
MENTORES



BEATRIU CANTO SANCHO

Professora do Departamento de Economia e 
da disciplina Finanças para Empreendedores 
no Domínio Adicional em Empreendedorismo 
da PUC-Rio. Envolvida em projetos de 
Inovação Social: tutora do curso Negócios 
Impacto Social da PUC-Rio, consultora da 
incubadora de negócios sociais da Asplande 
e Social Starters, membro da Rede Academia 
ICE e participando em diversas bancas 
relacionadas com projetos de impacto social 
(Shell Iniciativa Jovem, FAPERJ).

Professora do Departamento de Economia

ANTONIO SCURI

Trabalhando no Tecgraf/PUC-Rio a mais de 20 
anos no desenvolvimento de aplicações gráficas 
em C, C++ e Lua. Implementação e manutenção 
de ferramentas para desenvolvimento de 
programas para desktop. Apoio e divulgação 
de ferramentas de código aberto para a 
comunidade nacional e internacional. Mestrado 
em informática na área de Computação Gráfica 
e Processamento de Imagens pela PUC-Rio.

Gerente de projetos Tecgraf/PUC-Rio

DIOGO VIEIRA

Doutorando pela PUC Rio e Mestre em 
Inteligência Artificial pela UFRJ. Empreendedor 
com primeira empresa acelerada no Google 
Campus em Londres e atualmente Co-fundador 
do Data Bootcamp. Machine Learning Engineering 
na Olx, palestrante e entusiasta open source.

Machine Learning Engineering na Olx



HENRIQUE CASTRO MARTINS

Possui graduação em Administração de Empresas 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, mestrado e doutorado em Administração 
pela Universidade Federal do Rio Grande do  Sul (EA 
/ UFRGS), e pós-doutorado no programa de Ciências 
Contábeis da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos).  Concluiu o doutorado sanduíche 
no HEC-Montreal ao longo de 12 meses e cursou 
o PPGA da FEA / USP.  Atualmente é professor de 
Administração de Empresas no Programa de Pós-
Graduação do IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio.  
Seus interesses acadêmicos e profissionais são: 
Governança Corporativa, Finanças Corporativas, 
Tomada de Decisão Financeira, Estrutura de Capital, 
Análise de Investimentos e Mercado de Capitais

Professor de Finanças do IAG

FRANCIS BERENGER

Professor de graduação e MBA da PUC-Rio 
lecionando do Depto. de Informática, IAG/PUC-RIO e 
Núcleo de Pesquisa e Ensino de Empreendedorismo. 
Consultor em inovação corporativa, lean startup, 
estratégia e empreendedorismo. Mentor e instrutor 
de startups tecnológicas. 
 
Sócio da PÓLEN SOLUTIONS, consultoria de 
Inovação Corporativa e métodos ágeis e da 
PANTONE300, empresa que oferece soluções 
de consultoria e sistemas para Incubadoras de 
Empresas, Parques Tecnológicos, Aceleradoras e 
Fundos de Investimento. 
 
Autor dos livros Fidelização do Consumidor no Setor 
de Serviços, Arquitetura de Sistemas Operacionais e 
Fundamentos de Sistemas Operacionais.

Consultor em Inovação e metodologias ágeis



RAPHAEL ZAREMBA

Raphael Zaremba acredita firmemente que 
todos temos o poder de fazer diferença no 
mundo e procura contribuir para que as 
pessoas sejam a sua melhor versão, de modo 
que possam transformar vidas – as suas 
próprias e a dos outros. Doutor em Psicologia 
pela PUC-Rio, aonde também realizou sua 
formação e seu Mestrado em Psicologia, 
atualmente é professor da instituição nas áreas 
de Empreendedorismo, Psicologia do Esporte 
e Dinâmica de Grupo. Além de possuir mais de 
20 anos de experiência nas áreas de psicologia 
clínica e esportiva, é ator profissional, ex-
atleta, técnico de basquetebol e presidente da 
ONG VemSer – Esporte & Psicologia.

Professor e coordenador de apoio a 
profissionalização do aluno na PUC-Rio

MARIANA DE QUEIROZ BRUNELLI

Pesquisadora do Núcleo de Estudos em 
Organizações e Sustentabilidade (NEOS), do 
Centro de Empreendedorismo e Inovação 
(CEMP) e foi, por quatro anos, do Núcleo de 
Ética e Realidade Atual (ERA), todos na PUC-Rio. 
Formada como facilitadora de desenvolvimento 
organizacional pelo Instituto EcoSocial e 
capacitada em Avaliação de Impacto pelo 
Instituto de Cidadania Empresarial e Move Social. 
Consultora associada da PARES Estratégia e 
Desenvolvimento. Mais de 15 anos de experiência 
executiva nas áreas de Gestão, Marketing e 
Responsabilidade Social em empresas de 
diferentes setores, nacionalidades e portes. 

Tutora no curso “Negócios de Impacto Socioambiental”
 pelo CCE da PUC-Rio



FELIPE FRAGA

Sou aluno de Mestrado em Informática e formado 
em Engenharia Mecânica, os dois cursos na 
PUC-Rio. Sou muito interessado pela geração de 
novas ideias, assim como pelo gerenciamento 
delas. Sou bem atento ao que as pessoas falam 
e à como agem, sendo assim, bem eficiente em 
fomentar um raciocínio que vai encaminhar 
o andamento das coisas, proporcionando 
clareza sempre, o que julgo ser extremamente 
importante no papel de um mentor.

Engenheiro Mecânico

ENRIQUE DIONISIO

DSc, MSc, eng Quimico. Trabalhou em Ind 
de cimento no Peru, desempenha atividade 
laboratorial no Depto. de Quimica e nas 
pesquisas do Grupo de Siderurgia/DEQM 
como Pós-Doc, sob a supervisão do Prof 
JC D’Abreu. Tem atuado em vários projetos 
cooperativos com empresas.

Depto. de Química PUC- Rio

VIVIAN STEINHAUSER

Professora de graduação e pós no IAG. 
16 anos de experiência com desenvolvimento 
de marcas em multinacionais. Doutoranda 
que estuda estratégia de empresas - tendo 
observado uma mudança no comportamento 
do consumo nos últimos tempos, 
culminando agora na pandemia.

Professora do IAG 



LUIZ LUDWIG

Focado na interseção entre interatividade, 
tecnologia, arte e design, Luiz Ludwig trabalha com 
exposições e ambientes interativos. Recentemente 
foi responsável pelo design interativo da exposição 
“Visões na Coleção Ludwig” no Centro Cultural 
Banco do Brasil de São Paulo assim como 
responsável pelo design expográfico da mesma 
exposição no CCBB do Rio de Janeiro e no CCBB 
de Belo Horizonte. Com alguns de seus trabalhos 
interativos, Luiz foi citado em livros e publicações 
especializadas, como o livro “Type on Screen: A 
critical guide for designers, writers, developers, 
& students”, e na revista francesa “Étapes: design 
graphique & culture visuelle”. Mestre em Design 
Gráfico pela universidade Maryland Institute College 
of Art, Estados Unidos, Luiz atualmente leciona 
como professor na PUC-Rio no curso de Design.

Professor do Dep. de Artes e Design da PUC-Rio

PEDRO CAMARGO

Graduado e Pós-Graduado em Direito com Domínio 
Adicional em empreendedorismo, todos pela 
PUC-Rio. Cursos de especialização em Mediação, 
Conciliação, Propriedade Intelectual, Direito das 
Startups e Compliance. Advogado com experiência 
em diversas áreas do Direito e diversos setores, do 
público ao privado. Mentor Jurídico em diversos 
projetos e fundador de um escritório de Advocacia 
com foco em Empreendedores e Startups. 

Consultor Jurídico no Instituto Gênesis



MARCELO NASCIMENTO

Designer, especializado em Branding, design 
thinking e design de negócios. Tem ampla 
experiência em plataformas estratégicas de marca, 
resolução de problemas complexos, facilitação 
de dinâmicas colaborativas e metodologias ágeis 
e já atendeu clientes como Ipiranga, FGV, Disney, 
Bayer, Ticket, Merck, Atento, Coca-Cola e Pfizer. É 
sócio fundador da agência Binky onde atua como 
gestor de Inovação, sendo o responsável pela área 
de estratégia da empresa, onde lidera pesquisas, 
facilita sprints, realiza análise de dados e constrói 
plataformas estratégicas de marcas em projetos de 
UX, branding e design de negócios. Especialidades: 
Design centrado no usuário (HCD), Branding, Design 
thinking, Design sprint, UX e design de negócios.

Consultor de Branding no Instituto Gênesis

GABRIEL VASCONCELLOS

Profissional com 8 anos de experiência com startups 
e inovação. Foi Coordenador de Inovação e Novos 
Negócios do CIEDS, terceira organização social 
mais relevante do Brasil. Professor Convidado do 
curso Negócios de Impacto Socioambiental, da 
PUC-Rio. Facilitador da metodologia internacional 
Active Citizens, do British Council, e de Design 
Thinking. É consultor de startups das incubadoras 
Instituto Gênesis PUC-Rio e Rio Criativo e mentor 
em programas de aceleração, como InovAtiva Brasil. 
Especialista em Gestão Empreendedora com MBA 
pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Possui 
ainda formação em Consultoria Organizacional 
(FGV) e em Corporate Venture (Insper).

Consultor de Estratégia e Fundraising no Instituto Gênesis



GILBERTO MENDES

Professor de graduação em Design, mestrando 
do LIDE – Laboratório Interdisciplinar Design 
e Educação, Orientador da Empresa Junior e 
consultor na área de Design de Serviço. Sócio da 
C-Brand Informação e Estratégia de Mercado, uma 
consultoria com atuação na América Latina no 
segmento de Cinema e Entretenimento, além de 
outras áreas como Food Service, Varejo, Construção 
Civil e Seguro Saúde. Entusiasta do trabalho 
colaborativo em grupos multidisciplinares, vê na 
medição uma das competências necessárias em 
ambientes onde se busca a inovação.

Professor do Dep. De Artes e Design da PUC-Rio

FERNANDA REIS

Possui mais de 6 anos de experiência, nas 
empresas Accenture e TOTVS, em gestão de 
projetos para médias e grandes empresas com foco 
em projetos de implantação de software e ênfase 
em mapeamento de processos, estruturação 
de escritórios de projetos, centros de serviços 
compartilhados e gestão da mudança. Possui 
mais de 4 anos de experiência como profissional 
de recursos humanos com perfil generalista, 
liderando equipe na empresa Alog Data Centers. 
Atua como Consultora de Gestão de Negócios, 
Processos e de Trajetórias Empreendedoras e 
Inovadoras com ênfase em pesquisa de setor 
em empreendimentos como autônoma e nas 
incubadoras da Coppe/UFRJ, Gênesis. É Mestre 
em Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia para Inovação pela UFRJ.  

Consultora de Pesquisa de Mercado no Instituto Gênesis



MARIA ISABEL GUIMARAES

Professora e supervisora do Laboratório de Inovação 
Pedagógica do IAG. Em uma das disciplinas que é 
professora, a Integradora III, os alunos criam um 
modelo de negócio e um plano de negócio, a partir 
da identificação de um problema. O processo é 
feito com base na abordagem do Design Thinking. 
Além disso, nas outras disciplinas, trabalha com 
gestão de problemas complexos em organizações 
- em uma delas também com a abordagem do DT 
e, na outra, com a metodologia de construção de 
cenários transformadores. Apesar de ser do IAG, 
minha formação inicial é em Pedagogia, e, apesar 
de ter o mestrado em Engenharia de Produção 
e o doutorado em ADM, meu foco sempre foi 
aprendizagem (em diferentes contextos). 

Professora do IAG

PAULA FERNANDES

Product Designer que atua principalmente com UX, 
UI e Branding. É Sócia-Fundadora da Ably Design, 
estúdio especializado em design para produtos 
digitais e que possui o foco em startups, empresas 
de tecnologia e empresas que queiram alinhar 
sua comunicação com as novas necessidades 
visuais oriundas da transformação digital. 
Possui experiência em facilitação de workshops 
e treinamentos de Design Thinking/ Design 
Sprint, para profissionais de grandes empresas. 
Consultora no Instituto Gênesis, incubadora da 
PUC Rio. Apaixonada por design e tecnologia, 
aprimora suas habilidades com especialização 
em Design, Metodologias para geração de ideias, 
Mindset ágil e Inovação de negócios.  

Consultora de UX e UI no Instituto Gênesis 



ELIS RENATA DE BRITTO SANTO

Licenciada em Geografia pela UERJ, Mestrado 
em Educação pela PUC- Rio e Doutoranda em 
Educação pela PUC-Rio. Professora de Geografia 
na rede municipal de Macaé – RJ. Possui interesse 
em estudar as tecnologias digitais e a área da 
Educação, mais especificamente a relação entre 
os recursos tecnológicos e a prática pedagógica 
docente. Coautora do livro Tecnologias, 
pensamento sistêmico e os fundamentos da 
inovação pedagógica e autora do capítulo: A 
percepção da eficácia coletiva nas práticas 
pedagógicas com as tecnologias digitais do livro 
Escrito sobre Educação e Tecnologias: entre 
provocações, percepções e vivências. 

Doutoranda em Educação 
Especialista em tecnologia na educação 

FELIPE GONZALEZ

Arquiteto e Urbanista pela pela PUC-Rio, com 
extensão pela Universidade de Lisboa e Mestre 
em Urbanismo pela Delft University of Technology 
(TU-Delft). Acumula diversos prêmios nacionais e 
internacionais, entre eles o URBAN21, nomeação 
ao YTAA (Young Talent Architecture Award) e a 
primeira colocação no Archiprix NL pela sua tese 
de mestrado. Sua prática desenvolve-se entre 
Bruxelas (BE) e Rio de Janeiro (BR) com foco 
em projetos urbanísticos em múltiplas escalas. 
Especializado em modelos alternativos de 
desenvolvimento para contextos vulneráveis, visa 
a co-produção do ambiente construído através 
de ações estratégicas de empoderamento e 
capacitação de comunidades locais. 

Arquiteto especialista em projetos urbanísticos



LÉON DE CARVALHO

É Diretor Executivo do Prisma Game Lab, da PUC-Rio, 
onde coordena uma equipe de 30 pessoas focada 
em desenvolvimento de jogos. Já produziu e animou 
diversos jogos, como  ‘’Small neighbour’’, ‘’Sarah’’ e  
“Aspirabol”. Foi mentor em duas oficinas de criação de 
jogos eletrônicos na PUC-Rio. Fez curso preparatório 
de Artes na Prép’art Paris e Cursa Design de Mídias 
Digitais na PUC-Rio. Suas principais habilidades 
técnicas são em Unity, Blender 3D e Pacote Adobe 
(After, Premiere, Illustrator, Photoshop). 

Diretor Executivo do Prisma Game Lab

JOÃO PEDRO DIAZ

João Pedro Diaz, 28, é montador desde 2013. 
Entre seus principais trabalhos está a edição 
do longa Além dos Sonhos (Rafael Duarte, Urca 
Filmes – 2019), pelo qual foi indicado ao prêmio de 
melhor edição de documentário no North Europe 
Film Festival 2020. Foi montador assistente de 
Não Toque em Meu Companheiro (Maria Augusta 
Ramos, 2020) e assistente de montagem dos filmes 
O Processo (Maria Augusta Ramos, 2018), Nona 
(Camila José Donoso, 2019), Lilith (Bruno Safadi, 
em pós-produção), Os Livres (Isabel Joffily e 
Pedro Rossi, em pós-produção), e das séries de TV 
Compulsão, Liberdade de Gênero e Família é Família 
(João Jardim, 2015 - 2017). João já editou também 
diversos vídeos institucionais, chamadas, webséries, 
publicidades, curtas-metragens e videoclipes, para 
clientes como Revista Piauí, Universal Channel, 
Rubel, FILA, COB, entre outros. É mestre em Cinema 
pela Universidade de Amsterdam.

Edição/Montagem de Filmes



LÉO JOSÉ

Professor substituto da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro na áreas de empreendedorismo, 
gestão e inovação. Professor do MBA em Design 
Estratégico do Instituto Infnet. Consultor 
do SEBRAE RJ e SEBRAE Nacional na Área 
de Inovação e Acesso a Tecnologia, além de 
orientar e ministrar cursos de plano de negócios, 
Modelos de Negócio, Mercado e Inovação e 
Atitude Empreendedora em Instituições como 
PUC-Rio, UERJ, Sistema Fecomércio e Cândido 
Mendes. É consultor do programa Rio Criativo 
do Governo Estadual do Rio de Janeiro cujo foco 
é estimular a Geração de Empreendimentos da 
Industria Criativa.Coordenador do Programa 
Shell Iniciativa Jovem. Atuou como gestor de 
projetos na Rede de Tecnologia e Inovação do 
Rio de Janeiro em projetos do Plano Nacional de 
Incubadoras - PNI e SIBRATEC. Instrutor do curso 
de startups de tecnologia do Sebrae 

Consultor do Gênesis de Mercado e Gestão

DANIEL DIAZ

Bacharel em Design de Mídia Digital pela PUC-
Rio, Daniel Diaz (Rio de Janeiro, 1993) é criador 
do Festival ECRÃ e multi-artista. Também já 
trabalhou como ator, passeador de cachorro, 
faxineiro em hostel e atendente em galeria de 
arte. Trabalha principalmente no ECRÃ, festival de 
experimentações audiovisuais, como Coordenador 
Geral e Diretor e Curador; no THE Descomplicado, 
canal de aulas dedicado à Teoria Musical, como 
designer e filmmaker; e como fotógrafo e editor 
de vídeos. Hobbies em artes plásticas, poesia, 
fotografia e Super Smash Bros.

Diretor do festival ECRÃ



GABRIELLE ROCHA

Mestre em Urbanismo pelo PROURB/UFRJ, tendo 
sido pesquisadora CNPq. Pesquisadora voluntária 
no LabIT/UFRJ (Laboratório de Intervenções 
Temporárias e Urbanismo Tático). Possui graduação 
em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (2015), com 
bolsa integral PROUNI, e formação como Técnica 
em Edificações pelo Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-
RJ). Tem interesse e experiência em intervenções 
urbanas temporárias e performances, além 
projetos participativos, fotografia urbana e vídeos, 
tendo dirigido dois documentários com temas 
relacionados ao urbanismo (o média-metragem 
“Coautoria Urbana” e a minissérie “Dia a Dia”, sendo 
“Mobilidade” o tema de um dos episódios). Também 
possui experiência em trabalhos urbanos em favelas, 
além de ter estudo e interesse no tema, tendo 
recebido prêmios por esses trabalhos, como o de 
“Produção Teórica”, na premiação anual do IAB-RJ, 
e o de “Projetos e obras destinadas a urbanização de 
favelas e intervenção urbana em bairros populares”, 
na EXPO HIS 2016, também do IAB-RJ. 

Pesquisadora – Especialista em urbanização


