
 

Palestra Magna: 

"Sua Empresa precisa de uma Nova Atitude!"  

Marcos Pontes  
ASTRONAUTA 

Marcos Pontes é Astronauta da ativa e aguarda a escalação para o segundo vôo espacial. É 
também Embaixador Mundial da WorldSkills International e Embaixador no Brasil da 
FIRST Foundation (FIRST - For Inspiration and Recognition of Science and Technology).  

No Brasil, o Astronauta Marcos Pontes também trabalha em prol do Programa Espacial 
Brasileiro na assessoria estratégica, na motivação de jovens para as carreiras de ciência e 
tecnologia, assim como na formação de Recursos Humanos, desenvolvendo junto ao 
Departamento de Engenharia Aeronáutica da Universidade de São Paulo (USP) a estrutura e os 
requisitos para a criação de um curso público de Engenharia Aeroespacial, visando suprir o 
Programa Espacial de engenheiros especializados nas atividades críticas dos nossos projetos.  

O Astronauta Marcos Pontes, além de ser o Primeiro Astronauta Brasileiro, também é o 
Primeiro Astronauta lusófono e o Primeiro Astronauta Profissional com cidadania única de um 
País do Hemisfério Sul do Planeta. 

Marcos Pontes atua como Consultor de Empresas e Consultor Técnico para programas e 
projetos de engenharia no setor público e empresas privadas. 

Marcos Pontes é Engenheiro Aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA) e Mestre em Engenharia de Sistemas pela Naval Postgraduate School (NPS), US Navy, 
Monterey, California, USA. 

Além desses cursos de formação técnica, o Engenheiro Marcos Pontes possui vários cursos de 
especialização, inclusive na NASA, além de grande experiência prática como piloto de combate, 
piloto de provas, astronauta, projetista, especialista de sistemas, gerente de projetos e gestor 
de programas de grande vulto e complexidade técnica e operacional.  

 

Palestra Magna: 

"A Inovação em Gestão com Pessoas"  

Marcelo Ferreira  
Presidente da ADIDAS do Brasil 

"A Inovação em Gestão com Pessoas"  

• Sensibilizar os participantes sobre o real papel dos Lideres dentro de uma organização. 

• Discutir algumas ferramentas de gestão de pessoas.  

• Apresentar algumas analogias sobre Liderança nas Organização.  

PRINCIPAIS TÓPICOS  

• Qual é o papel do verdadeiro Líder.  

• Como melhorar a autenticidade da Liderança?  

• Instrumentos na gestão de pessoas.  

• Empresas saudáveis  
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