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O curso é produzido em parceria da Perestroika - escola livre de atividades criativas - com a Aerolito.
Será realizado em 5 capitais do Brasil em 2017: Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

TEM

COMO

OBJETIVOS:

/ apresentar os conceitos e a metodologia de Futurismo / apresentar perspectivas e cenários possíveis para o Futuro do
Trabalho - relações pessoas-empresas, cargos, empreendedorismo como viés, criatividade como ferramenta / apresentar e
discutir os impactos possíveis das 3 novas revoluções tecnológicas eminentes - biotecnologia, nanotecnologia e robótica e
inteligência artificial/entender o impacto de uma nova economia que está se formando com a utilização das tecnologias
Bitcoin e Blockchain / discutir sobre os impactos desse novo cenário nas empresas e nas relações de consumo
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AULAS

1+2

CHECK-IN
INTRODUÇÃO
AO FUTURISMO
Entendimentos, conceitos
e mindsets básicos para o Futurismo

AULAS

3+4

AULAS

5+6

REVOLUÇÕES
PÓS-DIGITAIS

NOVAS TECNOLOGIAS
E NOVOS MERCADOS

Quando a internet serve de infra-estrutura
para o realmente novo

O que está acontecendo fora da
sua bolha – ameaças e oportunidades

FUTURO DO
TRABALHO I

EXERCÍCIOS
DE FUTURISMO

Como a organização tradicional
vira uma organização contemporânea

Como olhar para o futuro com
uma perspectiva mais ferramentada

AULA

EXTRA

GADGETS
Demos de tecnologias das 14h30 às
16h30
Quem não puder ir, não perderá
conteúdo :)

AULAS

7+8

FUTURO DO
TRABALHO II
Como as organizações
contemporâneas
terão que se reinventar

FUTURO DO
TRABALHO III
Contexto de fragmentação
da identidade profissional

AULAS

9+10*

SUPER

SÁBADO

NOVOS CONTEÚDOS

MASTER CLASSES

Aulas inéditas da Aerolito com novos
olhares sobre tecnologias e conceitos.

Evento em São Paulo no dia 05.08,
com palestras de convidados
internacionais.
Quem se matriculou no curso completo
já tem convite automático para o evento.
Quem se matriculou apenas para a sextafeira
poderá se inscrever depois com desconto.

CONNECTING
THE DOTS
O que nunca contamos para ninguém
*Aulas disponíveis para inscrição
de quem já fez o curso antes!
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TIAGO MATTOS
Futurista, empreendedor, educador e autor. Professor de Futurismo do Transdisciplinary Innovation Program (Universidade Hebraica de Jerusalém).
Formado pelo GSP12 da Singularity University. Projeto da NASA e do Google
que, ao longo de dez semanas, compartilha aprendizados sobre inteligência
artificial, robótica, nanotech, biotech, engenharia espacial e impacto positivo.
Apenas 80 pessoas por ano são selecionadas para o GSP (que tem como
critério a capacidade de impactar um bilhão de pessoas em até dez anos).
Formado pelo TIP (onde teve oportunidade de ouvir e interagir com 14
vencedores do Prêmio Nobel).
Aprofundou seus conhecimentos sobre futuro do trabalho numa imersão
rápida no MIT, com o Prof. Thomas W. Malone (autor de 'The Future of Work') e
no Institute for the Future, em Palo Alto.
Teve o trabalho mencionado na Fast Company, na Forbes e foi capa da
revista Você S/A Sul. Suas ideias sobre Futurismo já foram ouvidas em
audiências na América do Sul, América Central, América do Norte, Europa e
Ásia.
Co-fundador da Perestroika, da Aeroli.to e de outras iniciativas
empreendedoras.

SANTIAGO ANDREUZZA

Trabalhou em diversas multinacionais, como Dell e HP,
além de experiências internacionais na parte de
Automação de Testes. TEDxSpeaker, é professor nas
áreas de computação cognitiva, inteligência artificial e
Blockchain.

IGOR OLIVEIRA

Engenheiro Elétrico de formação é o responsável pelo
Labs, tendo realizado experimentos em robótica,
inteligência artificial, Realidade Virtual e IoT. Já ajudou
a ampliar os sentidos de dois cyborgs através de
YAGO CURY

próteses móveis.

Opera na identificação, clusterização e tradução dos
sinais midiáticos. É responsável por monitorar novas
tecnologias e novos comportamentos, transformando
isso em reports – que são usados internamente pelo
nosso time de Futurismo.

ISADORA FERRAZ

Atuou como designer em multinacional de sportswear e
headwear antes de fazer parte do time de futurismo da
Aerolito. Realiza pesquisas buscando sinais sobre o
futuro da tecnologia, ciência e sociedade e gerando
conteúdo para o Friends of Tomorrow e outros projetos
de futurismo da empresa.
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SE VOCÊ QUISER SABER MAIS,
ACESSE O SITE DA PERESTROIKA
E ESCOLHA SUA CIDADE:
www.perestroika.com.br

