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W T F !  S C H O O L

A WTF! School é uma escola livre com o 

propósito de desenvolver protagonistas da 

transformação. Atua através de pilares que 

envolvem educação holística, tecnologia, visão 

de futuro e impacto positivo. Realiza 

experiências de aprendizagem, eventos e 

serviços voltados para pessoas e empresas, 

sempre trabalhando com temáticas atuais e 

relevantes para o desenvolvimento das 

habilidades do futuro.



INTEGRALIDADE 

Na boa, não dá pra separar 

aprendizagem técnica de 

aprendizagem pessoal. Chega 

deste papo de cursos e 

formações para a carreira 

profissional… vamos aprender 

e evoluir para a vida, 

integralmente!

W I S D O M

EXPERIMENTAÇÃO 

Sem mão na massa não rola. 

Quer aprender de verdade? 

Tem que ser fazendo, errando, 

fazendo de novo, errando mais 

um pouco… Até porque 

acertar não significa aprender 

efetivamente!

T E C H N O L O G Y

OLHAR NO FUTURO 

Não que olhar para o passado 

não seja importante, mas 

vamos lá, somos responsáveis 

pelo mundo! E para mudar o 

mundo, nada melhor que olhar 

pra frente, e principalmente 

mudando os paradigmas!

F U T U R E

IMPACTO POSITIVO 

Já parou pra pensar que tudo 

que fazemos gera um impacto? 

Pode ser tão distante no tempo 

e no espaço que às vezes nem 

percebemos. Mas fazer o bem é 

tão bacana, e tão fácil, que aqui 

isso é lei!

P O S I T I V E  I M P A C T

NOSSOS PILARES

W T F !



MISSÃO ESPACIAL 
Uma jornada de oito meses de aprendizagem e 

autoconhecimento. Durante o percurso, os 
astronautas recebem conteúdo e colocam muito a 
mão na massa, aprendendo sobre temas atuais e 

colocando em prática tudo o que aprenderam.  

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



PARA ONDE VAMOS 
Um novo mundo, que já existe, mas ainda pouco habitado.  

Um mundo baseado em novos conceitos, tecnologias e 
comportamentos. Um mundo sustentável e cheio de propósito. 

Tá a fim de conhecer esse lugar? 
Então embarque nessa nave e prepare-se para ser  

recebido de portas abertas.



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. 

* Os astronautas devem ter idade superior a 12 
anos para embarcar na nave.



FELIPE MENEZES

Fundador da WTF! School. Engenheiro (mas tem 
coração) e entusiasta de futurismo, é 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.

Multiempreendedora, jornalista, gestora de 
projetos, administradora e especialista em 

liderança. Gerenciou projetos de 
internacionalização de marcas brasileiras e 

idealizou um projeto de inovação voltado para o 
futuro do setor calçadista. Acredita na educação 
holística como ferramenta de transformação. É 

sócia da Óca Coworking, da WTF! School e 
fundadora da Îandé Projetos Especiais. 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.

PILOTOS 
São os condutores da viagem que 

ajudarão os participantes a 
conectar os pontos. Eles estarão 
presentes em todo o processo, 

apoiando as atividades, 
auxiliando nas decisões e 

estimulando resultados. É a 
galera que traça o plano de vôo e 
guia os astronautas pelos lugares 

desconhecidos.

BETA RAMOS



O ROTEIRO  
26 encontros |115 horas presenciais | 27 horas online
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NEXT ONLINE - REFLEXÕES PARA PENSAR O FUTURO 

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. 

* O Next Online é liberado para os astronautas uma semana antes 
do Lançamento.

PREPARAÇÃO  
Online|2 horas

FELIPE MENEZES

Buzz Words: Era Digital | Tecnologias Exponenciais | Economia Colaborativa | 
Futurismo | Organizações Exponenciais



RECONHECIMENTO DA EQUIPE 

Para lançarmos a nave rumo ao espaço, 
precisamos de uma equipe de astronautas afiada 
e alinhada ao propósito da viagem. Mas mais do 
que isso, precisamos nos sentir seguros de que 
temos conosco a melhor equipe possível ao 
longo da jornada.  

E esse é o momento para isso. Hora de nos 
reconhecermos como time, aprendendo sobre 
fragilidades e forças e nos entregando à 
vulnerabilidade.

LANÇAMENTO  
3 horas | Óca Coworking

FELIPE MENEZES

BETA RAMOS



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 | 8 horas | Dobra - Montenegro/RS

GUI E DUDU

Gui e Dudu 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

Buzz Words: Capitalismo Consciente | Propósito | Atendimento | Empresas que 
Curam | Holocracia



Você conhece o Sistema B? Uma organização que busca 
certificar não as melhores empresas do mundo, mas as 
melhores empresas para o mundo. 

Nesse webinário, Camila nos conta como funciona para 
ser uma empresa certificada e como o Sistema pode 
auxiliar quem está buscando formas de gerar impacto 
positivo.

WEBINÁRIO SISTEMA B 
1 hora + materiais complementares | Online

CAMILA LUCONI

Ativista de modelos de negócios mais 
sustentáveis é mestre em Gestão e 

Negócios pela Unisinos e por Poitiers/
França. Possui MBA em Finanças, 

Sustentabilidade e Cooperativismo. 
Responável pela área de 

sustentabilidade na Thyssenkrupp 
Elevadores e na Fundação Sicredi. 

Trabalha com os temas cooperativismo 
e sustentabilidade na Plataforma Digital 
do Sicredi. Professora e pesquisadora 

do tema cooperativismo e 
sustentabilidade. Voluntária do grupo 
promotor do Sistema B no RS desde 

2016. 

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

Buzz Words: Responsabilidade Ambiental | Responsabilidade Social | 
Diversidade | Capitalismo Consciente



“A moeda do nosso tempo não é mais uma moeda, mas sim o 
próprio tempo. Nesse sentido, o próprio tempo se tornou o 
nosso mais valioso recurso.” 

Como está a sua relação com o tempo? Uma pergunta que 
parece simples, mas que insiste em nos desafiar em vários 
níveis de profundidade. Tem a ver com a nossa organização de 
atividades diárias; tem a ver com a nossa percepção temporal, a 
maneira como balanceamos passado, presente e futuro; tem a 
ver com a nossa capacidade de tomar decisões; tem a ver com 
a navegação no espírito da nossa época atual e com a nossa 
capacidade de comunicação sobre os desafios do nosso tempo.

WEBINÁRIO  
INTELIGÊNCIA TEMPORAL 
1 hora + materiais complementares | Online

GUS NOGUEIRA

Gustavo Nogueira ajuda líderes a navegar por 
mudanças juntos, ressoando juntos rumo a 
uma sociedade criativa, sustentável e justa. 

Vindo de um experiências em design, 
comunicação e tecnologia, Gust dedicou seus 
últimos 5 anos a pesquisar e estudar tempo 
em seu espectro completo e compreender o 
zeitgeist – o espírito do tempo - como uma 

manifestação social da nossa percepção 
coletiva sobre o tempo em que vivemos. 
Trabalhando junto a uma comunidade 

transdisciplinar ao redor do mundo, nós 
hackeamos como pessoas e organizações se 
conectam com tempo. Vivendo em Amsterdam 

desde 2017, fundou a Torus – e também é 
membro da Time Machine Organization

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

Buzz Words: Recursos | Percepção Temporal | Produtividade | 
Comunicação

https://medium.com/toruscx?fbclid=IwAR0WRkzeb_Ut9Y6zGP38LUFmLppyRAoNJ-trZIuRv0PDttMlrwvX5hZmhl0
https://www.timemachine.eu/


NOVAS ECONOMIAS  
1 dia | 8 horas | WTF! School

FELIPE MENEZES

Inovar não é seguir tendências! É preciso olhar para o futuro! Nesta aula, 
Felipe traz uma reflexão sobre as mudanças ocorridas nas empresas, na 
economia e na sociedade a partir do ponto de vista do tempo. 

Muito se fala do avanço tecnológico como principal vetor de transformação, 
mas tecnologia é meio, não fim. Além disso, o futuro não chega ao mesmo 
tempo para todos. O conhecimento é a principal habilidade para prosperar 
neste mundo Pós Normal que exige grande poder de adaptabilidade. As 
pessoas não tem medo da mudança, elas têm medo da incerteza. 

O encontro ainda relaciona conceitos filosóficos de Níveis de Consciência 
com organizações que tem puxado um movimento de Capitalismo Consciente.

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

Buzz Words: Futurismo | Tempo Pós Normal | Quarta Revolução | 
Era Pós Digital | Economia Colaborativa



Você tem suas ideias sobre sustentabilidade. Para a grande 
maioria ela é verde, só enche o saco e seus benefícios não são 
facilmente vistos na nossa vida. 

Precisamos mudar essa visão! 

Nesse encontro você vai explorar o sistêmico e colorido universo 
da sustentabilidade. Vai conhecer os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, o plano mundial para que nosso futuro seja 
sustentável, navegar pelos desafios e possibilidades de solução, 
conectar com sua realidade e reconhecer como suas habilidades 
podem ajudar nessa revolução sustentável.

VERIFICAÇÃO SISTÊMICA 
1dia | 8 horas | WTF! School

JULIA CAON FROEDER

Julia Caon Froeder é Relações Públicas, 
especialista em gestão empresarial. 

Empreendedora na franca, negócio social 
que busca engajar pessoas, coletivos e 

organizações em relação aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU através 

de educação, eventos e consultoria em 
responsabilidade socioambiental. Estuda 

sustentabilidade há 10 anos e desde 2017 
já levou educação para sustentabilidade 

para mais de 8 mil pessoas, entre crianças, 
jovens e adultos. Produz e é curadora de 

eventos sustentáveis como a Virada 
Sustentável Porto Alegre. Também é sócia da 

MVM Technologies.

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

Buzz Words: Sustentabilidade | Desafios Globais | Objetivos 
Sustentáveis | ODS | Pegada Ecológica



Esse será um encontro online para trocarmos 
experiências referentes a aplicação dos conceitos de 
sustentabilidade vistos no encontro anterior. 

O momento é exclusivo para astronautas e pretende, 
através da conversa e de mentoria, auxiliar para a 
implantação de práticas responsáveis no nosso dia a 
dia.

IMPULSO 
DESAFIO SUSTENTÁVEL 
3 horas | Online

FELIPE MENEZES

BETA RAMOS



Transformação faz parte do nosso propósito. 
Entendemos que nossa sociedade precisa melhorar 
para se desenvolver como a rede complexa e super 
poderosa que é. E desenvolver nosso poder de empatia 
é a melhor forma de alcançarmos esse objetivo. 

Esse é um encontro para falar do poder da diversidade, 
da necessidade da inclusão e do auto desenvolvimento 
para o alcance de um novo patamar de consciência. 

TAMOJUNTO! 
1 dia | 8 horas | WTF! SCHOOL

MATHEUS FELIPE

Apaixonado por inclusão. Palestrante, 
Relações Públicas, Mestrando e Pós-

Graduando em Diversidade e Inclusão, 
Top Ser Humano ABRH-RS pelo terceiro 
ano consecutivo (2017, 2018, 2019) e 
membro do Pride Connection Brasil. Foi 

responsável pela idealização e 
implantação do Programa de 

Diversidade no Senac e, atualmente, é 
líder de Diversidade e Inclusão no 

Sicredi.

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

Buzz Words: Diversidade | Inclusão | Empatia | Consciência



Este é um encontro para experimentarmos o 
lugar do outro. 

Será uma experiência prática e super intensa 
de respeito, amor e abraço à diversidade. 

O impulso é exclusivo para astronautas.

IMPULSO 
EMPATIA NA PRÁTICA 
3 horas | UFO SPACE - Canoas/RS

ALANA PETRY

Bacharela em Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda 

(Universidade Feevale) 
Mestra em Diversidade Cultural e 

Inclusão Social (Universidade Feevale).  
Coordenadora de Produção da 

Produtora TV Feevale e integrante do 
grupo INOVE (Programa de Inclusão e 

Desenvolvimento de Pessoas com 
Deficiência no quadro de funcionários 

da Universidade Feevale).  Palestrante.



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 esse encontro. 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. E nessa fase, o que se espera da nova liderança. 
Como funcionam os novos sistemas organizacionais e qual o perfil 
do profissional da nova era.

NO COMANDO 
1 dia | 8 horas | WTF! School

BETA RAMOS

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

Buzz Words: Propósito | Gerações | Ikigai | Golden Circle | MTP | 
Tribal Leadership | Liderança



Esse é um impulso para estudarmos e avaliarmos, 
através de dinâmica prática e divertida, como nos 
organizamos, como emergem as lideranças e quais os 
desafios dessa posição na gestão das atividades 
necessárias para a obtenção do fim desejado.

IMPULSO LIDERANÇA 
TRANSFORMADORA 
3 horas | Local a definir

FELIPE MENEZES

BETA RAMOS



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 | 8 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, 
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

Buzz Words: Programação | Pensamento Computacional | Algoritmos 
| Blockchain | Scratch



O Triider é uma plataforma de serviços que conecta clientes 
cada vez mais exigentes e tecnológicos a profissionais 
qualificados e honestos.  

Durante a visita, vamos conhecer essa empresas, conhecida por 
ser um marketplace de serviços e quais os seus principais 
desafios para conquistar novos clientes e escalar num mercado 
cheio de incertezas.

IMPULSO CULTURA STARTUP 
3 horas | Triider - Porto Alegre/RS

JULIANO MURLICK
Juliano Murlick é Co-fundador e CEO do 
Triider, professor do MBA de Marketing 
Digital da ESPM e Negócios Digitais na 

PUCRS, foi Head de Professional Services 
da Amazon no Brasil e Head de Arquitetura 
de Corporativa do Sicredi onde trabalhou 

por 13 anos. Possui graduação em 
Informática, especialista em Redes e 

Sistemas Distribuídos pela UFRGS e Mestre 
em Administração pela UFRGS e possui 

formação executiva em Estratégia e 
Inovação no MIT.



Se é pra falar de tecnologia, nada melhor do que botar a mão 
na massa! Esse encontro é para isso. Vamos aprender e 
experimentar Internet das Coisas, Inteligência Artificial, 
Impressão 3D e Big Data. 

Também vamos aprender sobre realidades alternativas e 
como elas podem impactar diversos aspectos das nossas 
vidas. 

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 | 8 horas | WTF! School

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

FELIPE MENEZES

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).

Buzz Words: Internet das Coisas (IoT) | Inteligência Artificial (AI) | 
Big Data | Impressão 3D | Realidade Virtual | Cultura Maker



Como aplicar o pensamento do design para resolver 
problemas? Com base nessa pergunta, surgiu o Design 
Thinking, uma abordagem que incentiva a visão holística do 
problema através de cinco etapas: Imersão, Análise e 
Síntese, Ideação, Prototipação e Validação/Implementação. 

Neste webinário, vamos aprender mais sobre cada uma dessas 
etapas e sobre formas de aplicá-las na busca de soluções 
inovadoras.

WEBINÁRIO DESIGN THINKING 
1 hora + materiais complementares | Online

ARTHUR GEREMIA

Engenheiro de energia por profissão, 
consultor por vocação e inovador por 
paixão. Adora estar ligado nas novas 

tecnologias e entende que elas podem 
tornar o mundo um lugar melhor. Já 

morou nos EUA e na Itália, portanto se 
considera um cidadão do mundo. Não 

dispensa uma boa aventura. Não é 
acomodado. Prefere escolher caminhos 

alternativos. Está constantemente 
tentando ir mais longe.

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

Buzz Words: Design Thinking | Propotipação | Criatividade | Solução 
de Problemas



WEBINÁRIO EXPLORAÇÃO 
DE FUTUROS 
1 hora + materiais complementares | Online

*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 que 
existem metodologias que nos ajudam 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.

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.

JACQUES BARCIA

Buzz Words: Futurismo | Triângulo de Futuros | Sinais Fracos | 
Motores de Mudança | Cenários Futuros | STEEP



WEBINÁRIO BIOMIMÉTICA 
1 hora + materiais complementares | Online

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

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.

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. 

Buzz Words: Inovação | Natureza | Design | Ethos | Reconectar | 
Emular | Liderança



Um encontro para colocar em prática o 
conhecimento sobre metodologias atuais de 
planejamento e inovação. Usaremos ferramentas 
de foresight, design thinking e biomimética para 
resolver problemas e encontrar soluções.

TOOLS  
1 dia | 8 horas | WTF! School

FELIPE MENEZES

BETA RAMOS
Buzz Words: Design Thinking | Foresight | Biomimética | 
Metodologia

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip



WEBINÁRIO MACROTENDÊNCIAS 
1 hora + materiais complementares | Online

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

LU BAZANELLA

Luciana Bazanella  é consultora, Palestrante e 
Professora MBA nas áreas de marketing 

digital, gestão de mídias sociais, conteúdo e 
inovação.Professora da FGV nos programas 
de MBA (Marketing e Marketing Digital) e 

professora convidada em diversas 
universidades e programas de cursos livres.  

Formação em Publicidade, Mestra em 
Comunicação Social, com ênfase em branding 

e comunicação interativa. 
Com mais de 15 anos de carreira em 

Comunicação, atua de forma multidisciplinar 
em projetos de comunicação integrada, 

patrocínios, eventos, comunicação digital, 
mídias sociais e Relações Públicas. 

Macrotendências são movimentos socioculturais que indicam 
novos hábitos e comportamentos, novas maneiras de 
consumir e novas linhas de pensamento.  

São influências que perduram por períodos mais longos na 
sociedade, levando junto toda uma cadeia de 
desdobramentos e impactos. 

Vamos conhecer algumas das principais macrotendências e 
como elas podem impactar os próximos anos?

Buzz Words: Futuro do Trabalho | Tecnologias Emergentes | Forças 
do Futuro 

*a confirmar



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 | 8 horas | WTF! School

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

ALGUÉM FERA

com um currículo lindo!



Uma boa apresentação, com clareza de ideias e 
argumentos colocados no momento certo são pontos 
fundamentais na hora de vender uma ideia ou projeto. 
Além disso, o uso de recursos visuais pode aumentar 
muito a compreensão e a importância do tema para o 
interlocutor. 

Nesse webinário, falaremos sobre técnicas de 
storytelling, discurso e apresentação visual, reparando 
astronautas para a entrega que vem a seguir.

WEBINÁRIO TÉCNICAS 
DE APRESENTAÇÃO  
1 hora + materiais complementares  | Online

FELIPE MENEZES

BETA RAMOS

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

Buzz Words: Storytelling | Design | Oratória | Pitch



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, modelo de negócios, pitch e 
muito mais. 

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

HACKATHON 
SOCIAL 
2 dias | 11 horas | UFO Space

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.

FELIPE MENEZESBETA RAMOS

*este encontro poderá contar com participantes não inscritos no SpaceShip

Buzz Words: Hackathon | Sprint | MVP | Persona | 
Validação | Pitch



ENTREGA  
1 dia | 3 horas | Óca Coworking

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.  

O formato desse encontro será compartilhado 
durante a viagem. Vai ser uma chegada daquelas!



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 | 3 horas | WTF! School



FESTA!

CELEBRAÇÃO  
5 horas | WTF! School



PLANO DE VÔO

Data Nome Horas Horário Local

23/03/2020 NEXT 3 ONLINE

26/03/2020 Lançamento 3 19h as 22h Óca Coworking

28/03/2020 Tirando do Papel 9 9h as 18h Dobra

02/04/2020 Webinário - Sistema B 3 19h as 22h ONLINE

16/04/2020 Webinário - Inteligência Temporal 3 19h as 22h ONLINE

18/04/2020 Novas Economias 9 9h as 18h WTF! School

09/05/2020 Verificação Sistêmica 9 9h as 18h WTF! School

28/05/2020 Impulso- Desafio Sustentável 3 19h as 22h ONLINE

30/05/2020 TamoJunto 9 9h as 18h WTF! School

18/06/2020 Impulso - Empatia na Prática 3 19h as 22h UFO

20/06/2020 NoComando 9 9h as 18h WTF! School

09/07/2020 Impulso - Liderança Transformadora 3 19h as 22h itinerante

11/07/2020 Code 9 9h as 18h WTF! School

30/07/2020 Impulso - Cultura Startup 3 19h as 22h Triider

01/08/2020 Experiência Tech 9 9h as 18h WTF! School

18/08/2020 Webinário - Design Thinking 3 19h as 22h ONLINE

19/08/2020 Webinário - Exploração de Futuros 3 19h as 22h ONLINE

20/08/2020 Webinário - Biomimética 3 19h as 22h ONLINE

22/08/2020 Tools 9 9h as 18h WTF! School

10/09/2020 Webinário - Macrotendências 3 19h as 22h ONLINE

12/09/2020 Surpresa 9 9h as 18h WTF! School

30/09/2020 Webinário - Técnicas de apresentação 3 19h as 22h ONLINE

02/10/2020 WeSolve 3 19h as 22h UFO

03/10/2020 WeSolve 8 10h as 19h UFO

15/10/2020 Entrega 3 19h as 22h Óca Coworking

17/10/2020 Pouso 3 9h as 12h WTF! School

17/10/2020 Celebração 5 13h as 18h WTF! School



RELATOS  
de astronautas

NANA RAMOS

MATIAS TREVIZANI

ANA PAULA BOFF

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

mas que eu ainda não habitava!"

“Eu não consigo me imaginar como 
pessoa sem ter passado por essa 

experiência.”

“Adorei o que aconteceu… toda a 
transformação que eu tô gerando através 

da transformação que foi gerada em 
mim.”



DÁ UM PLAY

https://youtu.be/qcQu2-gN7js
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VALOR DA PASSAGEM 
10 X R$ 490,00

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

contato pra conversar!

FORMULÁRIO DE INTERESSE

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

wtf.school

thewtfschool

thewtfschool

51 4042.0711

wtf.school/spaceship2020

Acesse:

http://wtf.school/spaceship2020
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