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Objetivo do Projeto

O projeto Diversidade nas Organizações tem
como objetivo envolver os discentes da
disciplina CAD 7138 – Administração de
Recursos Humanos I na elaboração de
eventos sobre temas que promovam a
sensibilização e a reflexão de aspectos tais
como gênero, raça e deficiência e o mercado
de trabalho. 

Os eventos foram organizados pelos próprios
discentes e contaram com convidados
externos. As palestras e rodas de conversas
aconteceram nos dias 06, 07, 12 e 14 de
dezembro de 2022 nos períodos matutino e
noturno. 



CERTIFICADO
DE PARTICIPAÇÃO

Jean S. Rosier

Imigração e o mercado de trabalho: 
os desafios para um acesso igualitário

07/12 às 10h10min

Diversidade nas OrganizaçõesDiversidade nas Organizações

Moacir Rauber

Os desafios das pessoas com defiência no
mundo empresaria

12/12 às 10h10min

Mariana Franco

Pessoas trans no mercado de trabalho: 
como normalizar a diversidade dentro das empresas

14/12 às 10h10min

Inscrições

Karina Francine Marcelino

(Mito) da democracia racial e Branquitude: 
como esses fenomenos impactam nas organizações?

06/12 às 18h30min

Local: Auditório do CSELocal: Auditório do CSE

Local: Auditório do CSELocal: Auditório do CSE

Aline Webber
O papel feminino no mercado de trabalho

07/12 às 18h30min

Talita Silva

Talk moment sobre deficiência física no mercado
de trabalho 

14/12 às 18h30min

Linc SocialLinc Social   promove ciclo de palestras:promove ciclo de palestras:



Moacir Rauber
Os desafios das pessoas com

defiência no mundo empresarial
Dia 12/12 às 10h10min

Auditório do CSE

Jean S. Rosier
Imigração e o mercado de trabalho:

os desafios para um acesso igualitário
Dia 07/12 às 10h10min

Auditório do CSE

Mariana Franco
Pessoas trans no mercado de trabalho: como

normalizar a diversidade dentro das empresas
Dia 14/12 às 10h10min

Auditório do CSE

Manhã



O Mestre Jean S. Rosier é
pesquisador do EINERÈ - Centro
de Pesquisas Práticas Coloniais e
Pós-Coloniais aplicadas ao RI e ao
Direito;

Doutorando em relações
internacionais, mestre e bacharel
em economia pela UFSC. 

Jean S. RosierJean S. Rosier

Dia 07/12 às 10h10minDia 07/12 às 10h10min
no Auditório do CSEno Auditório do CSE

Imigração e o mercado de trabalho:Imigração e o mercado de trabalho:  
Os desafios para um acesso igualitárioOs desafios para um acesso igualitário

PalestraPalestra



Tem Doutorado em Ciências
Empresariais e Mestrado em Gestão
de Recursos Humanos na Europa e
Mestrado em Engenharia de Produção
pela UFSC;

MBA em Marketing, Pós-Graduação
em Teoria do Pensamento Complexo;

Bacharelado em Secretariado
Executivo e Licenciatura em
Letras/Espanhol;

Tem formação internacional em
Coaching Executivo Organizacional
reconhecido pela International
Coaching Communitty - ICC e pela
European Mentoring and Coaching
Council - EMCC.

Moacir RauberMoacir Rauber

Dia 12/12 às 10h10minDia 12/12 às 10h10min
  no Auditório do CSEno Auditório do CSE

Os desafios de pessoas com deficiência noOs desafios de pessoas com deficiência no
mundo empresarialmundo empresarial

PalestraPalestra



Presidente da União Nacional LGBT em
SC, ajudou a aprovar as lei de
reconhecimento das famílias
homoafetivas e a Lei do Nome Social
no Estado;

Ativista dos direitos das pessoas trans
em SC;

Pesquisadora no núcleo de pesquisa
"Direitos Humanos, Pluralismo e
Democracia" do PPGSS, UFSC; 

No âmbito da Universidade, participou
da criação da Resolução do Nome
Social e da mais recente Minuta de
Ingresso e Permanência Estudantil
Trans.

Mariana FrancoMariana Franco

Dia 14/12 às 10h10minDia 14/12 às 10h10min
no Auditório do CSEno Auditório do CSE

Pessoas trans no mercado de trabalho:Pessoas trans no mercado de trabalho:  
Como normalizar a diversidade dentro das empresasComo normalizar a diversidade dentro das empresas

Roda de ConversaRoda de Conversa



Natural de Manaus e moradora de
Florianópolis há 7 anos, Patrícia é
artista, dançarina e musa no universo
LGBT. 

Em sua trajetória precisou passar pelo
mercado de prostituição e, com muita
luta, transitou para o mercado
corporativo. 

Atualmente, ela trabalha efetivamente
na Vivo sendo a primeira mulher trans
a integrar no time da Vivo Regional
Sul.

Patrícia Bentes FonttinePatrícia Bentes Fonttine
ConvidadaConvidada

Dia 14/12 às 10h10minDia 14/12 às 10h10min
no Auditório do CSEno Auditório do CSE

Pessoas trans no mercado de trabalho:Pessoas trans no mercado de trabalho:  
Como normalizar a diversidade dentro das empresasComo normalizar a diversidade dentro das empresas

Roda de ConversaRoda de Conversa



Karina Francine 
(Mito) da democracia racial e Branquitude: Como

esses fenômenos impactam nas organizações?

Dia 06/12 às 18h30min
Auditório do CSE

Aline Webber 
O papel feminino no mercado

de trabalho

Dia 07/12 às 18h30min
Auditório do CSE

Talita Silva
Talk moment sobre deficiência física no

mercado de trabalho
Dia 14/12 às 18h30min

Auditório do CSE

Noite



Doutoranda em Administração;

Mestra em Administração;

Pós-Graduada em Gestão Estratégica de
Pessoas;

Graduada em Administração Pública;

Servidora Estatutária na UFSC;

Professora nas Faculdades SENAC e
SENAI e em Cursos Preparatórios para
Concurso Público;

Membra de Comissões de Validação de
Autodeclaração de Pretos, Pardos e
Negros;

Membra de Comissão de Implantação da
Cátedra de Combate ao Racismo e
Promoção da Igualdade Racial da UFSC. 

 

Karina FrancineKarina Francine  

  06/12 às 18h30min06/12 às 18h30min
Auditório do CSEAuditório do CSE

(Mito) da democracia racial e Branquitude:(Mito) da democracia racial e Branquitude:  
Como esses fenômenos impactam nas organizações?Como esses fenômenos impactam nas organizações?

PalestraPalestra



Graduada em Comunicação Social -
Relações Públicas pela UCS/RS

Com MBA em Gestão Empresarial pela
FGV

Mãe do Guilherme de 2 anos

Tem +10 anos de experiência em
comunicação empresarial e 5 anos na área
de diversidade e inclusão

Atuou em organizações como Fras-le,
Webasto, Dolaimes Comunicação e
Eventos e Novartis

Atualmente é Relações Públicas da
Eletrobras CGT Eletrosul, onde também
coordena o Comitê de Gênero, Raça e
Diversidade.

Aline WebberAline Webber

Dia 07/12 às 18h30minDia 07/12 às 18h30min
  no Auditório do CSEno Auditório do CSE

O papel feminino no mercado de trabalhoO papel feminino no mercado de trabalho
PalestraPalestra



Ampla experiência em R&S e talent
experience

Tem uma trajetória profissional em
empresas como XP Investimentos,
Ifood, C6 Bank

Talita é formada em psicologia pela
PUC Minas e gestão estratégica de
pessoas pela FGV

Talita SilvaTalita Silva

Dia 14/12 às 18h30minDia 14/12 às 18h30min
no Auditório do CSEno Auditório do CSE

Talk moment sobre deficiência físicaTalk moment sobre deficiência física
no mercado de trabalhono mercado de trabalho

PalestraPalestra



Vem ver como foi o evento!Vem ver como foi o evento!

Diversidade nas OrganizaçõesDiversidade nas Organizações

Palestra dia 06/12/2022 Palestra dia 12/12/2022

Palestra dia 14/12/2022



No primeiro dia de evento, dia 06 de dezembro,
ocorreu a palestra intitulada como “(Mito) da
democracia racial e Branquitude: como esses
fenômenos impactam nas organizações?”,
ministrada pela Mestra em administração
Karina Marcelino.

06/12/2022

Palestra dia 06/12/2022



Em seguida  ocorreram duas palestras,
“Imigração e o mercado de trabalho: os
desafios para um acesso igualitário”, no
período matutino ministrada pelo Mestre Jean
S. Rosier; e no período vespertino houve a
palestra “O papel feminino no mercado de
trabalho”, ministrada por Aline Webber,
graduada em Comunicação Social.

07/12/2022

12/12/2022
Na segunda semana de evento, ocorreu a
palestra “Os desafios das pessoas com
deficiência no mundo empresaria”, ministrada
pelo doutor em Ciências Empresariais Moacir
Rauber.

Palestra dia 12/12/2022



Gravação disponível aqui

14/12/2022

No último dia de evento ocorreu uma roda de
conversa “Pessoas trans no mercado de
trabalho: como normalizar a diversidade dentro
das empresas”, ministrada pela Presidente da
União Nacional LGBT Mariana Franco, e com a
presença da convidada Patrícia Fonttine. 

Além disso,  no período vespertino, para
encerrar o evento houve a palestra intitulada
como “Talk moment sobre deficiência física no
mercado de trabalho”, ministrada pela
graduada em psicologia Talita Silva.

Palestra dia 14/12/2022

https://www.youtube.com/watch?v=2P5-diKQN9Y


Mito da Democracia Racial

Imigração e o mercado de trabalho

Papel Feminino no mercado de
trabalho

Desafios das Pessoas com
Deficiência no mundo empresarial

Pessoas Trans no mercado de
trabalho

Deficiência Física no mercado de
trabalho

Evento contou com 6 palestras nos
temas:



Público do evento

Arrecadação de Brinquedos e
Panetones para a Revolução dos
Baldinhos

+ 380
inscritos 


