PROGRAMAÇÃO 2018 / XIII CONGRESSO RH-LF
08 de novembro de 2018 - 08h00 às 18h00 - Auditório CDL - Niterói

07h45

Credenciamento RH-LF

08h15

Abertura RH-LF

09h00

Palestra Magna: MUNDOS CONTEMPORÂNEOS DEMANDAM AÇÕES PÓS CONTEMPORÂNEAS!
Reflexão sobre o comportamento da sociedade contemporânea, seja esta economicamente ativa ou não, em
meio a mais uma revolução industrial chamada – INDÚSTRIA 4.0.
Palestrante: Luiz Eduardo Campino Rodrigues
Bacharel em Ciência da Computação. Especialista em Gestão de Tecnologia. MBA em Gestão Estratégica e
Empreendedora. 38 anos de idade (9 anos atuando como Executivo da Firjan).

10h15

Intervalo

10h45

Palestra: SERVIR PARA TRANSFORMAR: NOSSO JEITO DE LIDERAR
Vivemos momentos de profundas mudanças e transformações nas famílias e em toda a sociedade. Nas
organizações, grande parte da liderança é exercida por jovens. O que a geração Millennium pensa sobre isso?
Como lideram?
Palestrantes:
Pedro Bezerra – 28 anos. Engenheiro de produção e coordenador de uma área na Organização TETO no Rio
de Janeiro.
João Pedro Gravino – 28 anos. Engenheiro de Produção. Diretor de operações da Organização TETO Brasil.

12h00

Intervalo para almoço

13h00

Dinâmica com Studio Par

13h45

Palestra: SEGURANÇA CIBERNÉTICA E A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - DESAFIOS PARA AS PESSOAS
E ORGANIZAÇÕES
As tecnologias digitais têm produzido mudanças significativas nos negócios tradicionais. Cloud computing,
Internet das Coisas (IoT), bots (robots), inteligência artificial, mobile e blockchain são alguns exemplos de
tecnologias disruptivas que transformaram negócios e empresas de diversos setores econômicos. A segurança
cibernética é fator crítico de sucesso para viabilizar esta realidade. Quanto mais os negócios se tornam
digitais, mais necessário se torna proteger a infraestrutura e os sistemas contra riscos crescentes de ataques,
fraudes e vazamento de informações sensíveis, principalmente na nova realidade da computação em nuvem.
As estruturas regulatórias também estão alinhadas com o tema, estabelecendo requisitos para proteção do
ambiente cibernético, como o Banco Central que publicou a recente da resolução 4.658 para as instituições
financeiras e a nova lei geral de proteção de dados (LGPD) do Brasil. Face esta nova realidade as pessoas e
organizações precisam encontrar soluções e se adaptar a este novo ambiente de negócios.
A palestra tem como objetivo apresentar os principais desafios relacionados com a segurança cibernética e a
transformação digital, apresentando a realidade no Brasil e no mundo bem como tendências e casos.
Palestrante: Alberto Bastos
Sócio-fundador | CEO Módulo. Formado em Informática pela UFRJ, MBA Executivo pela COPPEAD/UFRJ. Sócio
Fundador da Módulo S/A, certificado CISSP – Certified Information Systems Security Professional, CGEIT Certified in the Governance of Enterprise IT, CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control e PMI
ACP - Agile Certified Practioner. Professor universitário, autor de livros, especialista brasileiro junto a ISO
internacional sobre normas de Gestão de Riscos, Coordenador da Comissão de Gestão de Riscos da ABNT e
membro do Comitê sobre normas de gestão de segurança da informação. Eleito pela Gazeta Mercantil “Líder
Empresarial do Setor de Tecnologia da Informação”, integra o “Fórum de Líderes Empresariais”, Prêmio “A
Nata dos Profissionais de Segurança da Informação 2005”, pela TI Brasil Intelligence e eleito por dois anos
como o melhor profissional do ano, prêmios SECMASTER 2005 e 2006 – Prêmio de Excelência de
Gerenciamento de Riscos e Segurança da Informação pela ISSA Brasil e Via Fórum. É mentor e membro do
Conselho de empresas Start-ups e do OVAL Board. Na Módulo, responsável pela área de Tecnologia e pela
metodologia de desenvolvimento ágil de software baseadas em SCRUM e Kanban.
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14h45

Palestra: RH 4.0 – O DESAFIO DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA FRENTE AO NOVO RH
A palestra trará um olhar sobre o como a inovação e as novas tecnologias impactam o profissional de RH.
Palestrante: Rafael Sommerfeld
Coach, Trainer de perfil comportamental, MBA em Marketing, Especialista em inovação, Gestor de tecnologia
e inovação em grandes empresas.

15h50

Intervalo

16h30

Palestra: A REVOLUÇÃO 4.0: O QUE NOS ESPERA NUM FUTURO PRÓXIMO?
A revolução 4.0, a revolução dos robôs, da inteligência artificial e do bigdata! Ela certamente vai atingir você,
vai mudar sua vida e das próximas gerações. Na verdade, ela já está no seu cotidiano: você fala ao telefone
com robôs, seus documentos são analisados por processos automatizados. Pode ser que o seu emprego
esteja em risco, mas pode ser uma oportunidade também. Para quem trabalha com recursos humanos:
como seria chefiar uma equipes de robôs? Como seria poder analisar perfis profissionais com todas as
variáveis que você sempre quis mas nunca conseguiu? Novas empresas, novos empregos onde a atividade
humana é muito mais valorizada, onde o trabalho criativo será o ponto mais importante na avaliação do
profissional.
Palestrante: Maria Luiza Reis
CEO da Lab245 Software, Doutora em Engenharia Nuclear pela COPPE/UFRJ, Engenheira Mecânica pela UFRJ,
Especialista em gestão de documentos, dados, processos e inteligência artificial. Palestrante sobre algoritmos
de inteligência artificial em eventos como: Rio Content Market, Petrotic, RioInfo, ECMShow, Cidades
Inteligentes, entre tantos outros.

17h30

Apresentação com a Orquestra de Cordas da Grota - Núcleo Badu
A Orquestra foi criada em 1995, a partir do trabalho voluntário de Dona Otávia Selles, seu filho Márcio Selles
e sua nora Lenora Mendes, que queriam oferecer a crianças e jovens da Grota do Surucucu uma oportunidade
de desenvolvimento humano e social através de formação musical. Não demorou para que o talento e a
dedicação dos jovens transformassem o projeto social em um trabalho musical de valor reconhecido.

