


Um espaço que acolhe, transforma  
e amplia a cena cultural de São Paulo
200 mil foi o público recebido desde a 
inauguração
1.000 eventos
350 apresentações musicais
200 atrações infantis
3.420 empreendedores culturais
 
A Unibes Cultural iniciou suas atividades 
em agosto de 2015, resultado de estudos 
realizados nos anos anteriores a fim de 
definir uma nova proposta para a cidade 
de São Paulo: pensar a cultura como vetor 
de desenvolvimento social, assim como a 
educação, a saúde, a geração de renda e as 
outras atividades exercidas pela Unibes há 
mais de 100 anos.
O objetivo é ir além da promoção cultural 
e refletir sobre o papel do indivíduo na 
sociedade do século XXI, caracterizada 
pelas novas tecnologias e as consequentes 
mudanças de comportamento. Como 
exemplo, um dos destaques entre as 
atrações do biênio foi a exposição Diálogo 
no Escuro, em que os visitantes percorriam 
quatro ambientes totalmente sem luz – 
parque, cidade, mercearia e bar – e eram 
guiados por deficientes visuais. Além de 
fazer o público explorar os demais sentidos 
do corpo, a mostra teve como mensagem-
chave a empatia, o que a torna seminal em 
uma sociedade cada vez mais complexa.



A programação é planejada a partir de objetivos definidos para cada público:

CRIANÇAS | FORMAÇÃO DO 
HÁBITO CULTURAL
Atividades voltadas para crianças 
de 6 a 12 anos que têm o objetivo 
de despertar os pequenos para 
a diversidade de manifestações 
culturais. Em julho de 2016, foi 
realizado o Kids que Arrebentam, 
com atrações referentes a 
várias partes do mundo: oficina 
de língua russa, aula de dança 
judaica, contação de história 
espanhola, culinária italiana, 
oficina de caligrafia coreana, 
aulas de tradições tchecas, entre 
outras. Cada dia da semana foi 
dedicado para a apresentação de 
costumes e sabores de um país 
ou região. A programação ainda 
contou com sessões de teatro, 
cinema e atividades festivas.
 

JOVENS | NOVAS 
POSSIBILIDADES DE 
REALIZAÇÃO
Esse público aspira por 
transformação e participação 
na sociedade. Por meio 
de atividades nas áreas de 
inovação e economia criativa, 
a programação visa a ampliar 
as possibilidades para o 
protagonismo jovem no cenário 
cultural. Nesse sentido, a 
instituição assume papel de 
incubadora de startups na 
área de empreendedorismo 
cultural. O objetivo é cultivar 
as sementes dos futuros 
movimentos, coletivos e 
organizações da cidade. Entre 
os destaques da programação, 
a série Mentes Ativas ofereceu 
cursos de fotografia, cinema 
de animação e mixagem 
no tablet como forma de 
despertar o público para essas 
possibilidades profissionais.
 

ADULTOS | MULTIPLICIDADE 
DE PENSAMENTO
O principal objetivo é manter 
o hábito cultural desse 
público. A estratégia pauta-
se na diversidade de temas 
para atrair pessoas com os 
mais variados interesses. Ao 
longo do último ano, foram 
realizados cursos de geopolítica 
a história da arte, oficinas de 
moda a roteiro, debates sobre 
cultura digital, lançamento 
de filmes, workshops sobre 
empreendedorismo, entre 
outras atividades.

SENIORES | REINVENÇÃO NA 
SOCIEDADE
O público com mais de 50 
anos que frequenta a Unibes 
Cultural entende que não há 
um modelo constituído para 
um projeto de longevidade no 
século XXI. A programação 
oferecida visa à construção de 
um novo paradigma, que mantém 
a terceira idade atuante e com 
capacidade de reinventar seu 
papel na sociedade por meio 
da cultura e de outros olhares. 
Em 2016, um dos destaques foi 
a segunda edição da Virada da 
Maturidade com palestras, oficinas 
sobre o uso de aplicativos, rodas 
de conversa sobre o filme As 
Garotas do Calendário e debates 
sobre o envelhecimento na 
literatura. Também foi destaque 
o Movimento Lab60+, que reuniu 
organizações de todos os setores a 
fim de discutir e propor respostas 
positivas para a longevidade.
 



Apesar dos eixos por faixa etária, 
as atrações são planejadas para 
promover a integração entre 
pessoas de diferentes gerações. 
No leque de ofertas para toda a 
família, foi realizado semanalmente 
em 2016 o Pátio Cidade, com 
apresentações de música, feiras 
de arte urbana, exposições 
fotográficas, food trucks, entre 
outras atividades. Os expositores 
são empreendedores, designers, 
fotógrafos, editores de publicações 
independentes e expoentes da 
nova economia criativa paulistana.
Assim, a instituição assume papel 
não só de formador de público, mas 
também de agente transformador 
do cenário cultural. A estratégia 
não é criar uma nova agenda para 
São Paulo, mas potencializar o 
que já é feito por meio de espaço, 
encontros, debates e reflexões 
para todos que querem ajudar a 
preparar a cidade para o futuro.



MARÇO EVENTOS

Desafios urbanos com Patricya Travassos
MOBILIDADE
A eficiência da mobilidade em nossa cidade afeta nossas  
vidas diariamente. Descubra como conciliar esta questão com 
a saúde e qualidade de vida em um bate- papo com Eduardo 
Alcântara, Natália Garcia e Matthew Shirts.  
60 pessoas participantes.

Curso com oito aulas cujo objetivo foi oferecer a compreensão 
de uma arte brasileira, desde suas origens no período colonial, 
passando pelo estabelecimento da Academia Imperial de Belas 
Artes, pelas manifestações da modernidade ao longo do século 
XX para chegar aos dias de hoje. 592 pessoas participantes. 

01,03
14.03 a 20.06
Panorama da história da arte no Brasil,  
com Giancarlo Hannud- historiador e curador  
da Pinacoteca de São Paulo. 



Caio Fernando Abreu
Exibição do filme “Onde Andará Dulce Veiga?” e o curta 
metragem “O Anjo da Guarda de Caio Fernando Abreu”. 
Depois das apresentações, o cineasta Guilherme de Almeida 
Prado e os escritores Alexandre Staut e Gil Veloso conversam 
sobre os 20 anos da morte de Caio Fernando Abreu.  
20 pessoas participantes. 

Uma reflexão sobre o conceito de amar 
a si mesmo, as dificuldades inerentes na 
aceitação de si mesmo e as implicações 
sobre a capacidade de amar aos outros.  
756 pessoas participantes. 

18.03 16 e 28.03, 4 e 5.04
Amor próprio com Nilton Bonder

EVENTOSMARÇO



Para entender a 
moda com o estilista 
Lorenzo Merlino
Para aprender  
o essencial sobre  
a história da moda,  
um curso com sete 
aulas, com um 
dos estilistas que 
mais entende do 
assunto. 270 pessoas 
participantes.

30.03 a 01.06

EVENTOS

628
Público total do mês

MARÇO



ABRIL EVENTOS

O que vi pelo mundo com Paulo Panayotis
Turismo de luxo foi tema da primeira palestra da série.  
Joyce Pascowitch, Danielle Roman e Lucita Costa participaram 
de um bate papo descontraído com informações, curiosidades  
e dicas exclusivas para quem tem espírito livre, mente aberta  
e ama viajar! 40 pessoas participantes.

05,04 14.04
Geopolítica com Samuel Feldberg
Conceitos sobre a região do Oriente Médio como berço das 
civilizações, o contexto geopolítico, fim da Guerra Fria, os 
acordos e cenários para o futuro. 84 pessoas participantes.



História Contada 
- com a jornalista 
Mona Dorf 
Novas lideranças: 
Alexandre Frankel, CEO 
da Vitacon, Raphael 
Klein, sócio da ROlx, 
Alexandre Ostrowiecki, 
e Renato Feder, CEOs 
da Multilaser.  
96 pessoas participantes.

26.04

ABRIL EVENTOS

220
Público total do mês



MAIO EVENTOS

Desafios urbanos com 
Patricya Travassos
Equilíbrio Emocional
Liliana Seger, doutora 
em psicologia, e Elisa 
H. Kozasa, bióloga, 
pesquisadora e docente do 
Hospital Albert Einstein, 
revelaram para o público 
o que a ciência sabe 
hoje sobre ferramentas 
que ajudam no equilíbrio 
emocional de quem vive 
nos grandes e estressantes 
centros. 64 pessoas 
participantes.

03.05



MAIO EVENTOS

Geopolítica com Jaime Spitzcovsky
Palestra sobre quais são as principais 
tendências responsáveis pelo século 21 
no plano politico, econômico e social.   
75 pessoas participantes.

16.0510.05
História Contada - com a jornalista Mona Dorf 
A jornalista Mona Dorf entrevista, Jacó Guinsburg, Diretor-
presidente da Editora Perspectiva e um dos maiores críticos  
de teatro, ensaístas e professores de dramaturgia do nosso país. 
21 pessoas participantes.



272
Público total do mês

MAIO EVENTOS

19.05
Introdução à História da Arte Moderna com Agnaldo Farias
Uma reflexão sobre as artes do impressionismo às vanguardas 
modernas. Com oito encontros quinzenais, o curso trata de algumas das 
mais importantes transformações artísticas ocorridas do final do século 
XIX até meados do século XX.  589 pessoas participantes.



JUNHOEVENTOS

A Presença Feminina na História Brasileira
Com curadoria de Rosane Pavam, o seminário trata do 
empoderamento em um viés literário, artístico e educacional 
com um time de mulheres que entendem do assunto. Entre 
os temas tratados estavam: Representações femininas de 
crianças no século XX, A Formação do Hábito de Leitura: 
Lenyra Fraccaroli,  Poder Criativo e Independência, A 
trajetória das Escultoras Brasileiras e as Interdições de 
Gênero na Arte do Século XIX, O traço com sotaque: a 
charge de Hilde Weber e Condição Feminina no Brasil do 
Primeiro Reinado . 115 pessoas participantes.

O que vi pelo mundo com  
Paulo Panayotis
Turismo gastronômico 
Zeca Camargo, apresentador, Guga 
Rocha, chef de cozinha, e Victor 
Leal, Italy, participam de um papo 
descontraído com informações, 
dicas exclusivas, curiosidades 
e tendências sobre o Turismo 
Gastronômico. Antes do bate-papo 
Degustação de trufas salgadas da 
Eslovênia e sorvete da Itália.  
217 pessoas participantes.

06.06
07.06



EVENTOS

História Contada - com a jornalista Mona Dorf 
Mayna Zats, professora titular de genética, diretora do centro 
de pesquisas em genoma e células-tronco da Universidade 
de São Paulo, conversa com Mona Dorf sobre sua trajetória 
e quais valores foram importantes para o seu sucesso 
profissional.  70 pessoas participantes.

14.06

JUNHO



JUNHOEVENTOS

Os Deuses e os Homens 

Michael Jackson e a eterna criança
Com curadoria de Norval Baitello Junior, o ciclo com seis palestras que analisa a figura mítica que 
se esconde por trás de nossos heróis da mídia, podemos antever o que se oculta na alma de nossa 
sociedade que se projeta e se identifica com essas personagens.
A figura do “puer aeternus” (menino eterno) está presente na mitologia (Dionísio, Eros), nas religiões 
(as divindades crianças), na literatura (O pequeno príncipe) como nos contos infantis (Peter Pan). Ela 
aponta uma recusa em entrar no mundo adulto, seja em suas atividades e funções , seja em suas 
imagens e aparências. Michael Jackson nos traz um exemplo magnífico da vida como uma eterna 
criança, sua magia e seu encanto, mas também seus enormes danos. 41 pessoas participantes.

20.06

443
Público total do mês



JULHO EVENTOS

Os Deuses e os Homens 

Julian Assange e o acorrentado Prometeu
Polêmico e revelador, Julian Assange completa quatro anos exilado em embaixada em Londres 
como um dos personagens do nosso novo século. Mas como a mídia trata essa figura que mudou a 
nossa visão sobre tecnologia e privacidade? Quem responde esse questionamento é o Professor Dr. 
Jorge Miklos, que será mediado por Norval Baitello Junior em uma conversa imperdível. Com o Prof. 
Dr. Jorge Miklos. 54 pessoas participantes.

11.07

54
Público total do mês



AGOSTO

Desafios Urbanos com Patricya Travassos 
Conexão com a Natureza
Existem estratégias para se conectar à natureza e ao jeito de 
viver junto ao verde sem ter que pegar estrada para a praia 
ou a montanha? Patricya Travassos recebeu Paulo Saldiva, 
médico e professor de Medicina na USP, André Palhano, 
criador e organizador da Virada Sustentável e Ismael dos 
Anjos, jornalista e fotógrafo. 105 pessoas participantes.

02.08
08.08
Os Deuses e os Homens Gisele Bündchen  
e a deusa Vênus
Palestrante: Profa. Dra. Malena Segura Contrera 
Malena Segura Contrera fala de como nossa 
sociedade escolhe um modelo de feminino 
por meio das mulheres que consagra. Este é 
o caso de Gisele Bündchen, a über model que 
resgata no imaginário um certo tipo de feminino 
relacionado à deusa Afrodite, em sua versão 
solar. 60 pessoas participantes.

EVENTOS



O que vi pelo mundo com Paulo Panayotis
Turismo Cultural e criativo
Jean-Philippe Pérol (Atout France), Todd Benson (Google Brasil), César Giobbi (MAM) e Alexandre 
Cymbalista (Latituldes) são dicas exclusivas, curiosidades e tendências sobre o Turismo Cultural. 
Antes do evento, degustação de vinhos e azeites portugueses.  133 pessoas participantes.

30.08

298
Público total do mês

AGOSTO PEÇAS



SETEMBRO EVENTOS

Os deuses e os homens
Ronaldo, o fenômeno,  
e a saga do herói
Palestrante: Prof. Dr. José Eugenio 
Menezes, doutor em Ciências da 
Comunicação pela USP, professor 
do Mestrado em Comunicação 
da Faculdade Cásper Líbero e 
autor dos livros Rádio e Cidade – 
Vínculos Sonoros e Comunicação 
e Cultura do Ouvir. 17 pessoas 
participantes.

História Contada com a jornalista  
Mona Dorf – André Sturm
Cineasta, ativista cultural e atual Diretor Executivo 
e Curador Geral do Museu da Imagem e do Som de 
São Paulo (MIS). Sturm foi uma das peças chaves 
para tornar o MIS um dos lugares mais visitados 
da cidade. Descubra sua trajetória e quais valores 
foram importantes para o seu sucesso profissional. 
61 pessoas participantes.

12.09

13.09

78
Público total do mês



OUTUBRO

Os deuses e os homens
Donald Trump e o titanismo empresarial
Maurício Ribeiro da Silva revela tudo sobre o Donald Trump, 
atual candidato do partido republicano na corrida presidencial 
dos EUA, e suas semelhanças com o Deus Hades. Conheça 
todos os segredos e dilemas por trás desse empresário tão 
polêmico. 35 pessoas participantes.História Contada - com a jornalista Mona Dorf 

Luiz Schwarcz, editor, escritor, e fundador e diretor da 
Companhia das Letras, uma das maiores editoras brasileiras. 
Descubra sua trajetória e quais valores foram importantes 
para o seu sucesso profissional. 36 pessoas participantes.

10.10

05.10

EVENTOS



OUTUBROEVENTOS

13.10

Desafios Urbanos com 
Patricya Travassos
O melhor das Urbes
Estamos passando por uma 
mudança radical na maneira 
de viver. As grandes cidades 
estão se transformando em 
lugares melhores, mais humanos, 
amigáveis, inclusivos, mais 
saudáveis e divertidos! Participe 
de uma conversa com Carlos 
Leite, urbanista e professor, 
Mauro Calliari, autor do livro 
“Espaço Público e Urbanidade  
em São Paulo” e colunista do  
blog Caminhadas Urbanas - 
Estadão, e Gabriela Callejas, 
arquiteta, urbanista e 
cofundadora da ONG Cidade 
Ativa. 52 pessoas participantes.



OUTUBRO
A SEGUIR...

EVENTOS

20.10 História Contada - 
com a jornalista Mona Dorf 
- Beatriz Segall
A jornalista Mona Dorf entrevista 
a atriz consagrada com mais de 
70 anos de carreira, responsável 
por dar vida a Odete Roitman, 
uma das mais famosas vilãs da 
teledramaturgia brasileira de todos 
os tempos. Descubra sua trajetória 
e quais valores foram importantes 
para o seu sucesso profissional.

18.10 A história do vinho 
do porto com João  
Nicolau de Almeida
Palestra com uma das maiores 
estrelas da enologia portuguesa 
na atualidade, esteve por décadas 
à frente da Ramos Pinto, reputada 
casa de vinho do Porto.

25.10 O que vi pelo mundo 
com Paulo Panayotis
Turismo de Aventura
Um conversa descontraída com 
Adriana Kroehne (CEO da Bike 
Expedition), José Zuquim (CEO da 
Ambiental Turismo), Roberto Roman 
(VP da Travel Ace) e Táki Cordás 
(Diretor da CESAME e do HC.



25.10 Estética, criação, poética  
e o feminino
Um bate-papo sobre questões ligadas a arte  
e ao feminino! Descubra o que as mulheres  
estão produzindo no campo simbólico, se estética, 
criação e poética são questões de gênero  
e como essas artistas estão dialogando com  
as problemáticas do mundo atual.

OUTUBRO
A SEGUIR...

EVENTOS

26.10  Bélgica: Artes e Patrimônio Cultural  
Com Lorenzo Merlino - Embaixador das Artes  
de Flandres no Brasil
Palestra sobre Flandres que aborda desde os grandes 
mestres flamengos até o design inovador contemporâneo, 
passando pelo vanguardismo na moda, a cultura de Flandres 
está enraizada em suas artes, que se mostram refletidas em 
diversos aspectos da região. 



14.11 David Bowie  e o deus  Hermes 
com Prof. Dr. Waldemar Magaldi
Com curadoria de Norval Baitello Junior,  
o ciclo com seis palestras que analisa  
a figura mítica que se esconde por trás  
de nossos heróis da mídia, podemos 
antever o que se oculta na alma de nossa 
sociedade que se projeta e se identifica 
com essas personagens.

09.11 Novos Paradigmas Econômicos 
para o Século XXI
A Sócia Diretora da LGoldenstein Consultoria  
e Diretora da Fundação Bienal Lidia Goldensten 
recebe Ellen Kiss Meyerfreund, superintendente 
de inovação em investimentos e mercados de 
capitais do Itaú Unibanco, e Charles Bezerra, 
sócio fundador da Swarms Consultoria e 
membro do Design Management Institute’s 
Advisory Council, para um bate papo sobre o 
novo papel do design na economia de grandes 
corporações e grandes nações mundiais.

NOVEMBROEVENTOS

A SEGUIR...



COMUNICAÇÃO E-MAIL MARKETING



COMUNICAÇÃO E-MAIL MARKETING



NA MÍDIA ANÚNCIOS

Jornal Folha de S.Paulo
Lançamento do programa



NA MÍDIA ANÚNCIOS

HISTÓRIA CONTADA
Mona Dorf entrevista Alexandre Herchcovitch

12/0405/04

O QUE VI PELO MUNDO
com Paulo Panayotis

DESAFIOS URBANOS
Patricya Travassos recebe XXX

03/05

Em 2016 o programa traz uma 
série de pensadores para discutir 

os diferentes temas do saber.

Rua Oscar Freire, 2.500 - Metrô Sumaré  - T. 11 3065.4333
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

UNIBESCULTURAL.ORG.BR

TRANSFORME
CONHECIMENTO EM 

SABEDORIA

JANELA
PARA O
CONHECIMENTO

Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo,  Secretaria da Cultura, Unibes Cultural, Cateno e Cielo apresentam

VAGAS LIMITADAS RealizaçãoPatrocínio Master

DESAFIOS URBANOS
Patricya Travassos recebe Liliana Seger e Elisa H. Kozasa
Um bate papo exclusivo sobre como atingir a tão sonhada 
maturidade emocional

03/05

GEOPOLÍTICA
com Samuel Feldberg
Entenda tudo sobre o Oriente Médio

14/04

HISTÓRIA CONTADA 
Mona Dorf entrevista  Alexandre Frankel, Raphael 
Klein, Alexandre Ostrowiecki e Renato Feder
Descubra como os valores judaicos foram importantes 
para suas trajetórias

26/04

Em 2016 o programa traz uma 
série de pensadores para discutir 

os diferentes temas do saber.

Rua Oscar Freire, 2.500 - Metrô Sumaré  - T. 11 3065.4333
Estacionamento Conveniado - Rua Oscar Freire, 2.617

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
UNIBESCULTURAL.ORG.BR

TRANSFORME
CONHECIMENTO EM 

SABEDORIA

JANELA
PARA O
CONHECIMENTO

Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo,  Secretaria da Cultura, Unibes Cultural, Cateno e Cielo apresentam

VAGAS LIMITADAS RealizaçãoPatrocínio Master

Ministério da Cultura, Governo do Estado de
São Paulo, Secretaria da Cultura, Unibes Cultural,

Cateno e Cielo apresentam

JANELA
PARA O
CONHECIMENTO

Em 2016, o programa traz uma série 
de pensadores para discutir os 

diferentes temas do saber: geopolítica, 
arquitetura, economia criativa, 

gastronomia, história da arte, turismo, 
moda, música e modo de viver.

TRANSFORME
CONHECIMENTO EM 

SABEDORIA

unibescultural.org.br

RealizaçãoApoio

Patrocínio Master

VAGAS LIMITADAS

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: INSCRICAO@UNIBESCULTURAL.ORG.BR

Rua Oscar Freire, 2.500 - Metrô Sumaré 
São Paulo  T. 11 3065.4333

De segunda-feira à sábado, das 10h às 19h. 
Estacionamento Conveniado - Rua Oscar Freire, 2.617

HISTÓRIA CONTADA
MONA DORF ENTREVISTA LUIZ SCHWARCZ

5.10

OS DEUSES E OS HOMENS
DONALD TRUMP E O TITANISMO EMPRESARIAL

COM MAURÍCIO RIBEIRO DA SILVA E 
CURADORIA DE NORVAL BAITELLO JUNIOR

10.10

DESAFIOS URBANOS
TEMA: O BEM-BOM DAS GRANDES CIDADES
COM PATRICYA TRAVASSOS E CONVIDADOS

13.10

HISTÓRIA CONTADA
MONA DORF ENTREVISTA SERGINHO 

GROISMAN
20.10

O QUE VI PELO MUNDO
TEMA: TURISMO DE AVENTURA

COM PAULO PANAYOTIS E CONVIDADOS
25.10

FLANDERS
COM LORENZO MERLINO

26.10

EMPODERAMENTO FEMININO 
COM SONIA SOBRAL

27.10

HISTÓRIA CONTADA
COM MONA DORF E CONVIDADOS

8.11

DESIGN DE SERVIÇOS
COM LIDIA GOLDENSTEIN E CONVIDADOS

9.11

OS DEUSES E OS HOMENS
DAVID BOWIE E O DEUS HERMES

COM WALDEMAR MAG E CURADORIA DE 
NORVAL BAITELLO JUNIOR

14.11

Ministério da Cultura, Governo do Estado de
São Paulo, Secretaria da Cultura, Unibes Cultural,

Cateno e Cielo apresentam

JANELA
PARA O
CONHECIMENTO

Em 2016, o programa traz uma série 
de pensadores para discutir os 

diferentes temas do saber: geopolítica, 
arquitetura, economia criativa, 

gastronomia, história da arte, turismo, 
moda, música e modo de viver.

TRANSFORME
CONHECIMENTO EM 
SABEDORIA

unibescultural.org.br

RealizaçãoApoio

Patrocínio Master

VAGAS LIMITADAS

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: WWW.UNIBESCULTURAL.ORG.BR

Rua Oscar Freire, 2.500 - Metrô Sumaré 
São Paulo  T. 11 3065.4333

De segunda-feira à sábado, das 10h às 19h. 
Estacionamento Conveniado - Rua Oscar Freire, 2.617

HISTÓRIA CONTADA
MONA DORF ENTREVISTA LUIZ SCHWARCZ

5.10

OS DEUSES E OS HOMENS
DONALD TRUMP E O TITANISMO EMPRESARIAL

COM MAURÍCIO RIBEIRO DA SILVA E 
CURADORIA DE NORVAL BAITELLO JUNIOR

10.10

DESAFIOS URBANOS
TEMA: O BEM-BOM DAS GRANDES CIDADES
PATRICYA TRAVASSOS RECEBE CARLOS LEITE, 

MAURO CALLIARI E GABRIELA CALLEJAS
13.10

HISTÓRIA CONTADA
MONA DORF ENTREVISTA SERGINHO 

GROISMAN
20.10

O QUE VI PELO MUNDO
TEMA: TURISMO DE AVENTURA

COM PAULO PANAYOTIS E CONVIDADOS
25.10

DOS GRANDES MESTRES FLAMENGOS ATÉ 
O DESIGN INOVADOR CONTEMPORÂNEO

COM LORENZO MERLINO
26.10

ESTÉTICA, CRIAÇÃO, POÉTICA E O FEMININO 
SONIA SOBRAL RECEBE TATA AMARAL, SILVIA 

RUCCA E MARIS THAIS
27.10

NOVOS PARADIGMAS PARA O SÉCULO XXI
O DESIGN COMO FERRAMENTA DE INOVAÇÃO

LIDIA GOLDENSTEIN RECEBE CHARLES 
BEZERRA, ELLEN KISS MEYERFREUND

9.11

OS DEUSES E OS HOMENS
DAVID BOWIE E O DEUS HERMES

COM WALDEMAR MAG E CURADORIA DE 
NORVAL BAITELLO JUNIOR

14.11

Jornal Folha de S.Paulo
Publicação quinzenal

Publicação 
bimestral

Revista 
Piauí



NA MÍDIA IMPRENSA + DIGITAL

Media Value*

R$ 686.112,00
Ad equivalence mutiplicado por três, por conta da maior 

credibilidade de matérias jornalísticas em relação à publicidade

*Valores calculados até junho de 2016

Media impressions* 

17.986.157
Ad Equivalence* 

R$ 228.404,00
Valor que seria pago caso o espaço jornalístico fosse um 
anúncio comercial nas mesmas proporções de tamanho



FOLHA DE  
SÃO PAULO 

MANEQUIM 

NA MÍDIA MELHORES CLIPPINGS

CARTA CAPITAL 



NA MÍDIA MELHORES CLIPPINGS

MANEQUIM  
FACEBOOK 

GLAMURAMA 



NA MÍDIA MELHORES CLIPPINGS

CATRACA LIVRE 



REDES SOCIAIS MELHORES PUBLICAÇÕES

2.753 Pessoas alcançadas

3.439 Pessoas alcançadas

41.271 Pessoas alcançadas

2.525 Pessoas alcançadas

60.596 Pessoas alcançadas



REDES SOCIAIS MELHORES PUBLICAÇÕES

2.525 Pessoas alcançadas

3.510 Pessoas alcançadas 32.466 Pessoas alcançadas 44.638 Pessoas alcançadas

58.608 Pessoas alcançadas



REDES SOCIAIS TRANSMISSÃO AO VIVO

Desafios Urbanos O que vi pelo Mundo

Mais videos no canal do 
YouTube da Unibes Cultural



Uma série de encontros 
para você repensar a forma 
de perceber o mundo. Com 
curadoria de Paulo Loeb, F.Biz.



Newsletter/ E-mail MKT/ Redes sociais

Como parte da 
estratégia de divulgação, 

pessoas receberam 
informações sobre 

o programa

185 mil+ de

M ídias Digitais



R 28.04 + de 125 pessoasevolução Digital

Vendas ou construção de marca: 
Mídia online ou off-line? Conteúdo ou 
publicidade? Perspectivas sobre o futuro 
da comunicação, oportunidades e desafios.

com Paulo Loeb, Sócio e head de negócios da F.biz



Revolução Digital peças de comunicação



N 11.05 + de 85 pessoasova economia

Um conversa franca sobre negócios criativos, negócios sociais, inovação 
novos consumidores, cultura Maker, espírito hacker, economia colaborativa. E, 
sobretudo, o que temos que aprender (e desaprender) para lidar com essa nova 
cultura, esse novo mercado, esses novos cidadãos, esses novos consumidores, 
esses jovens nascidos pós-Revolução Digital e formados na era pós-industrial

Com Adriano Silva, do Projeto Draft



Nova economia peças de comunicação



O 09.06 + de 300 pessoasque vem por aí: Google

Fabio Coelho, conduzirá uma conversa aberta sobre desafios e oportunidades do 
mercado brasileiro, bem como nos contará perspectivas únicas do Google sobre 
as novidades que vem por aí.

com Fabio Coelho, vice-presidente da Google Inc. e diretor-geral do Google Brasil 



O peças de comunicaçãoque vem por aí: Google



M 23.06 + de 80 pessoasovimento MAKER

A internet foi apenas o começo. O universo digital está se expandindo e se 
tornando muito mais poderoso, viabilizando a criação de novos produtos e 
serviços. Entenda por que os países do primeiro mundo estão investindo em peso 
no Movimento Maker, considerado a nova Revolução Industrial e por que ele é 
importante para você e para o Brasil

Com Ricardo Cavallini, fundador do Makers Brasil, plataforma de educação e inovação



M peças de comunicaçãoovimento MAKER



E 25.08 + de 145 pessoasmpreendedorismo Digital

Daniel Wjuniski e Juliano Seabra contarão bastidores, casos de sucesso e fracasso 
sobre empreendedorismo no Brasil. Muito mais do que uma palestra, será uma 
oportunidade única para dividir informações, trocar experiências e vislumbrar 
oportunidades para criação de novos negócios.

Com Daniel Wjuniski, CEO do portal Minha Vida e Juliano Seabra, Diretor Geral da Endeavor 



E peças de comunicaçãompreendedorismo Digital



E 15.09 + de 80 pessoasducação na Era Digital

Educação: transformação ou revolução? A forma com que educamos a 
grande maioria das pessoas tem mudado muito poucos nos últimos 500 
anos, continuamos com o modelo massificado, com um professor expondo 
para 40 alunos. Porém, com a chegada das novas tecnologias educacionais, 
este mercado deve sofrer uma transformação positiva, onde o processo de 
ensino-aprendizagem se torna mais eficiente e motivador. Mas porque isto 
está acontecendo? De onde viemos, onde estamos e qual a visão para o 
futuro? Marcio Boruchowski discorrerá sobre os modelos educacionais desde a 
antiguidade, falará sobre o momento atual e tentará projetar um futuro viável.

Com Marcio Boruchowski, Fundador Hackademia



E peças de comunicaçãoducação na Era Digital



S 18.10 + de 160 pessoasingularity University

Nathalie Trutmann é Managing Director da Hyper Island para Latino 
América, Embaixadora da Singularity University e Chief Magic Officer 
da FIAP. Está comprometida com motivar o empreendedorismo, intra-
empreendedorismo e a inovação e em procurar iniciativas educacionais 
que transformem pessoas e organizações. 

Com Nathalie Truttmann, Manager Director da Hyper 



S peças de comunicaçãoingularity University



Imaginário
Imaginários &

COM CURADORIA DE IVO MESQUITA, 
HISTORIADOR,  E PESQUISADOR, EX-CURADOR 
E DIRETOR DA PINACOTECA DE SÃO PAULO. 

Venha conhecer as perspectivas das ciências e humanidades sobre o 
tema em um ciclo de palestras com a participação de Alejandro Viviani, 

psicanalista e escritor, Horacio Costa, poeta e ensaísta, Lygia Pereira, PhD, 
Bióloga e citologista,  Noemi Jaffe, escritora e ensaísta, Paulo Garcez, 

historiador e curador e Suely Rolnick, psicanalista e ensaísta. 



MIDIAS DIGITAIS

Newsletter/ E-mail MKT / Redes Sociais

Como parte da 
estratégia de divulgação, 

pessoas receberam informações 
sobre o programa

161 mil+ de



A
23.05 +de 80 pessoas

lejandro Viviani, psicanalista

O tema será abordado a partir de algumas ideias tomadas da filosofia que 
permitirão introduzir o conceito de imaginário para desenvolver sua importância 
teórica e clínica na psicanálise. Trabalharemos sobre o processo da formação do 
“eu” e sua relação com o olhar, sobre o narcisismo e a fantasia. A partir dessa 
leitura do imaginário faremos alguns comentários sobre sua incidência na cultura.



A lejandro Viviani, psicanalista
peças de comunicação



P
27.06 + de 25 pessoas

aulo Garcez, historiador

Ivo e o historiador 
Paulo Garcez 
conversarão sobre a 
produção, circulação 
e apropriação das 
representações visuais 
a partir daconstrução 
do imaginário 
bandeirante em São 
Paulo. Tomando-a como 
expressão de afirmação 
de grupos intelectuais, 
artísticos e políticos, em 
face a conflitos sociais 
internos e externos no 
nosso Estado.



peças de comunicação
Paulo Garcez, historiador



N
22.08 + de 35 pessoas

oemi Jaffe, escritora e ensaísta

A literatura, ao contrário do 
que muitos pensam, é concreta 
e não abstrata, criando vidas 
imaginárias que, entretanto, 
são tão vivas quanto qualquer 
objeto real. Nesse encontro 
mais que especial, Ivo e a 
escritora e ensaista Noemi 
Jaffe apresentarão como a 
imaginação literária, com suas 
características específicas, 
permite ampliar a capacidade de 
tolerância do leitor ao diferente 
e ao desconhecido. Participe 
conosco e sinta o quão profunda 
a literatura pode ser! 



peças de comunicação
Noemi Jaffe, escritora e ensaísta



L
19.09 15 pessoas

ygia Pereira, Bióloga e citologista

Das varias aspirações do ser humano, duas se destacam: a perfeição e a vida 
eterna. Sim, queremos ser perfeitos, ou pelo menos ter descendentes perfeitos. 
Queremos viver para sempre, ou o máximo possível. E queremos estender esse 
máximo cada vez mais. Nos últimos séculos, cansados de pedir aos céus por tudo 
isso, substituímos o misticismo pela ciência. Nesta palestra, Ivo e a bióloga e 
citologista Lygia Pereira nos revelam como nosso imaginário dirige a ciência e se 
estamos mirando na direção certa. 



peças de comunicação
L ygia Pereira, Bióloga e citologista



H
24.10 15 pessoas

oracio Costa, poeta e ensaísta

Poeta, crítico, tradutor, professor 
universitário. Diplomado em 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade 
de São Paulo-USP, 1978; MasterofArts 
(M.A.), New York University, 1983; 
DoctorofPhilosophy (PhD), Yale 
University, 1994. Foi professor 
titular da Universidade Nacional 
Autônoma do México-UNAM; 1993-
2001; desde esta data é professor-
doutor na Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP. 
Publicou diversos livros de poesia 
no Brasil e organizou três encontros 
internacionais relacionados com poesia 
contemporânea.



peças de comunicação
Horacio Costa, poeta e ensaísta



S
21.11 + de 35 pessoas

uely Rolnick, psicanalista e ensaísta

Ivo Mesquita e a 
psicanalista, crítica 
cultural, fundadora do 
Núcleo de Estudos 
da Subjetividade da 
PUC-SP, Suely Rolnik 
nos falarão sobre o 
pensamento como 
imaginação criadora, 
elemento essencial 
da resistência ao 
inconsciente colonial-
capitalístico.



peças de comunicação
Suely Rolnick, psicanalista e ensaísta



G
05.12 + de 45 pessoas

uilherme Wisnik, arquiteto e historiador

Crítico, curador e professora da FAU-USP conversam sobre as cidades. Desde 
o fim da Idade Média se acreditou que “o ar da cidade liberta”. Por oposição 
à clausula medieval, a cidade se colocou no imaginário ocidental como o 
lugar da libertação dos laços estamentais, das restrições religiosas e morais 
e possibilidade de individualização. Contrariamente à aldeia e aos povoados 
menores, a cidade promove um fenômeno de “desterritorialização”. A pergunta 
que se colocar, portanto, é: como pensar em conjunto esses dois imaginários?



peças de comunicação
Guilherme Wisnik, arquiteto e historiador



17.05  
32 pessoas
Marly Porto, curadora do 
Photothings, recebe os 
fotógrafos Erika Zerwes, 
pós-doutoranda em 
fotografia humanista  
em suas diferentes 
manifestações pelo 
MAC-USP, e Fernando 
Moura, jornalista 
pós-graduado em mídia 
Política e Sociedade pela 
FESPSP, para um bate  
papo sobre fotografia 
humanista inspirador  
onde a imagem será  
sentida, vista e discutida. 

ENCONTROS 
PHOTOTHINGS

03.09
18 pessoas
“A curadora Marly Porto 
recebe Cildo Oliveira, 
artista plástico e 
curador do Premio Brasil 
Fotografia e o fotografo 
paulistano Rodrigo 
Koraicho para um bate 
papo sobre sua poética, 
tendo como ponto de 
partida, a viagem feita  
à Asia que resultou  
no projeto “Devoção”.

01.10
24 pessoas
Encontros Photothings com 
fotógrafo Felipe Baenninger, 
do Projeto Transite. Nessa 
edição do Photothings, 
participe de um bate-papo, 
às 16h, com o fotógrafo 
Felipe Baenninger e conheça 
o seu Projeto Transite, uma 
publicação sobre o povo 
brasileiro e sua relação com as 
bicicletas. Felipe rodou 1.000 
dias de bicicleta pelo Brasil 
afora para poder agora relatar 
as histórias que existem 
por trás das 70 milhões de 
bicicletas existentes no Brasil.





MÍDIAS DIGITAIS

Como parte da estratégia 
de divulgação, 

+de 75 mil 
pessoas receberam informações 
sobre o programa.

Newsletter/ E-mail MKT/ Redes sociais



10.08
82 pessoas
Tema: Influenciador digital: 
afinal, que bicho é esse?
Como convidada, Bia 
Granja - cocriadora e 
curadora do YouPix, 
falou sobre o contexto e 
cenário de atuação destes 
influenciadores digitais, de 
como criam conteúdos e 
formam opiniões de toda 
uma geração. O bate papo 
contou ainda com a Head of 
Digital da CDN, Silvia Ruiz.

29.09
23 pessoas
Teremos mais um 
CDN Talks imperdível! 
O tema da vez 
será "Eleições nas 
Redes Sociais" com 
Eden Wiedemann, 
publicitário e diretor 
de planejamento da 
Cumbuca e Silvia 
Ruiz Mangalva, Head 
of Digital da CDN 
Comunicação. 



MÍDIAS DIGITAIS
Como parte da estratégia de divulgação, 

+ de 65 mil 
pessoas receberam informações sobre o programa.

Newsletter/ Redes sociais



Um dos maiores eventos de crowdsourcing, colaboração, 
empreendedorismo e inovação do Brasil. No Rethink 

Business o público compartilhou experiências com 
empreendedores e profissionais renomados que irão 

discutir o mercado, o desafio de empreender em 
ambientes competitivos e como a tecnologia e a inovação 

podem transformar a realidade de sua empresa.



Como parte  
da estratégia 
de divulgação, 

Público
+ de

pessoas 
receberam 
informações 
sobre o 
programa.

+ de 

85
mil

pessoas
300



DESTAQUES DO MÊS OUTUBRO

UNIBES CULTURAL
Viva essa experiência

 PALESTRA 
TERRITÓRIOS –  
A DESCONSTRUÇÃO  
DA IMAGEM SOBRE  
O ENVELHECIMENTO
Curadoria de Arlete Nago  
e Adelia Aoki
Com Sandra Regina Gomes  
e Raquel Teixeira Lima
5.10, quarta-feira,  
das 9h30 às 13h
Vamos repensar  
o processo de 
envelhecimento - novos 
olhares para velhas 
questões! 

 ENTREVISTA  
HISTÓRIA CONTADA
POR TRÁS DE GRANDES 
PERSONALIDADES 

MONA DORF ENTREVISTA 
LUIZ SCHWARCZ
5.10, quarta-feira,  
às 20h30
Editor, escritor, 
fundador e diretor da 
Companhia das Letras.
MONA DORF ENTREVISTA 
BEATRIZ SEGALL
20.10, quinta-feira,  
às 20h30
Consagrada atriz  
com mais de  
70 anos de carreira

 PALESTRA 
ESTÉTICA, CRIAÇÃO 
POÉTICA E O FEMININO
Sonia Sobral recebe  
Tata de Amaral, Maris Thais  
e Silvia de Lucca
27.10, quinta-feira,  
às 20h
Venha para um  
bate-papo sobre  
as questões ligadas  
a arte e ao feminino. 

 PALESTRA  
REVOLUÇÃO DIGITAL  – 
SINGULARITY UNIVERSITY 
Curadoria de Paulo Loeb  
Com Nathalie Trutmann, 
18.10, terça-feira, às 20h
Um bate-papo sobre 
iniciativas educacionais.

 PALESTRA  
ENCONTRO CONTENTE    
Curadoria de Daniela Arrais  
e Luiza Voll 
19.10, quarta-feira, às 20h
Tema: A internet  
que a gente quer.

 PALESTRA  
LIVE TALKS   
INSPIRE A MUDANÇA
20.10, quinta-feira, às 14h30
Descubra novos ares, 
novas pessoas  
e novos discursos.

 EXPOSIÇÃO E CINEMA  
CINEMA E SEDUÇÃO
Curadoria de  Alessandro Battisti

Programação especial em 
comemoração aos 50 anos 
de cinema italiano.

MOSTRA CINEMATOGRÁFICA
24 a 29.10, a partir de 13h
MOSTRA FOTOGRÁFICA
29.10 a 17.12, das 10 às 19h

 CINEMA  
MOSTRA FRANK 
SINATRA
Curadoria do Jornalista e Crítico 
de Cinema Mario Abbade
22.10, a partir das 13h
Confira grandes sucessos 
de um dos maiores 
atores e cantores  
de todos os tempos.

Informações: unibescultural.org.br       
Rua Oscar Freire, 2.500 - Metrô Sumaré  - São Paulo  T. 11 3065.4333
De segunda-feira à sábado das 10h às 19h. Estacionamento Conveniado - Rua Oscar Freire, 2.617

Unibes Bazar: O que você não usa  
mais a gente usa para ajudar milhares 
 de pessoas. Traga a sua doação.

Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e Unibes Cultural apresentam 

Patrocínio Master

Realização

Patrocínio

PROGRAMAÇÃO GRATUITA

 DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO
SETEMBRO

 PALESTRA  
OS DEUSES E OS HOMENS
Curadoria Norval Baitello Junior  
12.09, segunda-feira, às 20h30

 PALESTRA   
CDN TALKS 
20.09, terça-feira, 
às 19h

 FESTIVAL   
DOCSP 2016
2ª edição do Encontro 
Internacional de 
Documentário de São Paulo
27 à 30.09

 PALESTRA  
O MELHOR DO 
CANNES LIONS 2016
Com Guilherme Jahara, 
CCO da F.biz
21.09, quarta-feira,  
às 20h

 PALESTRA  
UNIBES LAB: 
PALESTRA DE 
ABERTURA 

Com a líder-coach  
Leila Navarro
14.09, quarta-feira,  
às 19h30

 PALESTRA  
EDUCAÇÃO NA ERA DIGITAL 
Com Marcio Boruchowski,  
fundador da Hackademia
Curadoria de Paulo Loeb 
15.09, quinta-feira, às 20h30

De segunda-feira à sábado das 10h às 19h

Mais detalhes no nosso site
unibescultural.org.br

Mídias Gerais
Cartaz mensal Adesivo externo mensal

Cartaz Trismestral de programação



Mídias Gerais
Lounge

TV recepção

TV elevador

Backdrop



Ao longo do segundo semestre de 2016, graças aos nossos

sorrisos em diversas 
experiências.

40
4000
que trouxeram + de 

foram realizadas  

eventos
+de

parceiros,



Público total x alcançado

+de 4.000

+de 5.100.0000
x

pessoas presentes 
nos eventos

pessoas alcançadas através 
de nossas mídias
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Total de 1062 
participantes
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Total de 1014 
participantes
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Total de 1074 
participantes
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Total de 528 
participantes
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DESTAQUES DO MÊS OUTUBRO

UNIBES CULTURAL
Viva essa experiência

 PALESTRA 
TERRITÓRIOS –  
A DESCONSTRUÇÃO  
DA IMAGEM SOBRE  
O ENVELHECIMENTO
Curadoria de Arlete Nago  
e Adelia Aoki
Com Sandra Regina Gomes  
e Raquel Teixeira Lima
5.10, quarta-feira,  
das 9h30 às 13h
Vamos repensar  
o processo de 
envelhecimento - novos 
olhares para velhas 
questões! 

 ENTREVISTA  
HISTÓRIA CONTADA
POR TRÁS DE GRANDES 
PERSONALIDADES 

MONA DORF ENTREVISTA 
LUIZ SCHWARCZ
5.10, quarta-feira,  
às 20h30
Editor, escritor, 
fundador e diretor da 
Companhia das Letras.
MONA DORF ENTREVISTA 
BEATRIZ SEGALL
20.10, quinta-feira,  
às 20h30
Consagrada atriz  
com mais de  
70 anos de carreira

 PALESTRA 
ESTÉTICA, CRIAÇÃO 
POÉTICA E O FEMININO
Sonia Sobral recebe  
Tata de Amaral, Maris Thais  
e Silvia de Lucca
27.10, quinta-feira,  
às 20h
Venha para um  
bate-papo sobre  
as questões ligadas  
a arte e ao feminino. 

 PALESTRA  
REVOLUÇÃO DIGITAL  – 
SINGULARITY UNIVERSITY 
Curadoria de Paulo Loeb  
Com Nathalie Trutmann, 
18.10, terça-feira, às 20h
Um bate-papo sobre 
iniciativas educacionais.

 PALESTRA  
ENCONTRO CONTENTE    
Curadoria de Daniela Arrais  
e Luiza Voll 
19.10, quarta-feira, às 20h
Tema: A internet  
que a gente quer.

 PALESTRA  
LIVE TALKS   
INSPIRE A MUDANÇA
20.10, quinta-feira, às 14h30
Descubra novos ares, 
novas pessoas  
e novos discursos.

 EXPOSIÇÃO E CINEMA  
CINEMA E SEDUÇÃO
Curadoria de  Alessandro Battisti

Programação especial em 
comemoração aos 50 anos 
de cinema italiano.

MOSTRA CINEMATOGRÁFICA
24 a 29.10, a partir de 13h
MOSTRA FOTOGRÁFICA
29.10 a 17.12, das 10 às 19h

 CINEMA  
MOSTRA FRANK 
SINATRA
Curadoria do Jornalista e Crítico 
de Cinema Mario Abbade
22.10, a partir das 13h
Confira grandes sucessos 
de um dos maiores 
atores e cantores  
de todos os tempos.

Informações: unibescultural.org.br       
Rua Oscar Freire, 2.500 - Metrô Sumaré  - São Paulo  T. 11 3065.4333
De segunda-feira à sábado das 10h às 19h. Estacionamento Conveniado - Rua Oscar Freire, 2.617

Unibes Bazar: O que você não usa  
mais a gente usa para ajudar milhares 
 de pessoas. Traga a sua doação.

Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e Unibes Cultural apresentam 

Patrocínio Master

Realização

Patrocínio

PROGRAMAÇÃO GRATUITA

De segunda-feira à sábado das 10h às 19h

Mais detalhes no nosso site
unibescultural.org.br

 CINEMA   
CARTAS DA 
BESSARABIA 
28.11, às 20h

 INFANTIL 
VILACINE 
EDUCAÇÃO
Todas as segundas 
às 10h30

 DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO
NOVEMBRO

 PALESTRA 
IMAGINÁRIO & 
IMAGINÁRIOS 
21.11, às 20h30

 FILOSOFIA 
OS DEUSES  
E OS HOMENS:  
DAVID BOWIE  
14.11, às 20h30

 FILOSOFIA 
O DESEJO 
17, 24 e 29.11, às 19h

 MÚSICA 
RIO MUSIC 
CONFERENCE 
30.11 e 01.12,  
a partir das 14h

 MÚSICA 
JAZZ CABARET 
17.11, às 21h

 MÚSICA 
MOVIMENTO 
VIOLÃO
Segundas e terças, 
a partir das 18h30

 EMPREENDEDORISMO 
CAPITALISMO 
CONSCIENTE 
16.11, às 19h

 ATUALIDADES 
O BRASIL E  
O MUNDO  
EM TEMPOS  
DE TRUMP 
16.11, às 20h

 PALESTRA 
HISTÓRIA CONTADA 
POR TRÁS DE GRANDES 
PERSONALIDADES 
Mona Dorf entrevista 
Serginho Groisman 
21.11, às 20h30

 ATUALIDADES 
POR UM TRIZ: 
DEBATE 
16.11, às 20h

 CINEMA  
GABRIEL O PENSADOR 
DERRUBANDO 
MUROS, EXPANDINDO 
HORIZONTES 
12.11, às 16h

 ATUALIDADES 
MARCELO 
ROSENBAUM - 
SERMÃO SECULAR 
- SOBRE O OLHAR 
24.11, às 19h30

Cartaz mensal Adesivo externo mensal

Cartaz Trimestral de programação

Mídias Gerais
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TV recepção

TV elevador

Site



Mídias Gerais

Régua institucional na recepção

Realização

Patrocínio Master

Apoio

Patrocínio

Parceiros de Mídia

Parceiro Institucional



Ao longo de 2016, foram 
realizadas centenas  
de apresentações que  
alegraram a noite do píblico

O NOVO ESPAÇO DA
MÚSICA EM SÃO PAULO



NY JAZZ
Direto de Nova York e pela primeira 
vez em São Paulo, os jovens 
talentos da New York Youth 
Symphony Jazz Band fizeram uma 
turnê entre os dias 18 a 22 de 
Março de 2016. Na Unibes Cultural 
os futuros nomes da música 
nova-iorquina se reúniram com  
a EMESP para uma apresentação 
única. The New York Youth 
Symphony’s Jazz Band reúne 
instrumentistas de sopro e 
percussão dedicados a estudar, 
ensaiar e apresentar um repertório 
amplo e didático dos maiores 
clássicos do jazz. Com direção 
artística de Matt Holman,  
as apresentações permitiram  
aos jovens músicos a oportunidade 
de conhecerem um novo país,  
sua cultura e seus costumes, graças 
ao poder aglutinador da música.



NY JAZZ
O NYYS é um dos programas de 
música para a juventude mais 
premiados dos Estados Unidos, 
reconhecido por seu conteúdo 
inovador, sua facilidade de  
acesso e seu potencial incrível  
de descoberta de novos e precoces 
talentos do jazz. Criado em 1963 
para agregar, formar e estimular  
os músicos mais talentosos da área 
metropolitana de Nova York, entre 
12 e 22 anos, suas atividades,  
desde então, cresceram bastante  
e passaram, por exemplo, a abranger 
a música de câmara e a estimular  
a atividade de composição.

1200+
pessoas



NY JAZZ MÍDIA IMPRESSA



NY JAZZ FACEBOOK

16.943 
pessoas alcançadas



EDP LIVE BANDS
Passados três meses  
de competição e mais 
de mil bandas inscritas, 
oito grupos escolhidos 
pelo voto popular  
na internet e também 
pelo júri, disputam  
a grande final do EDP 
Live Bands Brasil. 
Vindas dos estados  
do Ceará, Espírito 
Santo, Maranhão, 
Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina 
e São Paulo. O evento 
musical também é 
destaque da segunda 
edição do Experimenta 
Portugal em São Paulo, 
iniciativa promovida 
pelo consulado 
português para 
celebrar o mês de 
Portugal no Brasil.

230+
pessoas



RIO MUSIC CONFERENCE
A edição América Latina do Rio Music 
Conference contará participação de 
figuras-chave do mercado, como 
artistas, empresários, escolas de DJs, 
jornalistas e outros influenciadores.  
O já tradicional roteiro composto pelo 
Get2Gether, conferência e eventos 
do circuito do RMC Club Week  
está confirmado! No RMC São Paulo 
o público pode participar de: 
Conferência: painéis com participação 
dos players mais relevantes do 
mercado do entretenimento  
da América Latina; Workshops, 
Networking e muito mais. 
O Rio Music Conference é uma 
experiência fundamental para  
todos aqueles que querem entrar  
na indústria com o know-how 
necessário, receber e compartilhar 
conhecimento e aproveitar 
oportunidades de negócios. 

620+
pessoas



250+
pessoas

7º KLEZTIVAL
O 7º Kleztival – Festival Internacional 
de Música Judaica, traz artistas  
de várias partes do mundo para  
os shows em show gratuitos na 
Unibes Cultural. Entre os cantores 
Shura Lipovsky (Holanda), Joanne 
Borts (EUA), Zulema Benviste 
(Argentina), London Klezmer Quartet 
(Inglaterra), além dos brasileiros  
do Trio Incanto. Produzido pelo 
Instituto da Música Judaica – Brasil 
(IMJ-Brasil), o Kleztival tem o intuito 
de divulgar e promover o trabalho  
de artistas brasileiros que fazem 
música judaica, além promover um 
intercâmbio entre esses artistas  
e músicos de várias partes do mundo, 
preservando a riqueza da tradição  
e da cultura do povo judeu. 



400+
pessoas

EMESP TOM JOBIM
A edição América Latina do Rio Music 
Conference contará participação de 
figuras-chave do mercado, como 
artistas, empresários, escolas de DJs, 
jornalistas e outros influenciadores.  
O já tradicional roteiro composto pelo 
Get2Gether, conferência e eventos 
do circuito do RMC Club Week  
está confirmado! No RMC São Paulo 
o público pode participar de: 
Conferência: painéis com participação 
dos players mais relevantes do 
mercado do entretenimento  
da América Latina; Workshops, 
Networking e muito mais. 
O Rio Music Conference é uma 
experiência fundamental para  
todos aqueles que querem entrar  
na indústria com o know-how 
necessário, receber e compartilhar 
conhecimento e aproveitar 
oportunidades de negócios. 



MOVIMENTO VIOLÃO
Dando continuidade ao programa  
de incentivo da música, 
apresentamos o Movimento Violão, 
atualmente considerado um dos 
grupos mais importante do Brasil

300+
pessoas



MÚSICA INDEPENDENTE
Em 2016, o circuito de música de  
São Paulo estava por aqui, sob a 
batuta dos curadores Lucia Rodrigues, 
que traz a cena das casas de música, 
Mauricio Tagliari, que traz a cena  
dos estúdios independentes, Mauro 
Cukierkorn, que traz a cena dos bares 
e ainda Tito Martino, Movimento 
Elefantes, Partio e Mancha Leonel. 
Os shows, 71 no total, aconteceram 
todas as segundas, quartas, sextas e 
sábados a partir das 19h e os ritmos 
vão do Jazz ao Samba, passando por 
Rock, Pop e MPB. O projeto começou 
em Abril e até estiveram por aqui 
Garotas Suecas e Holger,  
Os Novatos do Samba, Chico Saraiva, 
Blubell, entre outros. Para os próximos 
meses os grandes destaques são: 
Larissa Baq e Dani Black; Fred 
Martins, Oito do bem, Graça Cunha, 
Mariana Leporace.Tito Martino Jazz 
Band, Djane Borba, Iara Rennó e Laya 
e muitos outros.

7100+
pessoas



FESTIVAL FORA DA CASINHA
Recebemos a segunda edição do 
festival, que nesse ano abrigou onze 
bandas em três palcos diferentes.  
O evento fez um recorte do que 
temos de mais interessante na música 
independente. Com a participação de 
Mauricio Pereira, Kiko Dinucci, Anelis 
Assumpção & Dustan Gallas, Luiza 
Lian, Jaloo, Maglore, As Bahias e  
a Cozinha Mineira, Ventre, Hurtmold, 
Juliana Perdigão e Cidadão Instigado

400+
pessoas
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Curtir o mundo, comer de tudo e gastar bem pouco. Isso é 
possível!  Estamos com viagem marcada para a Colômbia 
no primeiro encontro da série “Comer e Viajar”! O curador 
do programa, Mauricio Schuartz, recebe o Chef Dagoberto 
Torres que, juntos, vão nos mostrar os hot points culinários 
desse país, cotado como um dos destinos mais expressivos 
do ano. Você é nosso convidado para essa deliciosa viagem!

21
/0

5

48 participantes
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Curadoria de Mauricio Schuartz, com o chef Lucas Corazza, 
mestre das esculturas de chocolate e jurado do programa  
“Que Seja doce”, da GNT. 
Recebemos o chef Lucas Corazza, que aos 16 anos fez o seu 
primeiro curso de confeitaria e, desde então, nunca mais parou! 
O chef nos dará dicas exclusivas de quais são os melhores 
destinos para encontrarmos doces de dar água na boca! 

28
/0

7

95 participantes
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Com curadoria de Mauricio Schuartz, com Hans Oey, chef  
do Dewi Sri Hotel (Bali).
Receberemos o chef Hans Oey, chef do Dewi Sri Hotel, 
em Bali. O chef é descendente de chineses residentes 
na Indonésia, morou nos EUA por 16 anos onde estudou 
culinária e viajou muitas vezes para Europa e Ásia, sempre 
com o objetivo de conhecer novos sabores e fazer leituras 
locais da culinária asiática! Conheça tudo sobre o seu projeto, 
Dewi Sri, e sobre essa exótica gastrônomia!11

/0
8

62 participantes
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Como parte da estratégia de divulgação, cerca de  
79 mil pessoas receberam informações sobre o evento
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Expo. Medalhados
Durante o mês de 
Outubro, mais de 
700 pessoas tiveram 
a oportunidade de 
conhecer, apreciar 
e levar para casa, 
vinhos e destilados 
premiados. As garrafas  
foram expostas pelos 
próprios produtores 
ou importadores, 
promovendo o contato 
direto com quem 
entende do assunto.

700 participantes
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#menosmimimimaismaonamassa
O publico conheceu 
de perto pequenos 
produtores artesanais 
de alimentos, degustou 
comida de verdade, 
participou de debates  
e conheceu projetos em 
que cidadãos comuns 
estão promovendo  
a mudança em suas 
comunidades e no 
mundo a partir da relação 
com o alimento. Com 
curadoria de Fernando 
Oliveira e Claudia  
Visoni e organização 
Filhos do queijo.

620 participantes
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Cachaça Week
Um evento para valorizar o consumo  
da cachaça e promover marcas nacionais, 
produtores artesanais, bares e espaços  
locais nas cidades participantes por meio 
de menus, workshops e experiências  
em torno da nossa bebida mais genuína.
Felipe vai compartilhar os relatos das 
suas viagens pelos alambiques de 
cachaça e contar sobre as histórias,  
aromas e sabores do destilado brasileiro. 
A programação incluiu degustações, 
ofertas, drinks, menus harmonizados  
e uma palestra com Felipe Jannuzzi que 
compartilhou os relatos das suas viagens 
pelos alambiques de cachaça e contar 
sobre as histórias, aromas e sabores  
do destilado brasileiro.

320 participantes

19
/1

1



Jovens Mentes Ativas
Em 2015, cerca de 100 jovens de 
17 a 25 anos participaram de cursos 
e atividades extracurriculares cujo 
objetivo foi: promover a inclusão 
deste público no mercado de 
trabalho e oferecer ferramentas 
para o desenvolvimento de 
projetos. Amparado em quatro 
pilares, aprender a conhecer, o 
fazer, o viver juntos e o ser, os 
cursos foram além das expectativas 
dos alunos e alcançaram os 
objetivos iniciais.

 
PORTAS ABERTAS
Um programa dinâmico e 
permanente de formação e inclusão 
cultural, dedicado ao jovem, 
alinhado às quatro plataformas: o 
aprender a conhecer, o fazer, o viver 
juntos e o ser.

PORTAS ABERTAS – MULHERES 
CONTEMPORÂNEAS E MÍDIAS 
ATUAIS
O curso foi realizado no período de 
setembro a novembro e teve como 
proposta ensinar como a utilização 

das mídias digitais podem promover 
mudanças sociais. 

Foco de Atuação
Jovens mulheres de 17 a 21 anos

Público Impactado
10 alunas 

Principais Resultados
Criação de sites, blogs, Vlog e 
páginas nas redes sociais.

Quando
9 (nove) encontros semanais 
Período do curso: 17/09/2015 a 
19/11/2015
Carga horária total: 13 horas

Professoras: Beatriz Godoy e  
Cecília Branco

Voluntários e Parceiros
Palestrante: Beatriz Sano (palestra 
sobre mídias digitais)



PORTAS ABERTAS – CINEMA 
DE ANIMAÇÃO (TÉCNICAS E 
PRINCÍPIOS)
O cinema de animação conquista 
cada vez mais fãs ao redor do 
mundo. O curso levou o aluno a 
compreender e experimentar os 
conceitos e princípios básicos do 
processo de animação, valorizando 
a diversidade cultural de cada um. 
Despertando o interesse do aluno 
para a arte da animação, bem como 
suas possibilidades.

Foco de Atuação
Jovens de 17 a 21 anos

Público Impactado
6 inscritos

Principais Resultados
Filmes de animação a partir de um 
tema escolhido pelos alunos.

Quando
10 (dez) encontros semanais

Período do curso: 21/09/2015  
a 07/12/2015
Carga horária total: 30 horas

Professor: Silvano Olberga Oliveira



PORTAS ABERTAS – FOTOGRAFIA 
NOS TEMPOS DIGITAIS
O curso abordou outra maneira de 
pensar a fotografia, utilizando os 
aplicativos e dispositivos digitais 
para ensinar novas formas de como 
transformar bons momentos e 
ideias em imagens inesquecíveis.

Foco de Atuação
Jovens de 14 a 17 anos

Público Impactado
8 inscritos

Principais Resultados
Montagem de um fotolivro (pela 
DIGIPIX) com as fotos feitas pelos 
alunos.

Quando
12 (doze) encontros semanais 
Período do curso: 16/09/2015 a 
25/11/2015
Carga horária total: 30 horas

Professora: Fifi Tong

Voluntários e Parceiros
Digipix

PORTAS ABERTAS – MÚSICA E 
MIXAGEM
Os gadgets oferecem ótimas opções 
de intervenção artística, acesso 
a ferramentas desconhecidas 
do grande público e um diálogo 
produtivo com a internet. O curso 
ensinou como extrair o máximo 
proveito das novas possiblidades 
que surgem com o mundo digital.

Foco de Atuação
Jovens de 17 a 21 anos

Público Impactado
9 inscritos

Principais Resultados
Músicas criadas pelos próprios 
alunos:

Quando
8 (oito) encontros semanais 
Período do curso: 29/09/2015 a 
17/11/2015
Carga horária total: 12 horas

Professor: Fê Pinatti



PORTAS ABERTAS E CONEXÃO SP 
- APRENDENDO A JOGAR
No Aprendendo a Jogar, Jovens e 
Adultos foram apresentados ao 
universo do Empreendedorismo e 
aprenderam pela própria experiência.
Todas as aulas foram ministradas 
por profissionais experientes 
em Empreendedorismo.  O 
Aprendendo a Jogar criou um 
espaço de  experimentação onde 
os participantes puderam aplicar os 

conceitos aprendidos. Os convidados 
do Programa em 2015 foram:

Foco de Atuação
Idade: de 13 a 65 anos divididos 
em 2 turmas (média geral das duas 
turmas é 31 anos)

Público Impactado
45 inscritos

Principais Resultados
O Programa terminou com 
a apresentação dos Projetos 
desenvolvidos pelos participantes 
para uma banca avaliadora. 

Quando
Período do curso: 16/09/2015  
a 08/12/2015
2 (dois) encontros semanais mais  
1 (um) encontro final
Carga horária total: 55 horas

Professores: Adolfo Menezes Melito 
e Marina Ignatti

Voluntários e Parceiros
• Flávio Pripas (CEO do Cubo 
Cowork e BitCoin e Fundador da 
Fashion.me)
• Pedro Franceschi (CEO do Pagar.me)
• Marco Sandro Oricchio (CEO 
Axoon e Drendon)
• Rodrigo Borges (CEO da Vale 
Presente)
• José Carlos Moreira  
(Presidente da Escola e Instituto  
de Marketing Industrial)



UNIBES LAB
Um programa que traz uma 
programação diversa repleta de 
cursos, workshops, oficinas e ações 
de fomento.

• Cursos
• Capacitação
• Fomento
• Portas Abertas 
• Coaching Carreiras 
• Lounge Musical
• Treinamento Nesta 
• Pátio
• Empreendedor Cultural
• CoWorking

CURSOS – PORTAS ABERTAS

CINEMA DE ANIMAÇÃO
Um curso em os alunos são 
convidados a explorar a criatividade, 
criar e ampliar  seu portfólio. Um 
programa da série Mentes Ativas 
que oferece cursos para você criar, 
aprender e ampliar seu conhecimento. 
Neste curso, o designer gráfico, 

músico e animador Silvano Olberga 
ajuda os alunos a empreender e 
experimentar como se desenvolve 
uma animação. Crie suas próprias 
histórias com curadoria da diretora e 
produtora de cinema Christine Liu. 

Foco de Atuação
Jovens de 16 a 21 anos

Público Impactado
7 inscritos (1º semestre – 11/04 a 
27/06)
9 inscritos (2º semestre – 14/09 a 
14/12)

Principais Resultados
Filmes de animação a partir de um 
tema escolhido pelos alunos.



Quando
12 (doze) encontros semanais 2h30 
cada
Período do curso: semestral
Carga horária total: 30 horas

Professor: Silvano Olberga Oliveira

FOTOGRAFIA SMART
Explore sua criatividade, amplie seu 
portfólio e fique um passo à frente. 
Um programa da série Mentes 
Ativas que oferece cursos para que 
os jovens possam criar, aprender e 
ampliar seu conhecimento. Neste 
curso, a fotógrafa Fifi Tong ensina 

os alunos a apurar o olhar. Com 
curadoria da diretora e produtora 
de cinema Christine Liu.

Foco de Atuação
Jovens de 17 a 25 anos

Público Impactado
10 inscritos (13/04 a 15/06)
09 inscritos ( 22/08 a 14/11)

Principais Resultados
Montagem de um fotolivro (pela 
DIGIPIX) com as fotos feitas pelos 
alunos.

Quando
10 (dez) encontros semanais de 
2h00 cada
Carga horária total: 20 horas
Professora: Fifi Tong

Voluntários e Parceiros
Digipix



MÚSICA E MIXAGEM NO TABLET
Explore sua criatividade, amplie 
seu portfólio e fique um passo 
à frente. Um programa da série 
Mentes Ativas que oferece cursos 
para você criar, aprender e ampliar 
seu conhecimento. Neste curso, o 
sonoplasta Fê Pinatti ajuda o aluno 
ê a empreender e ser o autor das 
suas próprias criações musicais. 
Com curadoria da diretora e 
produtora de cinema Christine Liu. 

Foco de Atuação
Jovens de 14 a 18 anos

Público Impactado
8 inscritos (14/04 a 30/06)
7 inscritos (16/09 a 18/11)

Principais Resultados
Músicas criadas pelos alunos:

Quando
10 (dez) encontros semanais de 
2h00 cada

Carga horária total: 20 horas

Professor: Fê Pinatti

Voluntários e Parceiros
Depoimentos: Os de 2015 já estão 
todos em nosso canal do Youtube  

CAPACITAÇÃO 
Acompanhando as tendências e 
atualizações de mercado a Unibes 
Cultural lançou o Programa Unibes Lab 
destacado para o segmento de cultura.
O lançamento da Unibes Lab 

contou com a presença de Megan 
Powell, com grande experiência o 
desenvolvimento de produtos nas 
áreas criativas, Augustina Commas, 
criadora da Comas, Sandro Di 
Segni, especialista em efeitos 
especiais que trabalhou em grandes 
produções como Harry Potter e 
Star Wars, O programa ofereceu ao 
jovem empreendedor três caminhos 
para que seu projeto / empresa 
torne realidade:



1 – Aconselhamento de carreira na 
cultura – Coaching Carreiras (2015 
/ 2016)
2 – Treinamento NESTA – British 
Council para Empreendedores 
Criativos (2015)
3 – Empreendedor Cultural

EMPREENDEDOR CULTURAL
Encerrando o terceiro passo 
do Programa Unibes Lab, 
realizamos em março de 2016 
o Empreendedor Cultural, que 
possui como objetivo empoderar 
os jovens que participaram de um 
workshop, afim de, transforma-
los em empreendedores culturais 
visionários, que enfrentam os 
obstáculos com foco nos resultados 
e tenham visão de futuro.

Foco de Atuação
1 – Ser uma startup com até três 
anos de existência e que já possui 
alguma atividade no mercado.

2 – Ser empreendedor no âmbito 
das industrias criativas, tais como: 
arquitetura, artesanato, design, 
moda, música, gastronomia...

Público Impactado
9 empresas (03, 04 e 05 de maio)
180 inscritos para a palestra Atitude 
Empreendedora com Mara Sampaio 
(04/05)
10 empresas (07, 08 e 09 de 
novembro)

Principais Resultados
Trata-se de um workshop de três 
dias no qual a sua empresa poderá 
ter assistência, com mentores 
especializados, nas áreas de MKT, 
Finanças, Jurídica, Contábil, para 
Marcas e Patentes e Plano de 
Negócios.

Quando
2 vezes ao ano
Das 8h00 às 18h00



ABERTURA UNIBES LAB /2016
Palestra de Abertura: Qual é o seu 
lugar no mundo?
14.09, às 19h30

Para abrir o programa Unibes Lab 
2016, a líder-coach Leila Navarro 
compartilhou com a gente como 
seguir  seus verdadeiros propósitos e 
evitar as armadilhas que nos afastam 
da pessoa que desejamos ser. 
Essa palestra lhe indicará meios 
para descobrir e seguir seus 
verdadeiros propósitos, mostrando 
como evitar as armadilhas que nos 
afastam da pessoa que desejamos 
ser. Com isso, saberemos com 
certeza qual é o nosso lugar no 
mundo. Descubra qual é o seu! 
O Unibes Lab é uma série de 
programas pensados para você que 
quer empreender na área cultural, 
revelando seu talento, oferecendo 
subsídios para você formatar  
suas ideias e abrindo portas para  
o mercado. 
 

Foco de Atuação
Para jovens empreendedores, 
universitários, startup’s 

Público Impactado
180 inscritos

Principais Resultados
Abertura do programa Unibes Lab 
anunciando as novas inscrições para  
os interessados.
Distribuição do livro da Leila Navarro.

Quando
Dia 14/09 das 19h00 às 22h00



COACHING CARREIRAS
Um programa inovador de 
aconselhamento de carreiras 
individual para universitários que 
apresentam dúvidas e inquietações 
sobre sua vida profissional e que 
consideram opções de carreira que 
possam gerar impacto social positivo.
Através de dinâmicas de grupos 
e atendimentos individuais, o 
programa teve o fechamento com 
todos os integrantes do grupo com 
devolutiva e sedimentação das 
trilhas de crescimento.
Os participantes deste programa, 
após o término, poderão se 
candidatar aos outros passos que 
existem na Unibes Lab: Treinamento 
NESTA ou Empreendedor Cultural.
Coach: Miriam Schuartz

Foco de Atuação
Para universitários em início de 
carreira ou pós graduandos

Público Impactado
14 selecionados 13/09 a 01/12 – 
segunda a quinta)

Principais Resultados
Proporcionar a cada aluno a 
oportunidade de refletir sobre sua 
história, trajetória, competências, 
pontos fortes, valores, e seu modo 
de se relacionar com os outros e 
com o mundo.  

Quando
A duração do Programa será de 7 
(sete) semanas, conforme a seguir: 
a) 1ª semana: primeiro encontro 
3 (três) horas, para realização de 
uma dinâmica de grupo com os 
selecionados, utilizando técnicas 
motivacionais;

b) Da 2ª a 6ª semana: 1 (uma) 
hora por semana, podendo ser de 
segunda se sexta-feira, para sessões 
individuais;
c) 7ª semana: 3 (três) horas, para 
realização do encerramento com 
os selecionados, com o feedback 
individual para o aluno.

Voluntários e Parceiros
Pesquisadora e consultora Oriana 
White e pelo mestre em artes marciais 
e consultor de desenvolvimento 
pessoal Edmur Pimentel.



CONTINUIDADE DA 
PROGRAMAÇÃO EM 2017 

UNIBES LAB
Com o objetivo de fomentar 
o empreendedorismo cultural 
capacitando jovens pré-universitários 
até recém-formados e interessados 
em geral para terem êxito no 
mercado cultural.

PROJEÇÃO DE IMAPCTO/ANO = 
100 JOVENS

DESCRITIVO DO PROGRAMA: 
1) Aconselhamento de Carreira 
(Universidade de Oxford) 
É um processo individual, sigiloso, 
cujo objetivo é promover a reflexão 
e apresentar soluções para questões 
específicas de carreira para jovens 
universitários ou em início de vida 
profissional, sobretudo em seus 
momentos de escolha e transição 
relacionadas ao universo do trabalho. 
Os atendimentos serão individuais e 
gratuitos por um consultor de carreira 
profissional, em 5 a 8 sessões de uma 

hora, uma vez por semana.
2) Empreendedorismo Consciente 
O Startup Consciente Brasil é o 
primeiro programa de
desenvolvimento de negócios com 
base no mindset do
Capitalismo Consciente. A partir de 
uma ideia, os participantes
poderão desenvolver seus negócios 
até a fase de prototipação e
testes, com o auxílio de uma equipe 
especializada no assunto.

Propósito do Programa
Ajudar novos negócios a se lançarem 
no capitalismo do século XXI.

Público Alvo
Empreendedores, profissionais 
liberais, lideres de empresas,
estudantes e recém formados, 
interessados em explorar a
possibilidade de protagonizar 
mudanças sociais através de um
negocio próprio.



3) Empreendedor Cultural
Com base nestes valores elaboramos 
este módulo e pretendemos 
empoderar os jovens que participarão 
de um laboratório, afim de 
transformá-los em empreendedores 
culturais visionários que enfrentam 
os obstáculos com foco nos 
resultados e tenham visão de futuro, 
sendo capazes de identificar as 
oportunidades e transformá-las em 
produtos e serviços inovadores para a 
sociedade. 
MENTORIA : Desde 2015, já foram 
incubadas as empresas de 16 
empreendedores culturais. 
As empresas incubadas recebem 
mentoria sobre business 
plan, marketing, finanças, 
assessoria jurídica e contábil, 
empreendedorismo, marcas e 
patentes entre outras.

4) Espaço de coworking – a Unibes 
Cultural, complementando o 
programa em 2016, criou um espaço, 
sala de co-working, disponibilizando 
estrutura de trabalho para os novos 
empreendedores culturais. 
O sucesso deste projeto está 
associado à consultoria e assessoria 
jurídica e contábil, pois os aspectos 
jurídicos devem ser avaliados em 
todas as etapas do negócio, a 
inobservância da dimensão legal 
pode acarretar prejuízos financeiros, 
insucesso do empreendimento, 
bem como responsabilidades dos 
empreendedores. 
Em 2017 pretendemos  
organizar plantões destes 
profissionais parceiros em nosso 
espaço de co-working.



EMPRESAS START UPS 
INCUBADAS NA SALA DE  
CO-WORKING DA UNIBES 
CULTURAL 2016: 
1 – Mediação em Ação: é pioneira 
na utilização das ferramentas da 
Mediação aplicada em empresas 
e seus diversos contextos, com 
o propósito de aprimorar a 
comunicação, a prevenção e a gestão 
de conflitos. Criando para dentro 
da Unibes Cultural uma Câmara de 
Mediação. 
2 – Recursos Humorísticos: 
Wellington Nogueira, fundador do 
Doutores da Alegria, está com novo 

projeto social de transformar o setor 
de RH da empresa levando mais 
alegria aos funcionários. 
3 – GTDOC: integrantes da APACI 
(Associação Paulista de cineastas), 
trarão uma semana de documentários 
apresentando o cinema brasileiro, 
além de encontros setoriais 
periódicos com sua cadeia produtiva. 
4 – Conversas que importam: Fabiola 
Lima é coach ontológico e atua 
como facilitadora de processos de 
aprendizagem em grupo e individuais. 
5 – Partio: crowdfunding cultural
6 – SD Student Travel: intercambio 
e exposições (agendamentos e 
monitoria). 
7– Pegada Cultural: plataforma que 
informa sobre experiências culturais 
em toda a cidade. 
8 – Razões para acreditar: criam 
projetos com marketing de causa 
com valor emocional e impacto social. 
9 – Lab 60 +: programação com 
atividades para longevidade. 
10 – Muda Cultural: produção e 

difusão cultural. 
11 – Porto de Cultura : projetos que 
usam a arte, a cultura e a educação 
como conceitos que agregam valor a 
marca de seus clientes. 
12 – Calina Projetos: projetos 
culturais e sociais.
13 –Escola Forum das Artes: 
Cursos, palestras, oficinas, debates, 
simpósios, seminários –fomentando o 
desenvolvimento de artistas e outros 
pesquisadores no campo das Artes, 
Arte-educação, Crítica e Gestão 
Cultural.
14 –Instituto Brincante: cursos de 
manifestações artísticas.
15 –Radio Vozes do Brasil –a 
primeira Rádio brasileira de internet 
especializada em temas que a 
jornalista Patricia Palimbovem 
atuando na cidade: Cultura e 
comportamento entre outros.
16 –MaturiJobs: oportunidades de 
empregos para 50+.
PORTAS ABERTAS
240 atendimentos em cursos 
gratuitos de cinema de animação, 
fotografia, música e muito mais



Acesse nosso canal no youtube e confira 
vídeos dos nosso programas

www.youtube.com/unibesculturalsp
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