CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO

MENTORIA E APRESENTAÇÃO MUSICAL :

Que futuro inclusivo queremos construir para as
novas gerações?
Luísa Pitanga é Estudante de jornalismo,
Palestrante, Influenciadora digital e mulher com
deficiência.

Mônica Pitanga é Educadora Parental, Palestrante,
Colunista do site cangurú news onde escreve sobre
a maternidade atípica. Fundadora da ONG Mova-se.
Mãe da Laila, do Thor e da Luísa - uma jovem
diagnosticada com uma doença genética rara.

Todo mundo fala?
As mais variadas formas de se comunicar

MENTORIA:

Glaucia Batista é licenciada em História pela UERJ,
Economista pós graduada em Gestão Pública pela UFF.
Mãe atípica de 2, Embaixadora da ONG internacional
RADLD pela conscientização do Transtorno do
Desenvolvimento da Linguagem. Coautora do livro
Maternidades No Plural: Relatos de diferentes formas
de maternar.

M E N T O R I A : Comunicação alternativa e
materiais acessíveis para a autonomia de
pessoas com deficiência

Laís Silveira Costa é mãe de duas filhas, ativista pelos
direitos das pessoas com deficiência , conselheira do
Movimento Down , cofundadora do acolhedown.
sanitarista , Doutora em Saúde Pública pela Ensp
Fiocruz , Pesquisadora da Escola Nacional de Saúde
Pública , Docente da Ensp e do Iesc / Ufrj.

PAINEL:

A importância do meio ambiente acessível
e positivo para o desenvolvimento
de adultos com deficiência intelectual

Os participantes da segunda edição da Expedição 21- Imersão de
Empoderamento e Autonomia para adultos com síndrome de Down,
participarão de uma bate-papo com os mediadores, Priscila Castro,
Marilene Silva, Flávia Cortinovis e Alex Duarte.

CACAI BAUER
É a primeira
digital
Influencer do
mundo com
síndrome de
Down. Também
é atriz e
ativista.

SÍLVIO DA SILVA
É digital
Influencer, e
integrante do
grupo de
humor de
Renan
Barbosa.

LAÍS SOUZA

Empresária
no ramo de
bolos, e
atleta
esportiva.

PEDRO PETRUCIO

Técnico em
Guia de
Turismo, é
assistente
administrativo
e graduando
em
Audiovisual.

PEDRO MOTTA

LUÍSA CAMARGOS

VITÓRIA MESQUITA

IVY FARIA

Ativista da
Asdown/Goiás e
estagiário do
Tribunal de
Justiça de
Goiânia/GO .

Graduada em
Relações
Públicas, e
diretora de
diversidade e
inclusão do
Conselho
Regional de RP.

É ativista,
digital
Influencer
modelo e
criadora de
conteúdo.

Estudante,
digital
Influencer e
criadora de
conteúdo.

STEPHANIE
AGOSTINHO

MARIANA AMATO

VICTOR BENTO

TATIANE MORAES

Autodefensora da
Federação
Brasileira da
Síndrome de
Down.

Auxiliar de
Farmácia e
participante
do Grupo
Anima da
Paraíba.

Estudante e
integrante
do Centro de
Referência
da SMPD.

STEPHANIE KRUBNIKI

Formada em Auxiliar
Administrativo e
auto-defensora da
regional do
Paraná/PR.

LARISSA CERATTI
Formada em
Auxiliar
Administrativo e
cursando
Fotografia

Estudante,
dançarina
profissional e
integrante da
APADAM.

GABRIEL FUVERKI

JUSSARA BERNARDO

É ator, dançarino e
criador de
conteúdo na
internet.

Modelo, dançarina
e colaboradora da
Cafeteria Especial.

RAFA DELGADO

É atriz, já estreou
vários comerciais e
participou de vários
filmes.

GEORGIA BERGANTIN

PRISCILA CASTRO

Formada em
Tecnóloga em
Gestão de Recursos
Humanos. Atua no
atendimento
integrado da UMC e
é auto-defensora da
Federação Down.

Mestre em Educação,
Neuropsicopedagoga
e CEO Apoio
Pedagógico.
Mediadora do painel.

MARI SILVA
Neuropsicóloga,
especialista em
Desenvolvimento
Infantil e
Educação Especial,
Mediadora do
painel.

M E N T O R I A : Como é possível construir uma escola inclusiva?
Ciça Melo é Formada em Comunicação, é Mestra
em Psicologia Comportamental. Atua na área da
pessoa com deficiência há treze anos, esteve na
APAE DE SÃO PAULO(Instituto Jô Clemente) e na
Fundação Dorina Nowill. Hoje além do Movimento
Para todos, atua como voluntária na diretoria do
Instituto Apontar e do Banco da Providência.

MENTORIA:

Por que a sexualidade das pessoas
com deficiência ainda é tabu?
Daniel Gonçalves é diretor e produtor audiovisual da
SeuFilme. Meu Nome é Daniel, seu primeiro longa, foi
exibido em mais de 20 festivais nacionais e
internacionais, além de ter sido qualificado ao Oscar
2020. No momento trabalha em seu segundo longa, o
documentário Assexybilidade, sobre sexualidade e
pessoas com deficiência.

MENTORIA:

Mercado de trabalho:
muito além das cotas.

Marília Tocalino é Formada em Negócios da moda pela
Universidade Anhembi Morumbi, pós-graduada em Comunicação e
Marketing, com MBA em Administração e pós-graduada em
Neurociências e comportamento humano pela PUC. Em 2019 passou
a integrar o time de Diversidade e Inclusão e uma empresa
multinacional do segmento de saúde e nutrição (Bayer). Planejou e
desenvolveu uma ação afirmativa que visa o impacto social dentro e
fora dos portões da empresa, por meio da aceleração de carreira de
profissionais com deficiência.

MENTORIA:

Como a convivência com pessoas com
deficiência mudou a minha vida?
Victor Daniel Freiberg é Empreendedor Social, Cofundador e
CEO do Clube Social Pertence, um projeto de socialização
para pessoas com deficiência intelectual. Presidente do
Instituto Social Pertence, associação sem fins lucrativos onde
dirige projetos sociais e inclusivos. Vice presidente do Comitê
Municipal de Lazer e Paradesporto no município de Porto
Alegre. Bacharel e licenciado em Educação Física pela PUCRS.
Experiência de 16 anos nas áreas da educação e coordenação
de projetos para crianças e adolescentes e professor de
educação física e cultura judaica no Colégio Israelita
Brasileiro.

BATE-PAPO:

Das oficinas protegidas
para o Emprego Apoiado

Flávia Cortinovis é administradora de empresas com
MBA na área de Gestão Empresarial e Gestão de Projetos.
Desenvolveu metodologia acessível e replicável de
capacitação para pessoas com deficiência intelectual.
Coordenou o programa de Diversidade e Inclusão em uma
empresa que recebeu o reconhecimento do Prêmio
Melhores empresas para trabalhadores com deficiência. É
sócia na empresa UDiversidade Corporativa. Desde
janeiro/2021 é assessora especial na Secretaria municipal
da Pessoa com deficiência do Rio de Janeiro.

MENTORIA:

Acessibilidade em eventos: quais as
práticas e como adotar?
Thiago Amaral Gonçalves é administrador, analista
administrativo na Pontal administradora de 2008 até 2011.
Em 2011 sofreu um acidente de carro, tornando-se
cadeirante, retornando as atividades profissionais em 2014
como analista no comitê organizador dos jogos olímpicos
Rio 2016, entregando o trabalho como Supervisor de
operações em 2016. Em 2017, foi contratado pelo Rock in
Rio, responsável por montar a área de acessibilidade do
festival, que hoje é referência internacional, com duas
edições no Brasil e uma em Portugal. Atualmente atuando
como coordenador de projetos no Rock in Rio.

MENTORIA:

Imprensa inclusiva: como a mídia pode ser
aliada da pessoa com deficiência?

Gabriela Lian é formada em Jornalismo pela
Faculdade Cásper Líbero e Letras (com habilitações
em português e árabe) pela Universidade de São
Paulo. Mestre em Estudos Árabes e Hebraicos
também pela USP. Trabalha na TV Globo desde 2006.
Atualmente é repórter da Super Manhã Globo e
atende os programa Encontro, Mais Você, É de Casa e
Bem Estar. Já passou pela área de internet, pelo
Profissão Repórter e pela Globo News. Gabriela Lian
também é mãe atípica.

E N C E R R A M E N T O : Quais as principais formas de acelerar

o avanço inclusivo para as futuras
gerações?

Leonardo Braconnot/ Kitana Dreams, é Drag
queen, Maquiadora, Blogueira, Youtuber e Crafter.
Atuou também no documentário realizado pelo
programa GERA MUNDOS - TV INES, no ano de 2017.
Realizou Show em LIBRAS: Lua de Cristal – Xuxa,
Nunca pare de sonhar – Gonzaguinha, ABC da Kitana
e Gírias da Kitana para Festival Cabaré Drag – Sem
Barreiras – com interpretação em Libras | Itaú
Cultural.

APRESENTAÇÃO E
MEDIAÇÃO DO CONGRESSO:
Rebeca Costa é ativista, palestrante, formada em Direito
pela Unisalle e uma mulher com deficiência. É criadora do
projeto Looklittle, que desmitifica questões relacionadas ao
nanismo de forma positiva, através da moda e autoestima.
Já desfilou como modelo no São Paulo Fashion Week, e
possui mais de 300mil seguidores em suas redes sociais.
Rebeca também realiza consultoria e palestras em
empresas, eventos corporativos, construindo ações que
envolvam acessibilidade e inovação.

Alex Duarte é graduado em Comunicação Social,
especialista
em
Psicopedagogia
Clínica
e
Institucional, pós- graduado em Neurociências,
Educador Social e diretor do filme e do Instituto
Cromossomo 21. Há quinze anos é palestrante na
área de inclusão/diversidade e autor de cinco livros.
Recebeu o título de cidadão brasileiro pela Academia
De Letras e Ciências de São Paulo.

REALIZAÇÃO:

31 DE AGOSTO DE 2022

O Congresso Inclusão na prática 2.0, é um evento
100% acessível, gratuito e idealizado pela Secretaria
Municipal da Pessoa com deficiência do RJ. Serão 8
horas de conteúdos, com ferramentas e dinâmicas
interativas, transmitidas no formato de um programa
de TV. Mais de 10 profissionais com e sem deficiência
farão parte da programação, que vai apresentar como
tema: que futuro inclusivo estamos construindo para
as novas gerações? O Congresso pretende desenhar e
antecipar
o
amanhã,
buscando
ideias,
novas
preposições e práticas para que as novas gerações
encarem a inclusão e diversidade como construção
fundamental e plural no mundo.
INSCREVA-SE GRATUITAMENTE:
WWW.CONGRESSOINCLUSAONAPRATICA.COM

