
Ciclo de Seminários

A formação do professor universitário tem sido 
entendida, por forca da tradição e ratificada 
pela legislação, como atinente aos saberes do 
conteúdo de ensino (LOURENÇO, 2013). A 
academia reforça essa questão na medida em 
que valoriza a pesquisa e naturaliza o ensino. 
Levando em conta que o ensino não pode ser 
dissociado da pesquisa, esse seminário será um 
exercício de compartilhar os conhecimentos de 
práticas de aprendizagem ativa angariados ao 
longo da experiência do autor como docente e 
gestor universitário. Serão abordados 
percursos para a CoCriação de experiências em 
sala de aula, tomando a ideia da narrativa 
c o m o u m c o n c e i t o e s t r u t u r a n t e d a 
aprendizagem em Turismo, na medida em que 
contribui para a consolidação dos eixos 
temáticos transversais do curso,   com o 
propósito de permear e articular os conteúdos 
e as propostas de ensino-aprendizagem. 
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Possui graduação em administração pela EAESP-
FGV, e graduação em Turismo pela ECA-USP 
(interrompida). É Mestre e Doutor em 
Administração Pública pela International 
Christian University (ICU), em Tóquio, Japão, 
com tese de doutoramento sobre os dilemas e as 
potencialidades de mudança cultural e evolução 
das organizações públicas, privadas e do terceiro 
setor, no Brasil e no Japão. Vem, ao longo dos 
últimos anos, se debruçando em estudos sobre 
os arranjos institucionais e cooperativos na 
América Latina, Europa e Ásia, sobre questões 
intermésticas dos países dessas regiões, com 
especial interesse em Economia Colaborativa, 
Cocriação e Inovação Aberta baseada na 
perspectiva da experiência.  Atualmente é 
consultor de inovação em negócios na empresa 
CO-VIVA, uma start-up fundada por ex-alunos da 
universidade holandesa NHTV Breda, referência 
em gestão internacional do turismo e 
lazer  baseada na perspectiva da experiência, 
chamada Imagineering, ou Engenharia da 
Imaginação.
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