
Confira a programação da II Semana do Administrador da Faculdade R.Sá  

Acontece nos dias 18 e 19 de setembro a II Semana do Administrador da Faculdade R.Sá. Esse 

ano o evento tem como tema “Histórias de Sucesso: Empreendedorismo transformando 

vidas”. O evento, promovida pela Empresa Junior Swot Consultoria, tem como objetivo a 

promoção do conhecimento entre os estudantes dos cursos de graduação em Administração 

de toda a cidade, proporcionando integração múltipla e disseminação do conhecimento 

individual e coletivo. Serão ministradas palestras e workshops. 

De acordo com o Coordenador do Curso de Administração, Talles Antão, atualmente o 

empreendedorismo é um dos temas mais discutidos em eventos de administração, 

configurando-se como um bom tema para o aprofundamento de discussões, reflexões e 

conhecimento. “Com esse tema mostraremos histórias reais de empreendedores que 

obtiverem sucesso em seus negócios que servirão como motivação para os acadêmicos, além 

de serem meios de aprendizagem a respeito de diversas áreas da Administração, como 

planejamento, visão, estabelecimento de metas, disciplina e organização”, destacou. 

O evento terá certificação de 30h para quem participar de todas as atividades. O controle de 

presença será feito através da leitura biométrica. Serão recebidas inscrições presenciais 

somente no primeiro dia do evento. 

Confira a Programação  

Dia 18/09 – Quinta-feira 

16:00 – Credenciamento e entrega do material 

Local: Portaria da Faculdade R.Sá 

18:00 – ADMusic 

Atração: Sherley Lima 

18:30 – Abertura Oficial 

19:30 – Palestra Magna – Uma história de Sucesso 

Palestrante: Francisco da Costa Araújo Filho 

Local: Espaço de Convivência da Faculdade R.Sá 

Dia 19/09 – Sexta-feira 

14:00 – Workshop 01 - O papel do empreendedorismo no fomento as transformações 

sociais e organizacionais 

Palestrante: Profª Karla Maria Mateus 

Local: Bloco de Sala de Aula – Sala 30 

14:00 – Workshop 02 – Empreendedorismo transformando vidas – sala 31 

Palestrante: Profº Tiago Moura 

Local: Bloco de Sala de Aula – Sala 31 

18:00 – De repente ADM – Apresentação Cultural 

Atração: Jairo Silva e Jerferson Silva  

18:30 – Momento Motivacional 

Palestrante: Cristiano Feitosa 

19:00 – Palestra Magna – A história de um sonho 

21:00 – Encerramento 

Local: Espaço de Convivência da Faculdade R.Sá 



Certificação Digital - Carga Horária 30h/a (extensão e ensino) 

Frequência através da biometria 

Inscrições Presenciais 

Data: 18/09 

Horário: 16:00 às 18:00 

Investimento: R$ 35,00 

 

 


