
 

 

PROGRAMAÇÃO: UP - Unindo Perspectivas 

UP Unindo Perspectivas é um evento que aborda o empreendedorismo inovador alinhado a Nova Economia. No UP                 
os participantes podem escolher suas trilhas dentre as diferentes atividades que preparamos. 

O UP Unindo Perspectivas é um evento integrado à Semana Global do Empreendedorismo (SGE), que representa um                 
grande movimento global e que acredita na causa do empreendedorismo como capaz de gerar              
desenvolvimento econômico e social para transformar realidades. 

Inspirar, capacitar e fazer muitas conexões com empresários, empreendedores, estudantes e comunidade em geral              
é o que nos movimenta e o que propomos com esse evento.  

O UP é feito ‘por e para pessoas’ que buscam na inovação oportunidades portadoras de futuro. 

Data: 30 de novembro de 2019 

Local: Centro Histórico do Município do Rio Grande  

❖ Prédio da Alfândega - Espaço principal, local do credenciamento, da          
abertura e das palestras  

❖ Biblioteca Municipal - Trilha 1 

❖ Salão Nobre da Prefeitura: Trilhas 2 e 3  

❖ Câmara de Comércio - Trilha 4 

❖ Embarcação Transnorte- Trilha 5 

 

Agenda do evento: 

8h00 Credenciamento  

8h30 Abertura  

9h00 Palestra 1: "Estratégias de desenvolvimento baseadas em Inovação" (Tecnopuc - Jorge Audy) 

10h00 Coffee break 

10h30 Trilha 1: "Raízes do empreendedorismo na zona sul do RS" (Professores Francisco das Neves Alves e Luis                  
Henrique Torres) 

10h30 Trilha 2: "Estratégias de desenvolvimento portadoras de futuro" (Luis Fernando Estima - SUPRG, Artur               
Gibbon - OCEANTEC/FURG,  João Eduardo Keiber - Instituto Otrosportos) 

12h00 Intervalo para almoço 

13h30 Palestra 2: "A Nova Economia e o Ecossistema de Startups" (StartSE - Igor Drews) 

15h15 Trilha 3: "Como vender hoje...e amanhã" (Especialista em Estratégia de Negócios - Roberto Santos + Painel                 
com empreendedores) 

15h15 Trilha 4: "O mundo é dos híbridos: por que soft skills e pensamento criativo são diferenciais na                  
tecnologia?"  (Melissa Lesnovski - UNISINOS e Agência Aldeia,  Jo 

 



 
 

 

ares Rodrigues - VetorialNet e ENEA3,  Tatiane Mizetti - Reverso Comunicação Integrada e CONRERP/RS) 

15h15 Trilha 5: "Empreendedorismo pelas águas da Lagoa dos Patos" (Clash Design/POA - Dreyson Queiroz - a                 
bordo de embarcação) 

(Ingressos de R$ 10,00 para participação nesta trilha serão vendidos no dia do evento) 

18h15 Palestra 3: "Mudança: Todo mundo está em uma, você não?" (Rádio Atlântida - Luciano Potter) 

19h30 Happy Hour - Largo Barbosa Coelho: Food e Beer Trucks + show ao vivo com a banda Sun7 

22h00 Encerramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


