TALENTOS
DA EDUCAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

A REDE DE
TALENTOS

41 HOMENS

33 MULHERES

O objetivo do Programa Talentos
da Educação é formar uma rede
de pessoas com alto potencial

ÁREAS DE ATUAÇÃO

de liderança que compartilham

36,5%

SETOR PRIVADO

32,5%

SETOR PÚBLICO

da mesma visão e valores, a ﬁm de
apoiá-las em seu desenvolvimento
e de estimular a troca de
experiências para aperfeiçoamento
proﬁssional e geração de impacto.
Atualmente temos 74 pessoas na
rede dos Talentos da Educação.

23%

TERCEIRO SETOR

Com diferentes perﬁs e
experiências, eles compartilham
o mesmo sonho e compromisso de
transformar a educação brasileira.

8%

ESCOLA

A REDE NO BRASIL

1

Amapá

5

Ceará

2

Pernambuco

3
1
5

Goiás

Distrito Federal

1

26

Paraná

2
1

Rio Grande do Sul

17

9

Espírito Santo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

Santa Catarina

1

Bahia

TALENTOS
DA EDUCAÇÃO
O Programa Talentos da Educação seleciona pessoas
que atuam em diferentes setores na área educacional
e que são extremamente comprometidas em liderar
transformações e causar impacto na educação
brasileira. O programa busca ampliar o potencial
de liderança desses indivíduos e o alcance das ações
de quem trabalha todos os dias para melhorar
a qualidade da educação no Brasil.

Al
ALEX MOREIRA ROBERTO - 2015
Coordenador de Projetos – Elos Educacional
Pedagogo formado pela Universidade Cruzeiro do Sul, Alex
especializou-se em História, Sociedade e Cultura pela PUC-SP e
fez mestrado em Educação pela Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF). Atuou como professor da rede pública municipal de
São Paulo, técnico na Secretaria Municipal de Educação de São
Paulo, formador pelo Programa Jovem de Futuro e consultor da
Fundação Tide Setubal. Atualmente, é coordenador de projetos
em programas de formação de gestores oferecidos pela Elos
Educacional. “Acredito muito na força da escola pública e em seu
potencial de formar nossos jovens para as transformações sociais
que precisamos e almejamos - essa crença é o que me move.”

ALICE ANDRÉS RIBEIRO - 2014
Secretária Executiva - Movimento pela Base Nacional Comum
Formada em Relações Internacionais pela PUC-MG, Alice é
mestre em Direitos Humanos pelo Centro Inter-Universitário
Europeu para Direitos Humanos e Democratização, na Itália, e
mestre em Administração Pública pela FGV-SP. Foi responsável
pela área de pesquisa e conteúdo do movimento Todos Pela
Educação e, junto à UNESCO, coordenou a gestão de projetos
inovadores da Secretaria Municipal de Educação do Rio de
Janeiro. Atualmente, lidera a secretaria executiva de um
grupo que apoia e contribui para a criação da Base Nacional
Curricular Comum brasileira. “Quero contribuir com o que
realmente possa promover um aprendizado signiﬁcativo para
crianças e jovens brasileiros.”
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ALINE DAMASCENO FERREIRA SCHLEICHER - 2016
Chefe da Assessoria Internacional Ministério da Educação
Formada em Relações Internacionais e Direito, ingressou no
serviço público federal em 2007, como membro da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.
Foi responsável pela área de Integração Regional e membro
do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE). Trabalhou no
Ministério de Minas e Energia e, hoje, trabalha no Ministério
da Educação. É chefe da Assessoria Internacional, responsável
pela negociação e implementação de programas como
Ciência Sem Fronteiras e Parlamento Juvenil do Mercosul,
além de representar o Ministério em fóruns e negociações
internacionais. “Meu objetivo é aprimorar a gestão pública na
área de Educação para melhorar a qualidade do aprendizado
dos estudantes brasileiros.”

AMARAL BARBOSA DE LIMA - 2016
Diretor - Escola Miguel Antônio de Lemos
Formado em Pedagogia com habilitação em Matemática e pósgraduado em gestão escolar, Amaral trabalhou como professor
coordenador na escola de ensino médio Francisco Vieira
Cavalcante durante quatro anos. Atualmente, exerce a função
de diretor na escola de ensino fundamental Miguel Antônio de
Lemos, em Pedra Branca (Ceará), reconhecida por seus ótimos
resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), de 8,9, enquanto a média do Brasil é 4,2. Hoje, reorganiza
o ensino da entidade, tornando-o integral. “Meu objetivo é
formar uma gestão educacional de qualidade, desenvolvendo a
capacidade de liderar pessoas para contribuir com a melhoria
de vida de um maior número de indivíduos.”
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ANA CAROLINA VILLARES VILASBOAS - 2014
Analista de Ciência e Tecnologia - Capes
Psicóloga formada pela Unesp, mestre em Psicologia
do Desenvolvimento e Aprendizagem pela mesma instituição e
doutora em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde
pela UnB, Ana Carolina é Analista em Ciência e Tecnologia na
Capes, onde atua na Diretoria de Formação de Professores da
Educação Básica. Lá, realiza a gestão de programas como o
Observatório da Educação, o Novos Talentos e outros dedicados
a promover a qualidade da educação por meio de apoio à
formação de proﬁssionais do magistério e à pesquisa na área.
“Quero continuar trabalhando com iniciativas inovadoras que
contribuam para a formação e a valorização dos professores e
para a qualidade da educação básica pública no Brasil.”

ANA CRISTIAN THOMÉ VENENO BATISTA - 2016
Gerente do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal
de Educação do Rio de Janeiro
Formada em Serviço Social e em Pedagogia pela UERJ, fez
pós-graduação em Gestão e Política Pública pela Universidade
Cândido Mendes (UCAM). Foi professora da pós-graduação
em Gestão Educacional na Universidade Castelo Branco. Na
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, trabalha
com a gestão de projetos educacionais na área de alfabetização
e na produção de material didático para alunos e professores.
Atualmente, é gerente da Escola de Formação do Professor
Carioca Paulo Freire, atuando na formação docente e no
acompanhamento estratégico das escolas. “Meu objetivo é criar,
desenvolver e liderar projetos inovadores que contribuam para a
melhoria da qualidade da educação pública.”
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ANA LUISA DE ARAUJO SANTOS - 2015
Parcerias - Udacity
Formada em Engenharia Eletrônica pela UFRJ, com mestrados
pelo MIT Media Lab e COPPE/UFRJ, foi cofundadora da startup
de ensino de programação MobGeek e faz parte do time da
Udacity, startup americana inovadora com foco em e-learning
e capacitação para o mercado de tecnologia. Com apoio do
MIT-Brazil Lemann Seed Fund, pesquisa comunidades online
de aprendizado com o MIT Media Lab e ITS Rio. É voluntária
do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE),
aconselhando o Board of Directors em empreendedorismo,
e também da Awesome Foundation, promovendo a
microﬁlantropia no Rio de Janeiro. “Meu propósito é disseminar
no Brasil um aprendizado mais mão na massa, criativo e
orientado à solução de problemas.”

ANA VALERIA DANTAS - 2014
Subsecretária de Gestão de Ensino - Secretaria Estadual
de Educação do Rio de Janeiro
Licenciada em Filosoﬁa pela UERJ, Ana Valeria tem
especialização em Ética e Filosoﬁa Política na Universidade
Cândido Mendes (RJ). Ensinou Filosoﬁa no ensino básico
e foi diretora escolar. Trabalhou como diretora de Gestão
e Desenvolvimento das Escolas na Secretaria Estadual de
Educação do Rio de Janeiro. Na secretaria, já coordenou o
setor que desenvolve programas voltados a crianças vítimas de
violência, que acompanha alunos beneﬁciários dos programas
Bolsa Família e Renda Melhor Jovem e fomenta ações para o
resgaste de alunos que não frequentam as aulas. “Quero fazer
mestrado em Educação e aprofundar estudos sobre gestão e
soluções de sucesso encontradas por escolas e redes.”
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ANDERSON SOARES FURTADO OLIVEIRA - 2015
Assessor de Gestão Estratégica - INEP
Bacharel em Direito pela Unip, com especialização em Docência
Superior pela Universidade Gama Filho e em Gestão Pública
pela Universidade Estadual de Goiás, Anderson é assessor de
gestão estratégica da presidência do Inep. Ele responde pela
concepção e implementação do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica, que visa aprimorar o monitoramento
dos sistemas de ensino agregando novas informações, como
ﬁnanciamento, projeto pedagógico, registro de habilidades
socioemocionais e satisfação da comunidade atendida. “Quero
atuar na formulação de políticas educacionais que fortaleçam o
controle social da educação e na implantação de um centro de
inovação e informação educacional.”

ANDRÉ LOPES CARDONI - 2014
Coordenador da Rede de Apoio à Educação –
Instituto Natura
Formado em Administração pela ESPM, André está na fase
ﬁnal do curso de História na USP. Já foi professor da Fundação
Casa e da rede estadual de ensino de São Paulo. Atualmente,
coordena o projeto RAE – Rede de Apoio à Educação, do Instituto
Natura, que visa promover a colaboração entre secretarias de
educação de municípios em diversas regiões do país. Na RAE,
André ajuda as secretarias a traçarem diagnósticos pedagógicos
e de gestão a ﬁm de deﬁnir parcerias que possam atender às
suas demandas. “No futuro, pretendo retornar à sala de aula
como professor e também quero atuar na gestão pública,
conectando secretarias de educação a institutos, ONGs e
fundações que realizem trabalhos na área.”
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BÁRBARA BARBOSA BORN - 2015
Especialista em Avaliações - Primeira Escolha /
Mestranda da Stanford Graduate School of Education
Formada em História pela PUC-SP, Bárbara é mestre em
Educação pela USP. Já foi professora das redes privada
e municipal de São Paulo e atuou como professora e
formadora de docentes na Secretaria Municipal da Educação
de São Paulo. Teve contato com a inclusão de alunos com
deﬁciência, adaptações curriculares e a realização de projetos
interdisciplinares de enriquecimento das jornadas discentes.
Atualmente, trabalha na Primeira Escolha e cursa mestrado
em International Comparative Education na Stanford Graduate
School of Education. “Acredito na importância da formação
de professores para a transformação qualitativa da educação
brasileira, e tenho trabalhado arduamente para promover
transformações de peso nesse campo.”

BEATRIZ ALMEIDA E ALBUQUERQUE - 2015
Gerente de Desenvolvimento Institucional - Associação
Cidade Escola Aprendiz
Formada em Relações Públicas pela PUC-Campinas, Beatriz
tem especialização em Gestão de Empresas de Mídia, além
de certiﬁcação internacional em gestão de projetos de
desenvolvimento social. Trabalhou em institutos na área
educacional, entre eles o Todos Pela Educação, onde coordenou
as áreas de comunicação e mobilização social. No Instituto
Natura, foi líder do Conviva Educação, plataforma que oferece
conteúdos para gestão das secretarias de educação e possui
cerca de 4.600 municípios cadastrados. “Eu sonho com o dia em
que as escolas transformarão as crianças em cidadãos do bem,
preparadas e instruídas para o mundo e para as pessoas.”
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BEATRIZ ALQUÉRES - 2015
Membro do Conselho de Educação - Associação
Comercial do Rio de Janeiro
Pedagoga formada na PUC-RJ, com especialização em
Psicopedagogia e Administração, Beatriz foi uma das quatro
jovens líderes brasileiras escolhidas pelo governo americano,
em 2012, para conhecer de perto a reforma educacional dos
EUA. Na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro,
realizou projetos como o Cidade Educadora, que mobilizou 4 mil
voluntários para dar aulas de reforço em escolas municipais. Hoje
no Instituto Igarapé, é gerente da Comissão Global de Política
sobre Drogas, criada pelo ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, e presta consultoria em educação. “Acredito que a
liberdade conquistada através de uma educação de qualidade é
a base para o futuro.Trabalho diariamente para que crianças e
jovens de nosso país tenham oportunidades equivalentes na vida
e tenham a possibilidade de escolha de um futuro melhor.”

CARLA JUCÁ AMREIN CEZAR DE ANDRADE - 2015
Assessora da Gerência de Reestruturação da Rede e
Expansão do Turno Único - Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro
Economista formada na UFRJ, Carla tem pós-graduação em
gestão escolar pela Fundação Pitágoras. Em seu mestrado,
realizado na FEA-USP, analisou o impacto da qualidade das
escolas no preço dos imóveis em São Paulo. Trabalhou no
Instituto Trevo, em projetos de educação e esporte, e hoje é
assessora na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro,
onde trabalha no projeto de reorganização da rede e expansão do
turno único. Entre suas funções está a otimização dos recursos
humanos e o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem
nessa reformulação. “Quero contribuir para a construção de uma
educação mais equânime e seguir ﬁrme nessa grande batalha
que é trabalhar na área educacional no Brasil.”
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CARLOS ALBERTO DIAS COSTA JÚNIOR - 2015
Gerente de Inovação e Avaliação Pedagógica Secretaria Municipal da Educação de Salvador
Graduado em Administração pela Universidade Federal da
Bahia e em Direito pela Universidade Salvador, Carlos tem
especialização em Finanças Corporativas pelo Instituto
Universitário de Lisboa. É consultor licenciado da McKinsey,
pela qual já prestou serviços a diversas indústrias do setor
público e privado, e também onde auxiliou governos, no
Brasil e na África, em projetos de melhoria educacional e
desenvolvimento econômico. Atualmente, trabalha como
Gerente de Inovação e Avaliação Pedagógica na Secretaria
Municipal da Educação de Salvador. Em agosto de 2016, inicia
um MBA na Harvard Business School. “Meu objetivo é ajudar ao
máximo na transformação educacional em minha cidade e no
nordeste brasileiro.”

CARLOS SOUZA - 2014
Diretor da América Latina - Udacity
Formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA, Carlos é
responsável pelo Udacity na América Latina. O Udacity, startup
americana inovadora em e-learning e capacitação para o
mercado tecnológico que tem o propósito de resolver o problema
da falta de mão de obra qualiﬁcada em tecnologia através da
oferta de Nanodegrees: cursos baseados em projetos e criados
em parceria com líderes da indústria como Google, Facebook e
Twitter. Antes de se juntar ao Udacity, Carlos foi CEO do portal
Veduca, empresa que fundou. Antes de empreender, Carlos
trabalhou por nove anos no Marketing da P&G e no Banco CSFB
Garantia. “Tenho como propósito democratizar a educação de
alta qualidade no Brasil.”
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CAROLINA ILIDIA SOARES DE FARIA - 2015
Coordenadora de Projetos - Instituto Natura
Cientista social formada na Universidade Federal de Juiz de
Fora, Carolina tem mestrado em Sociologia pela UFMG, onde
estudou o tema Educação e Desigualdade Social. Durante a
faculdade, trabalhou no Centro de Políticas Públicas e Avaliação
da Educação da UFJF. Posteriormente, atuou como consultora
de projetos sociais e educacionais. Essas experiências a levaram
ao trabalho na Secretaria de Educação de Minas Gerais entre
2011 e 2014, período no qual cursou MBA em Gestão de Projetos
na PUC-MG. “Meu objetivo pessoal é ajudar a construir uma
educação pública de qualidade que seja capaz de diminuir
as desigualdades sociais e possa criar oportunidades para o
desenvolvimento de crianças e adolescentes.”

CLARA COSTA - 2015
Assessora de Projetos - Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro
Clara é graduanda em Ciências Sociais na UFRJ e possui
MBA em Gestão de Instituições Educacionais pela Fundação
Pitágoras. Desde 2011, trabalha na Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro, em que é Assessora de Projetos.
Em outubro de 2014, publicou seu primeiro livro, chamado “A
Arte de Governar”, onde buscou conciliar suas experiências
como servidora pública, estudante de política e cidadã brasileira.
No mesmo ano, criou a plataforma “RiB - Retorno da Ideologia
Brasileira”, voltada ao debate político consciente. “Quero ser
uma liderança na transformação do nosso país, contribuindo
para uma gestão pública mais eﬁciente e transparente e
incitando uma maior participação política de todos.”
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CLAUDIA ZUPPINI DALCORSO - 2016
Sócia-fundadora - Elos Educacional
Doutoranda e mestre em Educação pela PUC-SP, Claudia
é formada em Pedagogia com especialização em Ensino
Fundamental pela FEUSP e em Gestão Escolar pela
Universidade Federal do ABC (UFABC). Foi professora e diretora
de escola de ensino básico e universitário durante 30 anos.
Atuou na assessoria de planejamento da Secretaria Municipal
de Educação de Diadema, como consultora educacional. Foi
premiada em 2007 com o Prêmio Escola Nota 10 da Revista
Nova Escola/Editora Abril. Como sócia-fundadora da Elos
Educacional, atua na direção de programas de formação de
professores e gestores. “Quero fazer a diferença para a melhoria
da qualidade da educação.”

DANIEL LIEBERT - 2015
Diretor Executivo - Stoodi
Engenheiro Mecânico formado na Poli-USP, Daniel já trabalhou
na indústria automobilística alemã, na Volkswagen do Brasil
e na consultoria Roland Berger. Em 2012, iniciou sua carreira
como empreendedor, estruturando a Intelecti, escola de aulas
particulares. Em 2013, fundou a Stoodi, startup de educação
a distância dedicada a fornecer aulas de reforço e preparação
para vestibulares a alunos de ensino médio, na qual exerce
as funções de Diretor Executivo, coordenador pedagógico e
professor. Em dois anos, o Stoodi já teve mais de 7 milhões de
aulas assistidas. “Meu desejo é utilizar a tecnologia para fazer
com que todos os alunos brasileiros do ensino básico tenham
acesso à educação personalizada de alta qualidade.”

2016
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DIEGO CALLEGARI - 2014
Diretor de Tecnologia e Inovação – Secretaria de Estado
da Educação de Santa Catarina
Bacharel e mestre em Administração pela UFSC, Diego já foi
líder estudantil, professor, consultor e empresário nas áreas
de Educação, Comunicação, Tecnologia e Gestão. Atualmente,
é diretor de Tecnologia e Inovação na Secretaria de Estado
da Educação de Santa Catarina, atuando no desenho e na
implementação de políticas que impactam 600 mil alunos.
É ainda empreendedor no Politize!, plataforma online para
aprendizado fácil e divertido sobre política, com quase 2 milhões
de usuários em todo o país. “Quero ser parte ativa da transição
para um modelo de educação que prepare genuinamente nossas
crianças, adolescentes e adultos para os enormes desaﬁos que
enfrentamos em pleno século XXI.”

EDUARDO PÁDUA - 2014
Gerente de Projetos Especiais - Secretaria de Educação
do Município do Rio de Janeiro
Sociólogo, com mestrado em Sociedade da Informação e
doutorado em Ciência Política pela Universidad Carlos III de
Madrid, Eduardo já passou pelo terceiro setor, pelo escritório
do UNICEF em Madri e pela UNESCO, onde prestou consultoria
para o Ministério de Educação, em Brasília. Atualmente,
trabalha na Secretaria de Educação do Município do Rio de
Janeiro, coordenando projetos especiais como a expansão
de vagas na educação infantil. Hoje, Eduardo reorganiza e
implementa o turno único na rede e é mestrando em Liderança
e Gestão Pública do Centro de Liderança Pública. “Meu objetivo
é ser um gestor público de alto desempenho com ampla
capacidade de liderar mudanças transformadoras.”
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ELISA ADLER - 2014
Buscando oportunidades em Educação
Economista e mestre em Políticas Públicas pela UFRJ, Elisa
atuou por dois anos no projeto Ensina!, parceiro brasileiro
do Teach For All, que treina jovens graduados em boas
universidades para lecionar em escolas públicas. No Ensina!,
além de dar aulas de reforço em comunidades do Rio de Janeiro,
participou de um grupo de pesquisa sobre ensino transformador
com jovens professores da Argentina, Chile, Índia e China.
Em 2013, foi consultora da UNESCO no Programa Escolas do
Amanhã, da Prefeitura do Rio, coordenando um projeto para
reverter a trajetória das 68 escolas de pior desempenho da
rede. Atualmente, trabalha na Empresa Olímpica Municipal.
“Estou buscando conhecer outras experiências exitosas no setor
público para voltar a atuar na educação, inspirar e aumentar a
eﬁciência da educação pública.”

EMILIANO CHAGAS - 2016
Professor - Colégio Etapa
Membro da comissão da Olimpíada Brasileira de Matemática
e coordenador em São Paulo, Emiliano é formado em
Física e Matemática e faz doutorado em Ensino de Ciências
e Matemática na Unicamp. Em sua pesquisa, utiliza os
dados do Enem para observar os padrões de gênero e perﬁl
socioeconômico na prova. Com os resultados, pretende fazer
uma devolutiva à sociedade, na formação de professores e na
produção de materiais. Ajudou a fundar e gerenciar voluntários
em dois projetos sociais, nascidos de ações de grupos de
alunos olímpicos, para a melhoria do ensino de Matemática
e Português para estudantes da rede pública. “Meu sonho é
formar professores, ingressar em políticas públicas e produzir
melhorias duradouras na educação.”

2016
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ERIC FREITAS RODRIGUES - 2015
Professor - Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
Depois de graduar-se em História pela UERJ, Eric atuou no
setor de logística e relações internacionais durante cinco
anos, retornando ao campo da educação em 2013, quando
se tornou professor de história da rede municipal de ensino
do Rio de Janeiro. Recentemente, iniciou os estudos do
mestrado em Ensino de História pela UFF e participou de um
grupo de experimentações de ensino híbrido em um projeto
nascido da parceria da Fundação Lemann e do Instituto
Península, desenvolvendo novas formas de uso da tecnologia
e da personalização do ensino. “Quero me aprofundar no
desenvolvimento de novas dinâmicas em sala de aula,
que acredito ser um diferencial para proporcionar uma
aprendizagem real para todos os alunos.”

ERICA AMELIA BUTOW - 214
Cofundadora e CEO – Ensina Brasil
Erica é formada em Administração pela FEA-USP, cursou
seu MBA em Berkeley e foi visiting student na faculdade de
Educação de Stanford, nos EUA. Teve experiência em educação
como gerente de inovação na Mind Lab, diretora voluntária
da ONG Cidadão Pró-Mundo e Fellow do Education Pioneers.
Antes disso, atuou em Marketing na P&G e em planejamento
estratégico na Whirlpool. Erica é cofundadora e CEO do Ensina
Brasil, uma organização que visa atrair jovens talentos e
desenvolver lideranças para a educação com a ﬁnalidade de
transformar a educação no Brasil como forma de contribuir
para a igualdade de oportunidades. “Quero trabalhar para que
todos tenham acesso a uma educação de qualidade.”
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FABIO CAMPOS - 2014
Cofundador e Professor – Curso pré-vestibular Invest
Publicitário com MBA pela Coppead (UFRJ) e especialização
em Liderança e Competitividade Global pela Universidade de
Georgetown (EUA), Fabio dirigiu a área de Educação do Instituto
Oi Futuro, dirigiu o Ensina! e trabalhou em empresas de
telecomunicações. Fabio também cogeriu o programa Escolas
do Amanhã, da Prefeitura do Rio de Janeiro, voltado para escolas
municipais em zonas vulneráveis do Rio de Janeiro. Ele é
professor de Literatura Brasileira no Invest, curso pré-vestibular
comunitário que ajudou a fundar, aos 18 anos, e, este ano,
inicia um mestrado em Educação em Stanford. “Meu objetivo é
contribuir para a construção de modelos de educação integral
adequados à realidade brasileira.”

FELIPE AMARAL DE MATTOS - 2015
CEO - Studiare
Formado em Engenharia da Computação pelo Instituto
Militar de Engenharia (IME), com MBA em Wharton, Felipe é
cofundador da Studiare. A Studiare desenvolve plataformas
de ensino adaptativo e produtos educacionais personalizáveis
com o objetivo de maximizar a aprendizagem, de forma
escalável, unindo Adaptive Learning e Gestão Acadêmica para
potencializar resultados em Educação. A Studiare já impactou
mais de 500 mil alunos, levando a melhorias signiﬁcativas em
seus resultados acadêmicos. Em 2015, foi comprada pela Kroton
e a startup passou a desenvolver soluções tecnológicas no
grupo. “Meu objetivo é elevar a capacidade de aprendizagem dos
alunos do Brasil de forma transformacional e escalável.”

2016
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FELIPE MICHEL BRAGA - 2014
Coordenador de Políticas Educacionais – Fundação Lemann
Graduado em Economia pela UFMG e em Administração Pública
pela Fundação João Pinheiro. Desde 2010, é servidor público
em Minas Gerais, onde trabalhou no Programa Estado para
Resultados e no Escritório de Prioridades Estratégicas. Tem
experiência com formulação e implementação de projetos
educacionais. Fez mestrado na Universidade Stanford, onde
estudou fatores críticos para políticas educacionais. Licenciado
no Estado, agora atua na Fundação Lemann, como coordenador.
“Meu sonho é deixar um legado nas políticas de educação do
Brasil, elevando a excelência e a equidade dos nossos sistemas.
Com o conhecimento, as competências e os apoios necessários,
quero me tornar um ator decisivo para fazer disso realidade.”

FERNANDO AMARAL CARNAÚBA - 2015
Gerente de Treinamento de Cultura e Organização –
Abril Educação
Fernando iniciou o curso de Engenharia, mas graduou-se
em Economia pela USP, depois de se interessar por análises
econômicas sobre dados educacionais. Realizando pesquisas
nessa área, aproximou-se cada vez mais dos temas próprios
da Educação. Após formar-se, saiu do emprego no mercado
ﬁnanceiro para trabalhar como pesquisador jr. na Fipe. Durante
mestrado em Economia, realizou um summer job na Geekie,
startup dedicada ao ensino adaptativo, e passou cinco meses
como pesquisador-visitante em Stanford. Lá, teve contato com o
programa de formação de professores da universidade, hoje sua
área de atuação na Abril Educação. “Quero contribuir para que a
proﬁssão de professor seja a mais admirada e desejada do país.”
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FILIPE RECCH - 2014
Doutorando em Educação Internacional Comparada –
Stanford University
Bacharel em Ciências Sociais pela UFMG e mestre em
Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, Filipe
atualmente é doutorando em Educação Internacional
Comparada na Universidade de Stanford. Como experiência
proﬁssional, Filipe trabalhou no governo de Minas Gerais, onde
atuou nas secretarias estaduais de Desenvolvimento Social
e Educação, e no Instituto Natura, coordenando o Conviva
Educação, projeto que apoia secretarias municipais de educação
por meio de uma plataforma virtual. “Quero unir minha
experiência proﬁssional com o conhecimento adquirido no Ph.D.
para contribuir ainda mais para o desenvolvimento das políticas
públicas educacionais no Brasil.”

FRANCISCO JUCELIO DOS SANTOS - 2016
Coordenador Pedagógico - Secretaria Municipal da
Educação do Município de Brejo Santo
Formou-se em Matemática, tem especialização em Ensino
da Matemática pela Universidade Regional do Cariri (URCA) e
especialização em Gestão Escolar, pela Faculdade de Juazeiro
do Norte. Já atuou como professor no ensino fundamental e
médio, como coordenador pedagógico, como professor formador
de professores da educação infantil e ensino fundamental e
como diretor administrativo de um Centro de Educação Infantil.
Hoje, atua como coordenador pedagógico em Brejo Santo
(CE), rede com Ideb de 7,2 (nos anos iniciais), em uma região
de baixo nível socioeconômico. “Tenho como objetivo meu
aperfeiçoamento como professor e líder, a ﬁm de contribuir de
forma signiﬁcativa para a melhoria da qualidade de ensino.”
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GERSON RODRIGUES DE FARIAS RIBEIRO - 2015
Fundador – Olho de Anjo
Engenheiro Eletrônico formado pela UFPE, Gerson atua como
empreendedor e consultor em marketing digital. Desde 2011,
estruturou cinco startups, três delas na área educacional. Já
organizou diversos eventos que reúnem líderes de startups
do Brasil e do mundo e, em 2014, realizou o primeiro Startup
Weekend Education da América Latina, evento no qual mais de
100 pessoas criaram startups educacionais. No mesmo ano,
palestrou para 500 pessoas sobre o futuro da Educação Mundial,
no UP Global Summit, em Las Vegas, maior encontro para
líderes de startups do mundo. “Meu sonho é ajudar centenas
de milhares de pessoas a transformar a educação brasileira e
mundial desenvolvendo startups de alto impacto.”

GINA VIEIRA PONTE DE ALBUQUERQUE - 2016
Professora - Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal
Licenciada em Letras pela Universidade Católica de Brasília (UCB),
é especialista em Educação a Distância, em Desenvolvimento
Humano, Educação e Inclusão Escolar e em Letramentos e
Práticas Interdisciplinares nos Anos Finais pela UnB. Atua há 25
anos na escola pública, com educação básica. Já trabalhou como
articuladora de projetos em biblioteca, coordenadora e supervisora
pedagógica. Há 20 anos está em regência de classe nos anos
ﬁnais do ensino fundamental. Em 2014, criou e executou o Projeto
Mulheres Inspiradoras, que recebeu três prêmios nacionais e o
Prêmio Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos. “O
meu objetivo é continuar contribuindo para o fortalecimento da
educação pública brasileira.”
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GUILHERME CINTRA - 2016
Sócio - Gera Venture / Diretor – Sistema Elite de Ensino
Formado em Economia pela PUC-RJ, começou a se interessar
por educação ao se juntar ao PCS Educação, instituição que ajuda
jovens de baixa renda a entrar em escolas de alta qualidade.
Entrou no Gera Venture, fundo de investimento focado em
educação, no qual desenvolveu uma área de pesquisa e participou
da criação de novos currículos e de um programa de formação
de professores. Passou a dirigir uma das escolas do Sistema
Elite de Ensino. “Busco implementar um modelo de gestão que
una eﬁciência e uma forte preocupação com o atendimento
individualizado ao aluno. É essa preocupação que nos permitirá
aproveitar o potencial que desperdiçamos em nosso país ao não
respeitar as diferenças e vocações de nossos jovens.”

IZABEL SOARES DE SOUSA - 2015
Professora – Prefeitura Municipal de
Ferraz de Vasconcelos
Formada em Pedagogia pela Unicastelo e pós-graduada em
Arte Educação e Letramento pela Faculdade Campos Elíseos
(FCE), passou a atuar na área da Educação em 2008. Deu
aulas em diversos colégios, no ensino privado e público, como
SESI e Colégio Rio Branco. Atualmente, é professora efetiva
na rede municipal de Ferraz de Vasconcelos (SP). Em 2016,
foi confundadora do Instituto Destacar, uma ONG que leva
metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem a alunos de
escolas públicas. “Meu objetivo é continuar trabalhando para que,
a cada dia, mais pessoas, independentemente de sua posição
social, tenham a oportunidade de aprender e sigam motivadas a
crescer por meio da aprendizagem e do conhecimento.”
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JANAINA BARROS -2014
Coordenadora Pedagógica – Escola Ivani Oliveira
Janaina é coordenadora pedagógica da Escola Ivani Oliveira,
em Seabra, região da Chapada Diamantina (BA). Também atua
como formadora de professores, coordenadores e equipes
técnicas de secretarias de educação no Instituto Chapada. É
formada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia
(UNEB) e, na mesma universidade, especializou-se em didática
e currículo. Sua primeira experiência proﬁssional foi como
professora de uma classe multisseriada em uma comunidade
quilombola. Em 2013, foi vencedora do Prêmio Educador Nota
10, da Fundação Victor Civita, na categoria Gestão. “Meu sonho
é conseguir que 100% dos alunos saiam da escola sendo
proﬁcientes. Espero um dia fazer mestrado fora do país para
ajudar na realização desse sonho.”

JOANA AMARAL - 2015
Consultora – MEC / Fundadora – IUNA
Formada em Engenharia Florestal pela USP, Joana é consultora
do Ministério da Educação desde 2006. Recentemente, criou a
IUNA, empresa de facilitação de grupos e formação de equipes.
Por meio da IUNA, Joana atua com instituições governamentais
e do terceiro setor para fortalecer o trabalho com grupos de
jovens, professores e outros públicos, visando à transformação
social e à melhoria da qualidade de vida. Atualmente, é
doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da
UNICAMP. “Tenho interesse pela criação de espaços, estratégias
e metodologias que permitam o diálogo entre diferentes
culturas, dentro ou fora da escola.”
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JOÃO GUILHERME GALLO - 2016
Fundador - AppProva
Formado em Engenharia Mecatrônica pela PUC-MG, João é
especialista em Análise de Sistemas e mestre em Ciência da
Computação pela UFMG. Foi gestor de tecnologia educacional,
atuou na concepção dos sistemas de gestão dos Telecentros
e CVTs do Projeto Estruturador de Inclusão Digital de MG e foi
cofundador das startups educacionais Buzzero.com e eduK.
Atualmente, é responsável pelo relacionamento com governo
e fundações na startup AppProva, plataforma que realiza o
diagnóstico de alunos em preparação para o ENEM e ENADE,
auxiliando no planejamento pedagógico. É professor de pósgraduação em Ciência de Dados e Empreendedorismo no IGTI.
“Desejo utilizar a tecnologia para democratizar a educação em
larga escala.”

JOÃO LEAL - 2016
Fundador e CEO - Árvore de Livros
Formado em Administração pelo Instituto Brasileiro de
Mercado de Capitais (IBMEC) e Waikato University, com MBA
em Empreendedorismo pela FGV-SP. Tem mais de 13 anos de
experiência no mercado editorial e em educação. Trabalhou em
diversas editoras didáticas nos setores de produção, logística
e comercial. Desde 2013, está completamente focado no
projeto que idealizou e fundou, chamado Árvore de Livros, uma
plataforma de leitura para escolas que já conta com mais de
14 mil livros. Antes desse projeto, João já havia fundado três
startups. “Meu objetivo é tornar o Brasil um país leitor, criando
o hábito de leitura na fase escolar.”
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JOÃO PAULO DEROCY CÊPA - 2016
Assessor de Apoio Curricular e Educação Ambiental Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo
Historiador, com mestrado em História Social pela UFRJ, iniciou
sua trajetória na educação em projetos sociais comunitários,
atuando em colégios e cursinhos privados e no ensino superior.
É professor efetivo da rede estadual do Ceará, atuando em
funções como coordenador de turno, técnico educacional e
diretor de duas unidades escolares. Atualmente, desenvolve
projetos e programas que promovem a aprendizagem a partir do
uso de soluções tecnológicas. Está à frente do programa SEDU
Digit@l, que visa promover a criação de soluções tecnológicas
personalizadas para escolas. “Meu objetivo é levar para a
educação pública uma mentalidade inovadora, que promova
uma mudança signiﬁcativa na prática dos educadores.”

JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO - 2014
Professor – Rede Estadual e Privada de Minas Gerais
Professor das redes pública e privada de Leopoldina, João
Paulo é formado em História e em Engenharia de Controle e
Automação pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais (CEFET-MG), com especializações em História
do Brasil e Educação Tecnológica. Em 2013, recebeu o Prêmio
Victor Civita Educador Nota 10 com o projeto “Nos Caminhos da
Escravidão”, realizado com alunos do ensino fundamental. Em
sua prática pedagógica, pesquisa tecnologias que colaborem
com a aprendizagem em Matemática de alunos de 1° ao 5° ano.
“Eu acredito que é possível transformar a educação brasileira,
sonho com uma educação pública de qualidade feita por todos e
pretendo colaborar para que esse sonho se realize.”
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JULIA NADER DIETRICH - 2015
Gestora de Programas - Associação Cidade
Escola Aprendiz
Jornalista formada na PUC-SP, Julia envolveu-se com educação
na faculdade. Durante um estágio como repórter sobre o tema,
desenvolveu uma iniciativa de formação em comunicação
para jovens. Depois disso, morou por um ano em Gana,
implementando ações apoiadas pela ONU voltadas à educação
de jovens e mulheres. Desde que retornou ao Brasil, em 2009,
ocupou diferentes cargos em organizações do setor. Atualmente,
trabalha como gestora de programas na Associação Cidade
Escola Aprendiz, onde coordena o Centro de Referências em
Educação Integral, que congrega 12 organizações em ações
de formação de agentes da educação pública. “Acredito que a
educação pública brasileira deva ser um projeto empreendido
por toda a sociedade, em intenso diálogo e participação.”

JULIA SANT’ANNA - 2014
Assessora Especial de Infraestrutura e Tecnologia Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro
Jornalista formada pela UFRJ, Julia fez mestrado em Globalização
e Desenvolvimento Latino-Americano na Universidade de Londres
e doutorado em Ciência Política na UERJ. Servidora pública do
estado do Rio de Janeiro, atualmente é Assessora Especial de
Infraestrutura e Tecnologia da Secretaria de Educação do Estado.
Suas principais atribuições são estruturar e revisar ﬂuxos e
processos, como obras, alimentação escolar e rede de internet,
para garantir o bom funcionamento das escolas. “Minha meta
é contribuir mais para a proﬁssionalização do serviço público,
para que as escolas públicas possam ser mais funcionais para
professores e alunos, os grandes agentes da transformação de
que tanto o Brasil precisa.”
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JULIANA FRIZZONI CANDIAN - 2015
Gerente de Monitoramento e Avaliação - Instituto Natura
Juliana cursou Ciências Sociais com formação complementar
em Análise Estatística de Dados Sociais na UFMG e é mestre em
Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de
Janeiro (IUPERJ). Paralelamente à formação acadêmica, sempre
esteve próxima às pesquisas na área de avaliação educacional,
tendo trabalhado no Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais
(GAME) da UFMG e no Centro de Políticas Públicas e Avaliação
da Educação (CAEd) da UFJF. Atualmente, é responsável pela
área de avaliação e monitoramento no Instituto Natura. “Meu
foco é investir em pesquisas e ações que privilegiem a promoção
da qualidade e equidade da educação em nosso país.”

JULIO SOUSA - 2016
CEO - Projeto Redação
Cursou Licenciatura em Matemática na Universidade Federal
do Amapá (UniFap) e está cursando Sistemas de Informação
na Universidade Federal de Goiás (UFG). Fundou o site Rumo
ao ITA, que fornece material didático gratuito para quem se
prepara para o vestibular do ITA. Em 2012, lançou o Projeto
Medicina, que se destina a vestibulandos de Medicina. Nesses
mais de 10 anos criando sites, construiu uma comunidade
online que possui mais de 800 mil alunos impactados. Em 2015,
lançou o Projeto Redação, uma plataforma de correção de
redação. “Sou apaixonado por educação, empreendedorismo
e gosto de me sentir útil. Com meus projetos, espero sempre
contribuir para o sucesso de estudantes, incentivando-os a
lutar pelos seus sonhos.”
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JUSSARA DE LUNA BATISTA - 2015
Coordenadora da Educação Proﬁssional - Secretaria de
Educação do Estado do Ceará
Jussara começou a trabalhar como professora em 1997, logo
após concluir o Curso Normal. Desde a sua formação, deu
aulas para o ensino fundamental e médio, foi coordenadora
pedagógica de 40 escolas de ensino infantil e fundamental do
município de Barbalha e, desde 2011, atua na gestão escolar.
Foi diretora da Escola Estadual de Educação Proﬁssional Dr.
Napoleão Neves da Luz, na cidade de Jardim. Em 2002, concluiu
o curso de Geograﬁa e, em seguida, fez duas pós-graduações.
O ano de 2016 trouxe um grande desaﬁo, coordenar a Educação
Proﬁssional no estado do Ceará. “Tenho a missão de transformar
vidas e faço isto, diariamente, por meio da Educação.”

LUCAS FERNANDES HOOGERBRUGGE - 2015
Coordenador de Cooperação com Municípios Secretaria de Educação do Estado do Ceará
Formado em Administração pela Unicamp, Lucas atuou
em startups grande parte de sua carreira. Trabalhou no
Empreendemia e na Geekie, nas áreas de desenvolvimento
de negócios, produtos e mercado. Foi consultor voluntário no
Vetor Brasil, realizando diagnóstico e planejamento na área
de educação para municípios. No Ceará, coordenou a área de
planejamento e políticas educacionais da Secretaria da Educação,
onde hoje atua como coordenador de cooperação com municípios,
à frente do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC). Pelo
MEC, é coordenador da assistência técnica aos planos municipais
e planos de carreira. “Quero catalisar a transformação do
processo de ensino, promovendo aprendizagem por meio da boa
gestão dos sistemas educacionais.”
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LUIS JUNQUEIRA - 2016
Fundador – Primeiro Livro
Estudava Economia quando se envolveu com educação, dando
aulas de redação no projeto de extensão comunitária Cio da
Terra, na Unicamp. Largou a Economia para estudar Letras e
virou professor de Português do ensino fundamental em um
colégio de São Paulo. Formado em Letras pela Unicamp, é
professor de Língua Portuguesa e empreendedor. Desde 2009,
desenvolve o projeto Primeiro Livro, em que cada estudante
escreve, desenha, diagrama e publica seu próprio livro,
incentivando crianças e adolescentes a escrever histórias e
publicar seus primeiros livros. A partir de 2016, desenvolve a
Letrus, uma plataforma online inteligente de escrita. “Minha
intenção é ajudar cada vez mais estudantes através da escrita.”

MÁRCIA SANZOVO - 2016
Coordenadora de Projetos – Instituto Natura
Graduada em Engenharia Química pela Unicamp, Márcia iniciou
sua carreira na Integration, consultoria brasileira focada em
gestão e processos, onde atuou na implementação de projetos
em diferentes setores. Após quatro anos como consultora,
iniciou sua trajetória no terceiro setor, apoiando a avaliação
e o monitoramento do projeto Trilhas de Leitura, voltado para
a alfabetização e liderado pelo Instituto Natura. Hoje, atua
como coordenadora do Conviva Educação, projeto realizado
em parceria com 12 institutos e fundações e que tem como
principal objetivo apoiar a gestão das secretarias municipais de
educação. “Quero liderar a implementação de políticas públicas
que tragam um impacto positivo para a sociedade.”

32

TALENTOS DA EDUCAÇÃO

Ma
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO
- 2015
Diretor Executivo – Papo de Universitário
Depois de se formar em Computação, Marcos realizou uma
segunda faculdade, em Psicologia Comportamental. Durante
o curso, idealizou o projeto Papo de Universitário, plataforma
que conecta o público jovem a marcas relevantes dirigidas a
este segmento, tendo já atingido mais de 82 mil pessoas em
11 cidades do país. O projeto já lhe rendeu um prêmio da rede
de ensino Estácio, oferecido a autores de projetos de alcance
nacional. Marcos também idealizou o Fórum Jovem Líder
Brasil, que reúne anualmente jovens lideranças de diversas
cidades do país. “Quero investir na formação dos jovens
destacando o desenvolvimento de competências que o tornem
realmente protagonistas.”

MARCOS CARRER DA SILVEIRA - 2015
Diretor Executivo - Datapedia
Formado em Administração Pública pela FGV-SP, Marcos
cursou pós-graduação em Gestão Pública e Liderança no CLP,
com extensão em Harvard. É cofundador e CEO da empresa
Datapedia, que uniﬁca, traduz e dissemina informações das
5.570 cidades do Brasil, a partir de fontes oﬁciais e públicas.
Desde 2006, trabalha com consultoria em gestão pública e
educação pública. Teve sua primeira experiência em políticas
públicas de educação com a elaboração do plano de educação
da cidade de Catanduva 2014-2020. “Meu sonho é implementar
a Lei de Acesso à Informação em todos os municípios do
Brasil, pois acredito que, com essas informações, teremos um
entendimento sistêmico da Educação.”
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MARCOS PEREIRA DA SOLEDADE JUNIOR - 2015
Fundador - Sílabe
Graduado em Sistemas de Informação pela USP, Marcos
fundou, durante a faculdade, sua primeira startup, a Quantica,
dedicada a treinamentos corporativos. Ao longo do curso,
foi coordenador e professor do cursinho comunitário PróUniversidade, parceria da USP Leste e da Fundação Tide
Setubal. Desde 2013, atua no projeto EVOKE, do Banco Mundial,
que ensina empreendedorismo social para jovens de países
subdesenvolvidos. E, em 2014, abriu sua segunda empresa, a
Sílabe, uma plataforma para professores e gestores que facilita
a adoção de ensino híbrido nas escolas. “Busco trabalhar para
tornar a educação mais atraente, moderna e próxima dos
estudantes, sem deixar de gerar valor para os educadores.”

MARIA CAROLINA PASETO - 2014
Gerente de Projetos - Instituto Ayrton Senna
Graduada em Psicologia pela UFMG, fez especialização
em Gestão de Projetos na Fundação Dom Cabral, em Belo
Horizonte, e em Liderança e Gestão Pública, no Centro de
Liderança Pública de São Paulo, com extensão em Harvard.
Atuou nas duas maiores secretarias estaduais de educação do
país (Minas Gerais e São Paulo) como suporte estratégico a
projetos como o Programa de Intervenção Pedagógica Municipal
e o Educação Compromisso de São Paulo. Atualmente, trabalha
na frente de formação do projeto em parceria com a SEEDUCRJ com foco em escala. “Acredito que melhorar a educação
passa por torná-la mais eﬁciente, ampliando o uso da gestão.
Continuo aqui para isso.”
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MARIA RITA JOBIM - 2014
Gestora do Programa Dupla Escola - Secretaria de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
Formada em Produção Editorial pela UFRJ, com licenciatura e
mestrado em Letras pela PUC-Rio, Rita iniciou a carreira de
educadora há 17 anos, como cofundadora do pré-vestibular
comunitário Invest, ganhador do prêmio Faz Diferença, do jornal
O Globo. Foi também formadora de professores, adaptando para
o Brasil o modelo Teach For All, que treina jovens graduados em
boas universidades para lecionar em escolas com resultados
ruins. Desde 2013, é gestora do Programa Dupla Escola, na
Seeduc-RJ, que busca oferecer um ensino médio atrativo, com
formação integral. “Meu interesse é ajudar a formar professores
e gestores escolares mais eﬁcientes, em larga escala, para dar
o salto de educação de que o país precisa.”

MARISA DE SANTANA DA COSTA - 2015
Superintendente de Gestão das Regionais Pedagógicas Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro.
Mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marisa iniciou
sua carreira na Educação em 1989, tendo atuado em funções
diversas, desde professora do ensino fundamental até
coordenadora pedagógica. Hoje, atua como Superintendente de
Gestão na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro,
além de ser membro do Fórum de Gestão Escolar no Conselho
Nacional de Secretários de Educação (CONSED). “Luto por uma
educação capaz de elaborar estratégias para a construção de
uma sociedade mais justa e igualitária. Desejo desbravar o
mundo em busca de boas práticas educacionais e disseminá-las
em meu país.”
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MATHEUS FELIPE MEDEIROS GOYAS - 2015
Fundador - AppProva
Matheus começou a lecionar aos 13 anos de idade, dando
aulas particulares de matemática e física por seis anos. Em
2009, montou sua primeira empresa, Tire Dúvida, uma escola
de acompanhamento escolar. Em 2012, fundou o AppProva,
plataforma que oferece preparação para o ENEM e outros
testes padronizados, já utilizada por aproximadamente 500
mil estudantes. Atualmente, organiza junto com a Veja.com
os simulados nacionais do ENEM e OAB, gratuitamente, para
qualquer aluno. Matheus iniciou o curso de Administração
Pública da Fundação João Pinheiro e hoje cursa Direito na
UFMG. “Meu sonho é chegar a 2020, olhar para o AppProva e
ver que conseguimos ajudar todos os alunos do Brasil a terem
melhores oportunidades.”

MAXWILL BRAGA - 2014
Gestor do Conhecimento - Instituto Compartilhar
Maxwill é bacharel em Relações Internacionais pela UnB
e mestre em Educação e Globalização pela Universidade
de Oulu (Finlândia). Atua como gestor do conhecimento no
Instituto Compartilhar, em Curitiba, projeto idealizado pelo
técnico Bernardinho com o objetivo de promover a inclusão
social e o desenvolvimento humano por meio do esporte. No
Compartilhar, também coordena a versão brasileira do Muuvit,
plataforma virtual ﬁnlandesa que promove aprendizagem por
meio de exercícios físicos. Maxwill já estagiou na UNESCO e
na Divisão de Temas Educacionais do Ministério das Relações
Exteriores. “Sonho com uma educação pública e de excelência
que crie ambientes reais e virtuais para os jovens descobrirem
seus talentos e desenvolverem múltiplas inteligências a ﬁm de
usarem suas vocações para construir uma sociedade equitativa,
pacíﬁca e próspera.”
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NATACHA COSTA - 2014
Diretora – Associação Cidade Escola Aprendiz
Psicóloga formada pela PUC-SP, Natacha é coordenadora geral
da ONG Cidade Escola Aprendiz, que promove experiências e
apoia políticas públicas orientadas à educação integral. Atua
ainda na agenda de articulação política do Centro de Referência
em Educação Integral, criado por ela, e no projeto Aluno
Presente, que visa incluir crianças e adolescentes que estão fora
da escola no Rio de Janeiro. Anteriormente, foi responsável pela
implementação no Brasil do Programa Computer Clubhouse,
em parceria com o MIT e o Museu de Ciências de Boston.
“Pretendo retomar o mestrado em Administração Pública e
contribuir com mais subsídios para a formulação de políticas
públicas e práticas educativas emancipadoras.”

NICOLAS PELUFFO - 2014
Sócio-Fundador – Xmile Learning
Radicado em Florianópolis, Nicolas é bacharel em
Administração pela UFSC e tem Certiﬁcação em Investimentos
Imobiliários e Hoteleiros pela Escola de Administração
Hoteleira da Universidade Cornell. Em 2015, ﬁnalizou o
curso de Owner-President Management (OPM) pela Harvard
Business School. Depois de trabalhar por 14 anos no setor
hoteleiro, fundou com um sócio a Xmile Learning, empresa
que desenvolve games educativos para alunos do ensino
fundamental I. Decidiu entrar no setor de educação por
vontade de devolver à sociedade parte das oportunidades
que teve. “Meu objetivo é criar experiências divertidas,
estimulantes e eﬁcazes de aprendizado para crianças.”
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OLAVO NOGUEIRA BATISTA FILHO - 2015
Gerente de Projetos – Todos pela Educação
Formado em Administração e Empreendedorismo Social
pela Universidade de Notre Dame (EUA), Olavo cursou pósgraduação no Centro de Liderança Pública, em parceria com a
Universidade Harvard. Atuou por três anos na ONG Parceiros da
Educação e, de 2013 a início de 2016, trabalhou na Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo, tendo coordenado um
dos projetos prioritários da pasta, o Currículo+, dedicado à
incorporação de novas tecnologias com ﬁns pedagógicos
em mais de 5 mil escolas e assumido a coordenação da
Subsecretaria de Avaliação, Tecnologia e Informação. “Gostaria
de contribuir para a melhoria da educação pública de nosso país
por meio de atuações em nível governamental.”

PAULO CESAR MAGRI - 2016
Secretário de Educação e Cultura - Município
de Novo Horizonte
Licenciado em Matemática pela UNESP, com pós-graduação em
Metodologia do Ensino da Matemática e formado pelo Instituto
Holos de Qualidade em Coaching e Mentoring Educacional
ISOR. Presta consultoria educacional para vários municípios
do país. Atualmente, é Secretário de Educação e Cultura em
Novo Horizonte (SP). Implantou o trabalho de rede elevando a
qualidade do ensino da cidade. Como consequência alcançou,
nas avaliações externas desde 2013, o índice previsto pelo
MEC em 2021, obtendo a equidade na rede municipal. “Meu
objetivo é expandir a ideia de uma rede igualitária, provando
que a gestão é responsável pelas transformações para o pleno
desenvolvimento humano.”
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PEIROL FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES 2015
CEO - MyCSF
Está no último ano de Engenharia de Gestão na Universidade
Federal do ABC. Durante o curso, por dois anos, deu aulas de
História Geral em um pré-vestibular para jovens de baixa renda.
Em 2012, foi admitido no programa Ciência sem Fronteiras,
tendo estudado em três universidades americanas, entre
elas Stanford. Ao retornar, criou o projeto MyCSF, que tem
por objetivo articular os bolsistas do programa para pensar
em projetos de melhorias das universidades brasileiras e
as relações entre professores e alunos. Hoje, seus projetos
já atingiram mais de 100 mil universitários. “Sonho em
transformar o ensino superior brasileiro ajudando o estudante a
ter mais propósito em sua graduação.”

RAFAEL MATOS DA CUNHA - 2014
Consultor licenciado da McKinsey / Mestrando em Stanford
Em licença educacional da consultoria McKinsey, onde iniciou
sua experiência com o setor público, Rafael atualmente cursa
MBA em Stanford. Rafael foi, em 2014, assessor da diretoria da
São Paulo Negócios, empresa de economia mista vinculada à
Prefeitura de São Paulo. Sua missão era coordenar projetos para
reduzir o tempo de abertura de empresas na capital. Realizou
um estágio de verão na Somos Educação, voltado à melhoria da
eﬁciência na gestão das escolas do grupo. “No futuro, pretendo
trabalhar com gestão em educação, em empresas ou no setor
público. Quero trazer números, planejamento e meritocracia
para a pauta de educadores e tomadores de decisão.”
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RAIMUNDO OTÁVIO DA MOTA - 2016
Secretário de Educação - Município de Jijoca
de Jericoacoara
Graduado em Pedagogia, pós-graduado em Gestão Escolar
pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), é
especialista em Telemática na Educação pela Universidade
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e em Ciências da
Educação pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA).
Raimundo Otávio já atuou como secretário de Educação nos
municípios de Cruz e Bela Cruz no Ceará e prestou consultoria
ao Governo do Estado do Ceará no Programa Alfabetização na
Idade Certa (PAIC). Hoje, é secretário de Educação do município
de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. ”Meu objetivo é continuar
atuando na gestão pública, desenvolvendo projetos que
garantam aprendizagem com equidade”.

RAPH GOMES - 2014
Consultor Independente - atuando no projeto
da Base Nacional Comum da Educação
Licenciado em Química pela UFG e especialista em Ciências da
Natureza pela UnB, Raph é professor efetivo da rede estadual de
educação de Goiás e da rede municipal de Goiânia. Entre 2011
e 2014, liderou a área pedagógica da Secretaria de Estado da
Educação de Goiás, coordenando a construção e implementação
do Currículo Referência da Rede, a implantação do Sistema
de Avaliação Educacional de Goiás e a política de formação de
professores. Atualmente, integra a secretaria executiva do grupo
de apoio à Base Nacional Comum da Educação e é membro
do Conselho Estadual de Educação de Goiás. “Sonho com um
sistema educacional mais justo e eﬁciente: focado no aluno, que
valoriza os bons proﬁssionais, que rompa com o corporativismo
e seja pautado por uma gestão proﬁssionalizada.”
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RICARDO FRITSCHE - 2014
COO – Meritt
Trabalha com tecnologia e desenvolvimento de software desde
os 14 anos, com graduação em Ciências da Computação
pela UFSC. É cofundador da Meritt, startup de inovação em
educação que tem no portfólio diversas plataformas de dados
educacionais. Na Meritt, Ricardo possui uma ampla gama de
funções, que vão do desenvolvimento de produtos e orientação
de diretrizes tecnológicas à prospecção de parceiros e estratégia
de vendas, com o objetivo de fazer parte da criação de uma
empresa única. “Meu objetivo é poder ajudar escolas e redes a
deixarem o senso comum em favor de escolhas baseadas em
dados concretos.”

ROGÉRIO DA VEIGA - 2016
Assessor - Gabinete da Secretaria Nacional
de Renda e Cidadania
Gestor Público com exercício no Ministério do Desenvolvimento
Social, Rogério é bacharel em Ciência da Computação e mestre
em Política Cientíﬁca e Tecnológica pela Unicamp. Já trabalhou
no Ministério das Cidades, no Ministério da Educação, no
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)
e na Prefeitura de São Paulo. No gabinete da secretaria, atua
em temas relacionados ao Programa Brasil Carinhoso e ao
acompanhamento das condicionalidades em educação e saúde,
além de outros temas relacionados ao Programa Bolsa Família.
“Meu objetivo é contribuir para a formulação, implementação
e avaliação de políticas públicas que melhorem a qualidade da
educação acessada pelos mais pobres.”
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SARAH PAPA DE MORAIS - 2015
Diretora Pedagógica – Cidadão Pró-Mundo
Formada em Administração na FEA-USP, com intercâmbio na
Inholland University of Applied Sciences, Sarah é consultora
de educação no Instituto Tellus, especialista em projetos de
inovação em serviços públicos no Brasil. Atualmente, é também
diretora pedagógica da Cidadão Pró-Mundo, ONG que promove
ensino de inglês a mais de 1,6 mil alunos em 12 comunidades
de São Paulo e Rio de Janeiro. Sarah foi responsável pela
proﬁssionalização da ONG, que triplicou o número de voluntários
e alunos em três anos. Tem experiência com projetos de
inovação e como consultora de grandes empresas para
investimento em cultura. “Sou apaixonada por educação e quero
continuar dedicando minha carreira em gestão para transformar
sonhos em realidade.”

SILVANA TAMASSIA - 2016
Sócia-fundadora - Elos Educacional
Mestre em Educação pela PUC-SP, onde pesquisou sobre o
papel do coordenador pedagógico. É formada em Pedagogia
e especialista em Psicopedagogia e Educação Infantil pela
UNIA. Tem vasta experiência em educação como professora e
coordenadora pedagógica em escola pública, além de professora
no ensino superior em cursos de Pedagogia e pós-graduação.
Foi premiada em 2007 com o Prêmio Escola Nota 10 da Revista
Nova Escola/Editora Abril. Atualmente, é sócia-fundadora da
Elos Educacional, atuando em programas de formação de
professores e gestores. “Meu objetivo é liderar os programas de
formação da Elos Educacional, ganhando escala e atingindo cada
vez mais escolas, tornando estas práticas objeto de pesquisa.”
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STEFANIE ESKERESKI TORRES - 2015
Gerente de Orçamento da Secretaria de Educação Prefeitura Municipal de Salvador
Economista formada na Universidade Federal da Bahia, Stefanie
atua na área de educação desde 2010, quando participou da
elaboração do plano estratégico para a educação do estado.
A partir daí, deﬁniu como tema de estudo em seu mestrado
a eﬁciência das escolas municipais de Salvador. Já realizou
pesquisas em economia da educação e lecionou na Universidade
Católica de Salvador e no Instituto Federal da Bahia. Desde
2013, trabalha na Prefeitura de Salvador, primeiramente como
gerente de projetos estratégicos da Casa Civil e hoje como
gerente de orçamento da Secretaria de Educação. “Busco
trabalhar para que cada vez mais pessoas tenham acesso a
oportunidades através da educação.”

TATIANA SILVA CAPITANIO - 2016
Coordenadora de Capital Humano – Instituto Votorantim
Graduada em Comunicação Social pela ESPM, com pósgraduação em Gestão de Negócios pelo Insper e em Psicologia
Transpessoal pela Alubrat (em curso), Tatiana é fundadora do
Data4Good e tem passagem por grandes empresas, como TV
Cultura e Google Brasil. Atualmente, coordena os programas
de capital humano no Instituto Votorantim, com destaque para
a “Parceria Votorantim pela Educação”. Tatiana foi embaixadora
do One Young World e uma das 10 ﬁnalistas do Prêmio Veja
Jovens Inspiradores. “Pretendo contribuir para a criação e
expansão de conhecimento e iniciativas que promovam o
direito à educação, as competências socioemocionais e o
desenvolvimento integral do ser.”

2016

43

Th
THIAGO FEIJÃO - 2014
CEO - QMágico
CEO e fundador do QMágico, startup que desenvolve tecnologias
de personalização da aprendizagem para escolas e professores,
Thiago é formado no ITA e fellow da Fundação Estudar. Atuou
como consultor da CNI e do BID no projeto “Educação Livre”,
que reúne cursos online dedicados a preencher lacunas básicas
em português e matemática para ajudar jovens a se inserirem
no mercado de trabalho. Thiago é cofundador de duas ONGs
com foco em educação para jovens de baixa renda (Casdinho e
Instituto Semear) e presidiu outra, o CASD Vestibulares. “Meu
sonho é utilizar a inteligência de dados para criar o maior
ambiente colaborativo de experiências pedagógicas e objetos de
aprendizagem com impacto efetivo no cotidiano escolar.”

TONIA CASARIN - 2014
Consultora Independente
Tonia concluiu o mestrado em Educação no Teachers College
em Columbia University em 2015. Ela presta consultoria na área
de Educação, montando currículo socioemocional para escolas,
além de formação de professores no tema. É professora do
curso de pós-graduação do Singularidades. Lançou um livro
infantil chamado “Tenho Monstros na Barriga”, que ajuda
crianças a identiﬁcar suas emoções. Trabalha em parceria
com Stanford em projetos de FabLab, é consultora do Instituto
João e Maria Backheuser e do ITS-Rio. “Quero ter certeza de
que as crianças no Brasil são preparadas para a vida e que o
desenvolvimento de competências socioemocionais faça parte
do currículo de todas as escolas no mundo.”
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A FUNDAÇÃO LEMANN
A Fundação Lemann é uma

para que as mudanças ocorram.

organização sem ﬁns lucrativos, criada

A ﬁm de apoiar as ações daqueles

em 2002 pelo empresário Jorge Paulo

que já vêm causando transformações

Lemann. Contribuir para melhorar

na educação, criamos o programa

a qualidade do aprendizado de todos

Talentos da Educação, no qual

os brasileiros e formar uma rede de

selecionamos, contribuímos com

líderes promovendo transformações

formação e conectamos educadores,

sociais no Brasil são os grandes

empreendedores, gestores públicos

objetivos da instituição.

e lideranças do terceiro setor para
que possam contribuir ainda mais

Acreditamos que lideranças capazes e

para melhorar os resultados

motivadas têm um papel importante

educacionais brasileiros.
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