
 
                     
 
 

  

  

                        
 

                    Mudanças, Paradigmas e Oportunidades! 
 

No dia 24 de setembro, a Câmara Técnica de Ciências da Terra do Instituto de Engenharia do Paraná promove a palestra 

“Mudanças, Paradigmas e Oportunidades!” ministrada pelo Diretor e Ator Aparecido Massi. 
 

A palestra cênica tem o objetivo principal de levar as pessoas a refletirem sobre temas que constituem a sua vida 

profissional, tais como: flexibilidade, adaptabilidade, sonhos, mudanças, foco e liderança. 
 

Ela também pretende evidenciar que certas ações geram reações vinculadas a vingança e a uma “desmotivação” pessoal 

e profissional, e como isto influencia negativamente o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos quando não 

refletidas, enfrentadas e superadas. Mostrar a necessidade do ser humano em mudar, em avançar na percepção em ver e 

sentir diferente aquilo que se apresenta a cada instante. Apontar a consciência como fio condutor da mudança. Refletir 

sobre a importância de nossos paradigmas, isto é, nossos mapas, crenças padrões que usamos para navegar pelo mundo. 
  

Além de evidenciar que as oportunidades acontecem quando há foco, clareza de objetivos, superação e persistência. 
 

Aparecido Massi é ator e diretor, graduado em Filosofia (Lorena/SP), graduado em Ciências Econômicas (UFPR), 

graduado em Artes Cênicas – interpretação e direção teatral (PUCPR), pós graduado com Especialização em Qualidade 

e Produtividade (UFPR), autor dos livros: “Sob o Sol do Entardecer” e “Qualidade de Vida em Três Atos”, ambos pela 

editora Giostri, autor de diversos textos teatrais na área de Gestão de Pessoas, fundador e diretor artístico do Grupo de 

Teatro Lanteri (1978), referência como teatro popular do estado do Paraná e atuante ininterruptamente, até hoje. 

Palestrante na área comportamental em diversas empresas como: Copel, Itaipu, Buona Vita, Eletronuclear, Furnas, O 

Boticário, Sanepar, Petrobrás, PUC/PR, Unicuritiba, Correios, Maristas, Sebrae/PR, Associações Comerciais e 

Industriais, Fundação Copel, Fusan, Ministério da Fazenda, FAS, URBS, IMAP/PM/Curitiba, Ministério da Agricultura, 

IBGE, entre outras. 
 

 

DATA: 24 de setembro de 2015.  HORÁRIO: 19:00h 

LOCAL: Instituto de Engenharia do Paraná,  -   Rua Emiliano Perneta, 174, 2º andar. 

E-mail: ctcienciasdaterra@iep.org.br 
 

INFORMAÇÕES e INSCRIÇÕES:   www.iep.org.br   ( participação GRATUITA ) 

http://iep.org.br/iep/index.php/mudancas-paradigmas-e-oportunidades/
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