nas 
decisões e estimulando a 
busca dos resultados 
esperados. É a galera que 
traça o plano de vôo e 
guia os astronautas por 
lugares ainda 
desconhecidos.

FELIPE MENEZES

BETA RAMOS

Fundador da WTF! School, uma escola livre com foco em 
experiências transformadoras. Engenheiro (mas tem coração) e 
entusiasta de futurismo, é coordenador de curso, professor 
universitário e palestrante. Pai do Pedro e do Lucas, adora 
tecnologia, mas mora num sítio. Curte filosofar, mas também 
bota a mão na massa. Tem uma relação bem próxima com 
startups: já fundou uma e quebrou outras. Acredita que pode 
mudar o mundo através da educação.

Jornalista, mochileira, curiosa e filósofa de boteco. Prefere o 
título de generalista ao de especialista. Acredita que saber 
um pouco de tudo gera a cognição flexível que a nova 
sociedade exige e que impacto positivo deve ser prática 
diária. Gerencia projetos de internacionalização e tecnologia 
para o setor calçadista na Abicalçados. É sócia da Óca 
Coworking, em São Leopoldo, e da WTF! School. Acredita 
que pode mudar o mundo.

JÓICE ROCHA

Arquiteta e urbanista com especialização em 
sustentabilidade. Acredita que as energias positivas mudam 
o mundo, ama viajar, conhecer pessoas e reunir amigos. Adora 
escutar histórias de vida.. É a Head de Felicidade da WTF! 
School.



O ROTEIRO 
21 encontros | 150 horas
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DIA 1 - A Nova Economia 

Antes de partirmos em viagem, é importante um 
momento de preparação. Com tudo alinhado e 
combinado entre pilotos, tripulação e astronautas, 
seguiremos rumo a nossa jornada. 

Esse é um momento de contextualizar nosso atual 
momento. Entender o cenário pós digital, a 
mudança de modelo mental e como essa nova 
lógica impacta nossa vida em sociedade. Falaremos 
também de uma nova economia, criada a partir 
dessas mudanças e cada vez mais presente no 
nosso dia a dia. E claro, não podemos deixar de 
fora todo o desenvolvimento tecnológico que 
cresce exponencialmente e como podemos nos 
utilizar dele para gerar impacto econômico, social 
e humano. 

LANÇAMENTO 
2 dias | 16 horas | WTF! School

FELIPE MENEZES

Fundador da WTF! School, uma 
escola livre com foco em 
experiências transformadoras. 
Engenheiro (mas tem coração) e 
entusiasta de futurismo, é 
coordenador de curso, professor 
universitário e palestrante. Pai do 
Pedro e do Lucas, adora tecnologia, 
mas mora num sítio. Curte filosofar, 
mas também bota a mão na massa. 
Tem uma relação bem próxima com 
startups: já fundou uma e quebrou 
outras. Acredita que pode mudar o 
mundo através da educação.

FABIO PIRAN

Professor e consultor. É apaixonado 
pela leitura e pela pesquisa. Gosta 
de estudar coisas novas, dentre elas 
a economia da abundância e 
economia colaborativa. Acredita 
que através da educação pode-se 
mudar o Brasil e o mundo para 
melhor. Como professor está 
trabalhando para fazer a sua parte! 
É doutorando e mestre em 
Engenharia de Produção.

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip



DIA 2 - Lançamento da Nave 

O dia do lançamento da nave é 
dedicado inteiramente aos astronautas. 
É o momento de nos reconhecermos 
como grupo, entendendo um pouco da 
história de cada um e valorizando as 
habilidades complementares. 

Neste dia, faremos atividades de 
integração, auto conhecimento e 
trabalho em equipe, desenvolvendo o 
senso de coletivo e nos preparando 
para a jornada.  

LANÇAMENTO 
2 dias | 16 horas | WTF! School

GUI EBERT

Acredita que as emoções são a 
peça chave para criarmos o novo. É 
psicólogo clínico, com 
especialização em terapia cognitiva 
comportamental.  Sócio fundador 
da Arkadiko - instituto de 
desenvolvimento humano. Adora 
estar com jovens e auxiliar no 
descobrimento dos seus próprios 
caminhos. Busca através de 
experiências auxiliar as pessoas a 
encontrarem seu propósito.

ANDRÉ KOLB

Psicólogo, pesquisador atuante em 
clínica e em espaços que lidam com 
a conexão entre as pessoas.  
Sócio fundador da Arkadiko - 
Instituto de desenvolvimento 
humano.  Uma empresa focada em 
desenvolvimento pessoal e 
emocional. Busca auxiliar pessoas a 
encontrar seu propósito através de 
experiências. Acredita que sonho é 
a própria vida.



IMPULSOS 
9 encontros | 27 horas

Uma viagem espacial não permite paradas 
de reabastecimento, mas desenhamos 

momentos que servirão para impulsionar a 
nave e desenvolver o conteúdo que foi 

recebido. É um momento de compartilhar 
as realizações e dificuldades com os pilotos 

e demais astronautas. É também um 
encontro para tirar dúvidas e colher 

percepções. 

Os impulsos podem contar com mentores 
convidados extraterrestres e são 

itinerantes, permitindo visitas a locais que 
façam sentido na viagem. 



Uma empresa moderna e atual, que vende 
produto, mas entrega serviço. Que projeta 
lucro, sem nunca esquecer o impacto positivo. 
Que usa a colaboratividade para fazer 
crescer empresa e comunidade. Que é tão 
física quanto digital. Que tem como CEO um 
cachorro chamado Batman. Parece 
impossível? 

A Dobra é case de sucesso por ser tudo isso 
aí acima. E é por isso que esse encontro é com 
eles. Vamos hackear esse negócio que é 
inspiração para todos que querem 
empreender,  mostrando como tirar ideias do 
papel, testar,  superar obstáculos e encantar o 
cliente através da transparência.

TIRANDO DO PAPEL 
1 dia | 9 horas | WTF! School

GUI E DUDU

Eduardo e Guilherme são 
graduados em administração e 

apaixonados por 
empreendedorismo. estudantes de 

futurismo e das revoluções pós-
digitais, criaram a Dobra: uma marca 

de carteiras e acessórios que diz 
não vender carteiras, e sim 

experiência. Com um modelo de 
negócios aberto e com propósito 
de deixar o mundo um lugar mais 
aberto, irreverente e do bem, a 

Dobra já foi listada como case de 
sucesso pelo Facebook e Instagram 

e já espalhou mais de 60 mil 
carteiras pelo Brasil.

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip



Você já parou para perguntar por que você faz o que 
faz? Qual sua motivação por trás do retorno 
financeiro? Se o que você faz está de acordo com a 
entrega que você deseja para o mundo?  

É pensando nessas perguntas que desenhamos o No 
Comando, um encontro que coloca cada um no 
controle de suas vidas. É momento de falar de 
propósito e utilizar metodologias para descobrí-lo. 
Também falaremos sobre como empresas com 
propósito estão superando as que buscam apenas o 
lucro nesta nova economia. É hora de olharmos pra 
dentro, pra depois entendermos como podemos 
expressar nossa essência através das nossas habilidades. 

É também nesse momento que falaremos sobre 
aprender a aprender. Queremos mostrar novos 
formatos, novas possibilidades e a importância da 
educação horizontal para trabalharmos nosso poder 
de adaptação num mundo de mudanças constantes.  

NO COMANDO 
1 dia | 9 horas | WTF! School

CRIS VIEIRA

Pedagoga, Doutora em Educação.  
Pesquisa e trabalha com 
metodologias e práticas inovadoras 
de ensino. Trabalha a mais de 20 
anos na área da educação. Adora 
viajar e conhecer outras culturas. 
Considera as questões que 
envolvem a aprendizagem e as 
formas de aprender umas das 
temáticas mais importantes da 
atualidade. Gosta de grandes 
cidades, de movimento, música e 
tecnologias. Presta assessoria e 
consultoria na área educacional e é 
Founder da CODE. Escola de 
Inteligências Livres. 

BETA RAMOS

Jornalista, mochileira, curiosa e 
filósofa de boteco. Prefere o título 
de generalista ao de especialista. 
Acredita que saber um pouco de 
tudo gera a cognição flexível que a 
nova sociedade exige e que 
impacto positivo deve ser prática 
diária. Gerencia projetos de 
internacionalização e tecnologia 
para o setor calçadista na 
Abicalçados. É sócia da Óca 
Coworking, em São Leopoldo, e da 
WTF! School. Acredita que pode 
mudar o mundo.

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip



Nunca antes tivemos diferenças tão gritantes entre 
gerações. As novas tecnologias trouxeram mudanças 
comportamentais, sociais, laborais e mercadológicas o 
que provocou uma mudança de modelo mental. 

Esse é um encontro para refletirmos sobre essas 
diferenças, entendendo as causas e a importância da 
complementaridade. E para isso, vamos estudar a 
influência da tecnologia no comportamento humano e os 
conflitos geracionais causados por ela (homo-evolutis), a 
influência das mídias nos padrões de consumo e na 
cultura das gerações e as gerações X, Y, Z e H. O 
encontro terá experiências com Oculus Rift, Leap 
motion, Camera 360, Realidade Aumentada, Realidade 
Virtual e Google Home. 

EDUARDO ZILLES BORBA

Doutor e Mestre em Ciências da 
Comunicação. É professor, 

pesquisador e pós-doutorando na 
USP. Leciona e desenvolve 

pesquisas sobre realidade virtual e 
aumentada, simbiose humano-

máquina, mídias digitais, psicologia, 
comportamento e gerações. 
Quando a rotina de labs, aulas, 

palestras e congressos permite faz 
uma plástica da psique ao assumir 
outros corpos (virtuais) com seu 

Oculus Rift. Tem potencial para ser 
e-atleta, mas vai deixar essa função 

para os futuros filhos(as).

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

GenTe 
1 dia | 9 horas | WTF! School



E se é pra falar de tecnologia, nada melhor do que 
botar a mão na massa! Esse encontro é para isso. 
Vamos aprender sobre a tão falada Internet das 
Coisas e como podemos incorporá-la em nossa vida 
e nos negócios. Faremos uma reflexão sobre 
Inteligência Artificial, suas potencialidades, vieses e 
perigos. Entenderemos um pouco mais sobre 
ciência e análise de dados e sobre como utilizar o 
famoso Big Data para direcionar nossas decisões e 
estratégias minuto a minuto. 

É um encontro exploratório e experimental, que 
nos colocará frente a frente com essas tecnologias 
e possibilidades. Um momento de entender como 
podemos gerar impacto positivo utilizando 
tecnologia como um meio. 

EXPERIÊNCIA TECH 
1 dia | 9 horas | WTF! School

HUGO SANTOS

Cientista da Computação 
apaixonado por tecnologia e 
inteligência artificial. É sócio 

fundador da Pluvi.On, uma startup 
que usa IoT para medir chuva em 
tempo real e disparar alertas de 

risco para a população; e da Krafty, 
um laboratório de experiências em 
inteligência artificial. Com MBA e 
Gestão Estratégica de Negócios e 
mais de 15 anos de experiência, é 
também conteudista e professor 
executivo na Fundação Getúlio 

Vargas.

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip



Você já deve ter ouvido por aí que o idioma do futuro é o 
código e que as crianças deveriam aprender programação 
desde cedo, não é mesmo? 

A gente entende que a mudança não passa apenas pelo 
código, mas pelo entendimento da lógica da programação. 
Por isso desenvolvemos o Code, um curso de programação 
para não programadores. Vamos aprender uma nova 
maneira de enxergar as coisas e mudaremos nosso software 
nos empreendimentos através de uma lógica mais alinhada 
às demandas atuais.  

Vai rolar princípios de lógica de programação, algoritmos e 
linguagens. Tudo de forma muito prática e divertida. É pra 
aprender brincando! 

CODE 
1 dia | 9 horas | WTF! School

FAUSTO VANIN

Pai da Cecília, Anabela e Henrique. 
Profissional da Transformação 

Digital e da Inovação. Desenvolve 
negócios que exploram tecnologia 

e modelos de negócio. Atua em 
organizações como Pøx, 

SuperGeeks, Molho Secreto, WTF! 
School, e fifu Pais e Filhos. 

Experiência com Pesquisa & 
Desenvolvimento, Ensino, Mercado 

Financeiro, Inovação e Startups. 
Mestrado em Informática Aplicada 

pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná e Certificação 

em Inovação e Estratégia pelo MIT 
Sloan School of Management

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip



Se você acha difícil planejar sem saber para 
que futuro estamos planejando, ou se você 
é daqueles que acredita que o futuro é a 
gente que constrói, vem construir futuros 
com a gente! 

No Exploração de futuros a gente vai 
aprender na prática a identificar sinais de 
mudança e utilizá-los para a construção de 
cenários possíveis. A metodologia também 
engloba a utilização desses sinais para o 
desenvolvimento de inovações, e muito 
mais. 

É de fritar o cérebro e sair com uma nova 
visão sobre o trabalho, vida, sociedade e 
mundo. 

EXPLORAÇÃO DE FUTUROS 
2 dias | 16 horas | WTF! School

Futurista profissional, escritor e 
jornalista. É membro da Association 

of Professional Futurists (APF) e 
fellow do Centre For Postnormal 
Policy and Futures Studies (CPPFS). 

Ele é um dos fundadores da 
Futuring.Today, um laboratório de 

futuros que combina foresight, 
design e experiências narrativas para 
hackear futuros. Mestre em Design, 

Jacques é professor de Design 
Futures da Cesar School e consultor 

de futuros do Porto Digital.

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

JACQUES BARCIA



A natureza pensou nisso primeiro!  

Você já pensou em um benchmark com 3.8 bilhões de 
anos de experiência para encontrar soluções 
inovadoras para os seus desafios? 

Essa ciência que significa "imitação da vida" nos ensina a 
olhar para a natureza e, através da pergunta certa, 
encontrar qualquer resposta. A biomimética é  uma 
abordagem transdisciplinar,  que reúne mundos muitas 
vezes desconectados: natureza e tecnologia, biologia 
e inovação, vida e design.  

A biomimética pode ser aplicada para a vida ou para o 
trabalho, trazendo inspiração e conhecimento de 
quem nos dá todos os recursos dos quais precisamos 
para sobreviver. 

BIOMIMÉTICA  
1 dia | 9 horas | WTF! School

GIANE BROCCO

Desenvolve negócios e projetos 
sustentáveis e inovadores 
utilizando a Biomimética. 

Apaixonada por tecnologia, 
sustentabilidade, inovação, e, claro, 

por aprender com a natureza. É 
empresária, empreendedora e já 

atuou na gestão pública.  Fundadora 
da Amazu.bio. Palestrante e. 
certificada Especialista em 

Biomimética certificada pelo 
Biomimicry 3.8 (EUA), Mestre em 

Engenharia de Produção e formada 
em Engenharia de Produção. 

Estudou Liderança para a Transição 
na Schumacher College. Fundadora 

do Biomimicry Brasil.*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip



Já pensou chegar num lugar sem saber 
absolutamente nada do que vai acontecer? 
Uma mistura de ansiedade, medo e 
curiosidade? E se a gente transformasse isso 
num encontro com muito conteúdo e 
diversão? 

Pronto. Não podemos entregar mais do que 
isso. Sim, esse é para corajosos. Mas quem 
confiar e tiver coragem para assumir o risco 
não irá se arrepender.  

SURPRESA! 
1 dia | 9 horas | WTF! School

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

ALGUÉM FERA

com um currículo lindo!



Neste encontro faremos um 
intensivo com tudo aquilo 
que precisamos para a 
criação de uma solução. O 
Hackathon Social vai contar 
com oficina de canvas, de 
design thinking, de pitch e 
muito mais. 

Tudo com mão na massa e 
experimentação, 
solucionando problemas 
reais.  

HACKATHON 
2 dias | 16 horas | UFO Space

BRUNA HAUBERT

BETA RAMOS

Gestora (faz tudo, ou quase tudo) de uma empresa familiar 
prestadora de serviços industriais elétricos e eletromecânicos. 
Pesquisadora de inovação (e criatividade!), processos de 
Pesquisa e Desenvolvimento e qualidade ambiental. Iniciante na 
carreira de professora universitária. Entusiasta de novas 
tecnologias e novas metodologias de aprendizagem. Mestre em 
indústria criativa e graduada em administração de empresas.

Jornalista, mochileira, curiosa e filósofa de boteco. Prefere o 
título de generalista ao de especialista. Acredita que saber 
um pouco de tudo gera a cognição flexível que a nova 
sociedade exige e que impacto positivo deve ser prática 
diária. Gerencia projetos de internacionalização e tecnologia 
para o setor calçadista na Abicalçados. É sócia da Óca 
Coworking, em São Leopoldo, e da WTF! School. Acredita 
que pode mudar o mundo.

FELIPE MENEZES

Fundador da WTF! School, uma escola livre com foco em 
experiências transformadoras. Engenheiro (mas tem coração) e 
entusiasta de futurismo, é coordenador de curso, professor 
universitário e palestrante. Pai do Pedro e do Lucas, adora 
tecnologia, mas mora num sítio. Curte filosofar, mas também 
bota a mão na massa. Tem uma relação bem próxima com 
startups: já fundou uma e quebrou outras. Acredita que pode 
mudar o mundo através da educação.



POUSO 
1 dia | 9 horas | WTF! School

ETAPA 1 - ENTREGA 

A primeira etapa da nossa chegada dessa longa jornada 
será de entrega e compartilhamento. Afinal, a melhor 
forma de aprender é compartilhando aquilo que 
aprendemos com quem não tem acesso a esse conteúdo. 
O formato desse encontro será construído em conjunto 
por pilotos e astronautas durante a viagem e terá duração 
de um dia. Vai ser uma chegada daquelas! 



ETAPA 2 - RESGATE 

É o fim da viagem, onde celebramos as 
aprendizagens do processo. Aqui é hora de 
avaliarmos a jornada, trocarmos experiências e 
práticas e claro, relembrar os grandes momentos 
que passamos juntos.  

É o fim da viagem, e o início de uma nova realidade! 

POUSO 
1 dia | 9 horas | WTF! School

GUI EBERT

ANDRÉ KOLB

Psicólogo, pesquisador atuante em 
clínica e em espaços que lidam com 
a conexão entre as pessoas.  
Sócio fundador da Arkadiko - 
Instituto de desenvolvimento 
humano.  Uma empresa focada em 
desenvolvimento pessoal e 
emocional. Busca auxiliar pessoas a 
encontrar seu propósito através de 
experiências. Acredita que sonho é 
a própria vida.

Acredita que as emoções são a 
peça chave para criarmos o novo. É 
psicólogo clínico, com 
especialização em terapia cognitiva 
comportamental.  Sócio fundador 
da Arkadiko - instituto de 
desenvolvimento humano. Adora 
estar com jovens e auxiliar no 
descobrimento dos seus próprios 
caminhos. Busca através de 
experiências auxiliar as pessoas a 
encontrarem seu propósito.



POUSO 
1 dia | 9 horas | WTF! School

ETAPA 3 - CELEBRAÇÃO 

É hora de dar tchau, 
agradecendo por todo o 
trajeto, pela confiança e 
pelos novos amigos. Com 
um belo churrasquinho e 
aquela cervejinha gelada! 



PLANO DE VÔO
DATA ENCONTRO HORAS HORÁRIO LOCAL

30/03/19 A Nova Economia 8 9h as 18h WTF! School
31/03/19 Lançamento 8 9h as 18h WTF! School

11/04/19 Impulso 1 3 19h as 22h itinerante

27/04/19 Tirando do Papel 9 9h as 19h WTF! School
09/05/19 Impulso 2 3 19h as 22h itinerante

18/05/19 NoComando 9 9h as 19h WTF! School
06/06/19 Impulso 3 3 19h as 22h itinerante

15/06/29 GenTe 9 9h as 19h WTF! School

27/06/19 Impulso 4 3 19h as 22h itinerante
06/07/19 Experiência Tech 9 9h as 19h WTF! School

11/07/19 Impulso 5 3 19h as 22h itinerante
20/07/19 CODE 9 9h as 19h WTF! School

25/07/19 Impulso 6 3 19h as 22h itinerante

03 e 04/08/19 Exploração de futuros 16 9h as 18h (sáb e dom) WTF! School
15/08/19 Impulso 7 3 19h as 22h itinerante

24/08/19 Biomimética 9 9h as 19h WTF! School
05/09/19 Impulso 8 3 19h as 22h itinerante

14/09/19 Surpresa 9 9h as 19h WTF! School

26/09/19 Impulso 9 3 19h as 22h itinerante
05 e 06/10/19 Hackathon Social 16 10h as 19h (sáb e dom) UFO Space

19/10/19 Entrega 4 9h as 13h A definir
19/10/19 Pouso 4 15h as 19h WTF! School

19/10/19 Celebração 4 20h as 24h WTF! School



RELATOS 
dos astronautas de 2018

NANA RAMOS

HENRIQUE VILAR

GIU HOFFMANN

"Foi uma porta que se abriu para um 
novo mundo, um mundo que já existe, 

mas que eu ainda não habitava!"

"Foi um crescimento pessoal e 
intelectual. Se criou uma comunidade, 

quase uma família!”

"Uma das experiências mais fodas, 
interessantes e complexas que eu já 

tive na minha vida.”

https://youtu.be/A-HopjydUjY
https://youtu.be/A-HopjydUjY
https://youtu.be/A-HopjydUjY
https://youtu.be/A-HopjydUjY
https://youtu.be/A-HopjydUjY
https://youtu.be/A-HopjydUjY


VALOR DA PASSAGEM

10 X R$ 450,00 

Pilhou, mas não tá cabendo no orçamento? 
Preenche o formulário de interesse que a gente 
entra em contato pra conversar!

GARANTA JÁ SUA VAGA

https://wtfschool.typeform.com/to/DUyMqK
https://wtfschool.typeform.com/to/rs891a
https://wtfschool.typeform.com/to/rs891a
https://wtfschool.typeform.com/to/rs891a
https://wtfschool.typeform.com/to/rs891a
https://wtfschool.typeform.com/to/rs891a
https://wtfschool.typeform.com/to/rs891a
https://wtfschool.typeform.com/to/rs891a
https://wtfschool.typeform.com/to/rs891a


oi@wtf.school 

(51) 98125.9487 

formulário de interesse 

Assista ao vídeo da edição 2018:

wtf.school/spaceship 

mailto:oi@wtf.school?subject=
https://wtfschool.typeform.com/to/DUyMqK
https://youtu.be/A-HopjydUjY
https://youtu.be/A-HopjydUjY
https://youtu.be/A-HopjydUjY
https://youtu.be/A-HopjydUjY
https://youtu.be/A-HopjydUjY
https://youtu.be/A-HopjydUjY
http://wtf.school/spaceship

