Palestrante Roberto Belotti
Roberto Belotti é palestrante e conferencista especializado em motivação no trabalho,
motivação na educação e cooperativismo. Já realizou milhares de palestras e cursos
em todo o país.

Formação:
Engenheiro e Advogado, especialista em Administração de Pessoas e Psicologia do
Trabalho pela UFPR e Mestre em Administração e Recursos Humanos pela
Universidade de Extremadura (Espanha).
Diretor da R. Belotti Cursos e Treinamentos Empresariais Ltda., é professor de Cursos
de pós-graduação em várias instituições de ensino, entre as quais a Universidade
Federal do Paraná e o Grupo OPET, consultor empresarial, consultor de cinema,
Palestrante Campeão com formação pelo Instituto Gente de Roberto
Shinyashiki. Master Pratictioner em PNL reconhecido pela “NLP University” –
Califórnia–EUA. Professional Coach Certification, expedido pela Sociedade Latino
Americana de Coaching (SLAC), certificação reconhecida e validada internacionalmente
pela IAC - International Association of Coaching.
Autor do DVD, “Professores Motivados, Resultados Extraordinários” que já vendeu
mais de 600 cópias.
Participou de Congressos Nacionais e Internacionais de Educação pela Futuro Eventos
e atende Secretarias de Educação e Entidades de Ensino em todo o país e já trabalhou
mais de 40 mil professores.

Principais temas
A Vida é feita de Escolhas: Qual é a Sua?
Objetivo:
Sensibilizar e conscientizar os participantes da importância de se compreender a
missão de vida, de fazer escolhas e encontrar um trabalho significante permeado por
metas e desafios e assim buscar uma vida com qualidade e produtividade.
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Principais enfoques:







A sua vida tem um propósito e um sentido. Qual é o seu?
Inteligências para o sucesso – cognitiva, emocional e espiritual
Felicidade x tristeza – a vida é feita de escolhas, metas e desafios
O segredo das pessoas motivadas no trabalho
A síndrome de Segunda-Feira
Trabalho, felicidade, motivação e sucesso

Ética e Moral: o Professor de hoje e o Cidadão de Amanhã
Objetivo:
Mostrar aos participantes a importância do professor na formação dos alunos baseada
em valores éticos e de como construir um ambiente onde a ética permeie todo o
processo pedagógico na reflexão, na construção do conhecimento e na cidadania.
Principais enfoques:






O que é a ética?
A importância da ética na prática educativa
O papel do professor na formação baseada em valores éticos
Como construir um aprendizado baseado na ética e moral?
Ajudando a formar alunos com consciência crítica e ética do mundo

O Professor Como Agente De Mudança E Transformação
Objetivo:
Mostrar aos participantes que o professor é um agente de transformação e não uma
pessoa passível e estagnada que resiste as mudanças. Seu grande desafio é ser um
docente investigativo e reflexivo que se utiliza das mudanças para se atualizar, romper
paradigmas e proporcionar uma aula que inspire e instigue seus alunos aprenderem
cada vez mais e melhor.
Principais enfoques:
 O que é a mudança transformadora?
 A resistência as mudanças
 A mudança transformadora: as atitudes que fazem a diferença
 O novo papel do professor reflexivo e investigativo
 A quebra de paradigmas na sala de aula
 As mudanças ocorrem de dentro para fora
 O papel das mudanças na aprendizagem colaborativa
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A Criatividade como Ferramenta para uma Educação Inovadora
Objetivo:
A importância do professor-educador desenvolver seu potencial criativo, construindo
um ambiente favorável ao processo de aprendizagem com seus alunos para que eles,
consequentemente, desenvolvam o seu potencial criativo e aumentem a capacidade
de percepção de mundo.
Principais enfoques:
 O que é criatividade e como ela se manifesta?
 Características do professor criativo
 Desenvolvendo um ambiente favorável a aprendizagem criativa
 Despertando nos alunos o potencial criativo
 A importância da criatividade no processo ensino-aprendizagem

Professores Motivados, Resultados Extraordinários
Objetivo:
Sensibilizar e conscientizar os participantes sobre a importância de manter a
autoestima e a busca da automotivação, de como se encontrar sentido nas tarefas e
de que forma utilizá-las como forma de aprimorar o processo ensino-aprendizagem.
Principais enfoques:
 Autoestima e motivação
 Autoeficiência e autorespeito do docente
 Desenvolvendo um processo de autoconhecimento
 As motivações e valores na educação
 A missão educativa
 A educação e o sentido da vida
 Torne-se o professor que você sonha ser

Estresse no Ambiente Escolar e a busca por uma Vida com Qualidade





Objetivo:
Sensibilizar e conscientizar os participantes da importância de:
Conhecer os fatores opressores no dia a dia como fonte de stress.
Reconhecer e utilizar seus pontos positivos
Como minimizar seus efeitos negativos na busca por uma vida com maior qualidade e
produtividade.
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Os fatores estressores no dia a dia
Reação “lutar ou fugir”
Estresse e distresse
Estresse como aliado no processo de ensino-aprendizagem
Os fatores estressantes dentro e fora da sala de aula
A busca pela qualidade de vida pessoal e profissional
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