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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 intensa de uma semana 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 
novo olhar sobre o mundo.  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 

Qualquer pessoa, adulto ou criança a partir de 12 anos.



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.

Multiempreendedora, jornalista, administradora e 
especialista em liderança.  Acredita que saber um pouco de 
tudo gera a cognição flexível que a nova sociedade exige e 
que impacto positivo deve ser prática diária. É sócia da Óca 
Coworking e da WTF! School, e mais recentemente fundou 
a 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.



O ROTEIRO  
6 encontros | 30 horas
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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. 

A NOVA ECONOMIA 
4 horas | 18:30 às 22:30 | POA

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.



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 
4 horas | 18:30 às 22:30 | Sede da Dobra

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.



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. 

NO COMANDO 
4 horas | 18:30 às 22:30 | POA

BETA RAMOS

Multiempreendedora, jornalista, 
administradora e especialista em 
liderança.  Acredita que saber um 

pouco de tudo gera a cognição 
flexível que a nova sociedade 

exige e que impacto positivo deve 
ser prática diária. É sócia da Óca 
Coworking e da WTF! School, e 

mais recentemente fundou a Îandé 
Projetos Especiais. Acredita que 

pode mudar o mundo.



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 e das potencialidades das novas 
tecnologias. Neste encontro 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, linguagens e experimentação de 
tecnologias. Tudo de forma muito prática e divertida. 
É pra aprender brincando! 

CODE & TECH  
4 horas | 18:30 às 22:30 | POA

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



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  
4 horas | 18:30 às 22:30 | POA

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.

Multiempreendedora, jornalista, 
administradora e especialista em 
liderança.  Acredita que saber um 
pouco de tudo gera a cognição 
flexível que a nova sociedade 
exige e que impacto positivo deve 
ser prática diária. É sócia da Óca 
Coworking e da WTF! School, e 
mais recentemente fundou a Îandé 
Projetos Especiais. Acredita que 
pode mudar o mundo.



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. 

EMPATIA  
4 horas | 9:00 às 13:00 | WTF! SCHOOL

MATHEUS FELIPE

ALANA PETRY

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.

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 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.  

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 
3 horas | 13:00 às 16:00 | 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, empresa 
que oferece soluções em mobilidade urbana sustentável 
com foco em carregadores para carros elétricos. Integra 

redes internacionais como os Global Shapers (Fórum 
Econômico Mundial), Unleash Lab e Climate Reality 

Leaders (Al Gore).



POUSO 
3 horas | 16:00 às 19:00 | WTF! SCHOOL

É hora de conectar os pontos e 
entender como foi a jornada, 
suas aprendizagens e trazer 
sentido a tudo que vivido! 

Também 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 CIDADE

18/11/19 A Nova Economia 4 18h30 às 22h30 CODE Porto Alegre

19/11/19 Tirando do Papel 4 18h30 às 22h30 DOBRA Montenegro

20/11/19 NoComando 4 18h30 às 22h30 CODE Porto Alegre

21/11/19 CODE & TECH 4 18h30 às 22h30 CODE Porto Alegre

22/11/19 Exploração de Futuros 4 18h30 às 22h30 CODE Porto Alegre

23/11/19 Empatia 4 9h às 13h WTF! SCHOOL Nova Santa Rita

23/11/19 Verificação Sistêmica 3 13h às 17h WTF! SCHOOL Nova Santa Rita

23/11/19 Conectado os Pontos 3 17h às 19h WTF! SCHOOL Nova Santa Rita



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

Utilizamos a inscrição consciente, ou seja, vocês escolhe o 
valor que vai investir. 

BOTO FÉ NA CAUSA:                R$ 1.900,00 
(R$ 150 vai para nosso fundo social) 

PRA FECHAR A CONTA:           R$ 1.750,00 

TÔ APERTADO, MAS QUERO: R$ 1.600,00 

Pilhou? Preenche o formulário de interesse que a gente 
entra em contato pra conversar!

TÔ PILHADO!!

https://wtfschool.typeform.com/to/C5c9I1
https://wtfschool.typeform.com/to/C5c9I1
https://wtfschool.typeform.com/to/C5c9I1
https://wtfschool.typeform.com/to/C5c9I1
https://wtfschool.typeform.com/to/C5c9I1
https://wtfschool.typeform.com/to/C5c9I1
https://wtfschool.typeform.com/to/C5c9I1
https://wtfschool.typeform.com/to/C5c9I1
https://wtfschool.typeform.com/to/C5c9I1


oi@wtf.school 

 WhatsApp: (51) 4042-0711 

formulário de interesse 

Assista ao vídeo da edição 2018:

wtf.school/spaceshipintensivo 

mailto:oi@wtf.school?subject=
https://wtfschool.typeform.com/to/C5c9I1
https://youtu.be/A-HopjydUjY
https://youtu.be/A-HopjydUjY
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