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NOSSA MISSÃO 
Você já pensou um dia que seu 
trabalho não faz sentido? Já 
buscou entender qual seu 
propósito de vida? Entende que a 
educação que recebemos hoje 
não está de acordo com as 
mudanças que a internet 
provocou? Já olhou ao redor e se 
sentiu um estranho no ninho? Tá 
pilhadão pra desenvolver um 
projeto massa e alinhado com o 
futuro que a gente quer? Então 
embarque nessa nave e venha 
com a gente! 



PRA ONDE VAMOS 

Uma viagem de 8 meses de aprendizagem e 
autoconhecimento. Durante o percurso, os 

passageiros recebem conteúdo e mentorias  
(orientações com especialistas) sobre temas 

emergentes e relevantes para um projeto de vida 
alinhado às mudanças apresentadas pela era digital. 

 
De volta à Terra, os passageiros apresentam os 

projetos que desenvolveram, compartilhando suas 
reflexões e aprendizados ao longo do caminho. 



OS ASTRONAUTAS 
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! 



OS PILOTOS 
Serão os condutores da 
viagem que ajudarão os 
participantes a conectar 
os pontos e realizar seus 
projetos. 
 
Estarão presentes em 
todo o processo 
apoiando as atividades, 
auxiliando nas decisões e 
estimulando a busca dos 
resultados almejados. 

FELIPE MENEZES 

ROBERTA 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. 



O ROTEIRO 
15 encontros | 100 horas 
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Para que a equipe de astronautas desfrute da 
viagem de forma harmônica e produtiva, 
faremos um encontro imersivo para criar senso 
de comunidade. 
 
Nesse encontro imersivo, faremos uma 
contextualização da nova economia, 
diferenciando o pensamento linear da nova 
lógica exponencial. Para isso, vamos desenvolver 
novos modelos mentais e estudar novos 
possíveis modelos de negócio.  
 
É nesse encontro que iremos identificar as 
metas, os sonhos e as expectativas, através de 
ferramentas de auto-conhecimento e de 
identificação de propósito. É o inicio do 
desenvolvimento do projeto pessoal. 

LANÇAMENTO 
IMERSÃO INICIAL 
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 
7 encontros | 21 horas 

Uma viagem espacial não permite paradas de 
reabastecimento, mas desenhamos momentos de 

impulso, para dar aquela acelerada no projeto. 
 

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

também um encontro para tirar dúvidas, pensar 
alternativas e colher percepções. 

 
Os impulsos podem contar com mentores convidados 
extraterrestres, conforme a necessidade dos projetos. 

 
Os impulsos ocorrerão entre cada encontro de 

conteúdo e terá duração de 3 horas em locais decididos 
pelo grupo. 



Sonhos possuem muita conexão com nosso 
propósito de vida. Aquilo que entendemos 
como objetivo maior da nossa existência. Esse 
encontro é para entendermos o que de fato é 
propósito e como podemos encontrar o de cada 
um. Com ele definido e um projeto alinhado, a 
viagem faz muito mais sentido. 
 
"Aprender a desaprender para 
reaprender.”Alvin Toffler diz que essa é a única 
forma de sobrevivência para astronautas 
embarcando rumo ao futuro. Nesse encontro, 
falaremos sobre a importância de novos 
conceitos para o desenvolvimento da 
flexibilidade cognitiva através de técnicas 
inovadoras de aprendizagem. 

NO COMANDO 
PROPÓSITO E AUTO APRENDIZAGEM 
1 dia | 9 horas | WTF! School 

CRIS VIEIRA 

Pedagoga, Doutora em Educação.  
Pesquisa e trabalha com metodologias 
e práticas inovadoras de ensino. 
Trabalha há 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 sócia da Wake Up! 
Curadoria de Aprendizagem.  

ROBERTA 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 



De nada vale uma ideia não executada. Mas 
sabemos que tirar os planos do papel não é 
tarefa fácil. Por isso, desenhamos um encontro 
que vai mostrar direções para o 
empreendedorismo. Falaremos sobre 
caminhos, seus obstáculos e como superá-los. 
É uma ingestão de coragem para que a gente 
comece a implementar nossos projetos. 
Tudo isso, é claro, aliado a técnicas modernas 
e conceitos atuais de negócios. Digital, sim, 
mas sem esquecer do humano. 
 
Neste encontro também vamos hackear a 
querida empresa Dobra, entendendo seu 
modelo de negócio e seu jeito de ser que 
tem resultado em tanto sucesso! 

TIRANDO DO PAPEL 
EMPREENDEDORISMO NA PRÁTICA 
1 dia | 9 horas | WTF! School 

GUILHERME E EDUARDO 

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 

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. 



E se estamos nessa viagem espacial, não 
podemos negar a importância e relevância 
das novas tecnologias, tanto para o 
presente, quanto para o desenvolvimento 
de projetos futuros. E é por isso que esse 
encontro será focado em experiências 
tecnológicas. Conheceremos e 
experimentaremos as realidades virtual e 
aumentada, o mundo de oportunidades que 
elas abrem e as rupturas que elas provocam. 
Também vamos entender do que se trata a 
tão falada Internet das Coisas e a revolução 
que ela já está causando em nossas vidas. 
Tudo isso com muita mão na massa! 

GIOVANNI COMUNELLO JR 

Gosta de dar vida às coisas e de 
proporcionar experiências inéditas às 
pessoas. Bacharel em Ciência da 
Computação pela PUCRS, atualmente 
é CEO & Founder da iTinvent, 
empresa de desenvolvimento de 
projetos de Internet das Coisas. 
Desde 2014 vem aplicando sua 
experiência em TI, Eletrônica Digital, 
Mecânica e Prototipagem, agregada à 
sua criatividade e ânsia por dar vida às 
coisas, no desenvolvimento de 
máquinas e artefatos interativos e 
conectados. Trabalha no 
desenvolvimento de sistemas desde 
1996. 

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 

EXPERIÊNCIA TECH 
VR + AR + IOT + AI + 3D PRINT 
1 dia | 9 horas | WTF! School 



A gente tá cada vez mais conectado, em 
rede. E essa superconexão faz com que 
empreender fique cada vez mais fácil. 
Porém, não basta ser meramente digital. É 
preciso ter propósito e conhecer o público. 
Nesse encontro discutiremos essas questões 
através do Design Thinking, desenhando 
modelos de negócio alinhados a nossa 
realidade. Vamos desmistificar aplicativos, a 
Internet das Coisas, o Cloud Computing, a 
Inteligência Artificial e o Blockchain, tudo 
para que possamos nos inspirar nesses 
conceitos para o desenvolvimento de 
nossos projetos. 

NEGÓCIOS DIGITAIS 
DESIGN THHINKING + ERA DIGITAL 
1 dia | 9 horas | WTF! School 

BRUNA HAUBERT 

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. 

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 



Desenhar futuros possíveis para criar 
aquele que queremos. Assim funciona 
o futurismo, disciplina que utiliza de 
metodologias e técnicas para a 
construção de ambientes e narrativas 
que auxiliam e provocam a imersão em 
realidades alternativas. Uma 
exploração de futuros que nos 
prepara para transformações e 
rupturas tecnológicas e sociais. 

EXPLORAÇÃO DE FUTUROS 
MÉTODOS E FERRAMENTAS 
1 dia | 9 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 

BRUNO SEIDEL 

Fã de super-heróis japoneses, 
ilustrador e quadrinista nas horas 
vagas e entusiasta de futurismo, 
inovação e tecnologia. Atua como 
profissional de Criação na 
Assessoria de Comunicação da 
Universidade de Santa Cruz do Sul 
e é um dos co-fundadores do 
Zoonk (zoonk.org), startup que 
pretende criar games educativos 
(mas não chatos) para melhorar a 
Educação através de Inteligência 
Artificial e Realidade Virtual. 

JACQUES BARCIA 



Um bom projeto passa pelo bom uso dos recursos 
que temos a nossa disposição. E esse encontro é pra 
falar deles. Através da biomimética, aprenderemos 
a nos conectar com a natureza e a buscar nela a 
inspiração para a inovação e a solução de problemas 
em produtos e processos. E para colocarmos em 
uso os recursos ociosos, iremos entender melhor os 
conceitos de economia colaborativa e o impacto 
desse novo modelo mental em nossas vidas. .  

VERIFICAÇÃO ECOLÓGICA 
BIOMIMÉTICA + ECONOMIA COLABORATIVA 
1 dia | 9 horas | WTF! School 

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. 

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. 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 



É o fim da viagem, onde celebramos as 
aprendizagens do processo. Nesse momento, os 
projetos são compartilhados e as entregas 
evidenciadas. 
 
O formato e  organização deste encontro será co-
criado pelo grupo. 
 
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. 



PLANO DE VÔO 

DATA ENCONTRO HORAS HORÁRIO LOCAL 

21 e 22/04/18 Lançamento 16 9h as 18h (sab e dom) WTF! School 

03/05/18 Impulso 1 3 19h as 22h itinerante 

12/05/18 No Comando 9 9h as 19h WTF! School 

07/06/18 Impulso 2 3 19h as 22h itinerante 

23/06/18 Tirando do papel 9 9h as 19h WTF! School 

05/07/18 Impulso 3 3 19h as 22h itinerante 

21/07/18 Experiência Tech 9 9h as 19h WTF! School 

02/08/18 Impulso 4 3 19h as 22h itinerante 

18/08/18 Negócios digitais 9 9h as 19h WTF! School 

30/08/18 Impulso 5 3 19h as 22h itinerante 

15/09/18 Exploração de futuros 9 9h as 19h WTF! School 

04/10/18 Impulso 6 3 19h as 22h itinerante 

20/10/18 Verificação Ecológica 9 9h as 19h WTF! School 

08/11/18 Impulso 7 3 19h as 22h itinerante 

24/11/18 Pouso 9 9h as 18h WTF! School 



8 X R$ 375,00 
 

Possibilidade de bolsas 
*detalhes no formulário de interesse 

VALOR DA PASSAGEM 
 
Registro de interesse até 11/04 
Matrícula até 18/04 
Início em 21/04 



wtf.school/spaceship 
 

oi@wtf.school 


