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MILTON MARINHO NOGUEIRA JÚNIOR
Possui

graduação

em

especialização

em

Organizacional

(PUC-GO)

Psicologia

Análise

e

e

(PUC-GO),
Diagnóstico

Mestrado

em

Psicologia (PUC-GO). Atualmente, é Diretor de
Recursos Humanos de empresa atuante em todo
o

território

nacional,

implementações
gestão

de

ligadas

dirigindo
a

ações

e

desenvolvimento,

desempenho,

gestão

por

competências, gestão de cargos, salários e
carreira, além de indicadores de gestão de RH.
Consultor Organizacional há 22 anos, atua em
todo o território nacional com Indicadores de
Gestão, Administração de Cargos e Salários,
Treinamento,

Desenvolvimento

Corporativa,

Gestão

Alinhamento

Estratégico

de
de

e

Educação

Desempenho,
RH,

Clima

Organizacional e Avaliação Psicológica. Professor
universitário em cursos de graduação e pósgraduação lato sensu, frequentemente leciona
em cursos de pós-graduação e extensão em todo
o território nacional É membro-conselheiro eleito
ao triênio 2016-2018 da Associação Brasileira de
Recursos Humanos (ABRH) - Seccional Goiás

LUCIANO ALVES MEIRA
Sócio-fundador da Caminhos Vida Integral, é Diretor
de Metodologia do IPOG e Ex-Diretor de Conteúdo e
Facilitação da FranklinCovey Brasil. Já treinou líderes
de diversas grandes empresas, a exemplo de:
Volkswagen, Embraer, Kimberly Clark, Faber Castell,
Casa da Moeda, Johnson & Johnson, Bunge, Matel,
Nalco-Ecolab, Klabin, Eli Lilly, Latapak-Ball entre
outros. Foi o responsável pela transferência de know
how entre a FranklinCovey e a empresa Abril
Educação para a implementação no Brasil do programa
?O Líder em Mim?, que já foi implementado em
centenas de escolas brasileiras. Trabalhou mais de duas
décadas no Terceiro Setor, desenvolvendo projetos
educacionais como ?Real Beleza? (Instituto Sidarta ?
Dove Unilever) e há mais de uma década atua na área
de T&D e em cursos de pós-graduação. Tem um MBA
em

Liderança

e

Gestão

organizacional

pela

UNICEUB-FranklinCovey, e é especializado em
Gestão de Organizações sem Fins Lucrativos pela
Universidade de Berkeley-CA. É também graduado em
Letras (Universidade Ibirapuera), tendo realizado a
primeira tradução no Brasil da edição completa de
Folhas de Relva, do grande poeta norte-americano
Walt Whitman. Aos 17 anos foi recordista mundial
estudantil de natação, nos 100 metros borboleta Ginasíade de 1982, em Lilly, na França. Seu assunto de
maior interesse desde a época do esporte é o
Desenvolvimento do Potencial Humano, visto por
diferentes

perspectivas:

Filosofia

Antropológica,

Psicologia, Sociologia e Tradições Espirituais.

ALESSANDRA DEMITO FLEURY

Possui Doutorado em Psicologia pela Pontifícia
Universidade Católica de Goiás- PUC-GO (2013),
mestrado em Psicologia pela Universidade Católica de
Goiás- UCG (2006) e MBA-E em Desenvolvimento de
Executivos em Gestão e Economia Empresarial pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Possui
experiência profissional com consultora interna e
externa na área

de gestão

de

pessoas e

desenvolvimento de lideranças organizacionais em
empresas de grande e médio porte. Atualmente é
coordenadora de recursos humanos, professora e
supervisora de estágio em Psicologia Organizacional e
do Trabalho na Universidade Salgado de Oliveira.
Desenvolve pesquisas na área de Clínica Psicodinâmica
do Trabalho, investigando o papel do gestor na
organização do trabalho e na saúde mental dos
membros da sua equipe.

MANOELA ZIEBELL DE OLIVEIRA

Manoela Ziebell de Oliveira é psicóloga, mestre e
doutora em Psicologia pela Universidade Federal
do Rio Grande Sul. Atua como professora do
Programa de Pós-graduação em Psicologia da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul, onde coordena o Grupo de Estudos sobre
Desenvolvimento

de

Carreira

(GEDC).

É

consultora de carreira e membro do Núcleo de
Pesquisa da Produtive Carreira e Conexões com o
Mercado e atual vice-presidente da Associação
Brasileira de Orientação Profissional (ABOP).

