
 

  

  

  

REGULAMENTO PARA OFICINAS VIVENCIAIS  

  

  

1. Informações Gerais  

  

As Oficinas Vivenciais tratam-se de atividades com duração de 2h30min, tem por objetivo 

oportunizar o contato dos participantes com as práticas.  

A atividade proposta poderá ser coordenada por até dois facilitadores. As propostas 

selecionadas  terão isenção do pagamento de até duas inscrições no Esarh.  

  Despesa com deslocamento hospedagem e alimentação será de responsabilidade dos 

facilitadores das oficinas vivenciais.  

  

1.1 Estrutura da Proposta  

  

A proposta apresentada deverá obrigatoriamente contemplar os itens abaixo:  

• Título;  

• Objetivo (no máximo quatro linhas);  

• Etapas do desenvolvimento da atividade;  

• Embasamento teórico (mínimo 20 linhas);  

• Número máximo e mínimo de participantes;  

• Síntese curricular do(s) facilitador (es)  indicando sua experiência na 

coordenação de oficinas vivenciais (no máximo seis linhas).  

Nota: Todo o material necessário para a realização da atividade será responsabilidade do 

facilitador e deverá constar  na proposta.    

  

1.2 Inscrições  

  

As propostas devem ser enviadas para o e-mail: esarh@esarh.com.br   

O prazo para inscrições encerra em 15 de fevereiro de 2020.  

  



 

  

  

  

2. Tema Central  

  

(Re) Criar a humanização na era digital, é possível?  

  

A tentativa de busca dos significados ou sentidos para as relações humanas concorre com 

os impactos da desenfreada velocidade provocada pelas inovações tecnológicas. Percebem-se no 

momento atual turbulências que cercam a perspectiva de presente e especialmente de futuro.  

A humanidade anseia por encontrar caminhos mais sustentáveis na atual onda de fluidez, 

questiona sobre opções menos caóticas e mais tranquilizadoras que tornem as relações menos 

debilitadas e supérfluas em mais significativas e facilitadoras da necessária interdependência.  

O ESARH, há mais de 04 décadas, vem se destacando por temas de vanguarda focando o 

ser humano como protagonista e responsável por sua evolução, instigando a reflexão e a busca de 

respostas para uma convivência nos cenários de mudança de forma realizadora, saudável e 

produtiva no convívio com comunidades e organizações.  

A grande mudança não consistirá no que se faz, mas principalmente no que se é. Participar 

deste momento na história da humanidade, de evolução social e tecnológica de forma tão 

disruptiva, exige consciência de que o ser humano deve ser o protagonista dessa transformação.  

O ESARH 2020, face à avalanche de informações e impactos tecnológicos, pretende 

promover debates que inspirem e semeiem a retomada da humanização.  

A reflexão que se propõe é a de como estar inserido no contexto tecnológico, sem a perda 

da essência nas relações.  

Nessa perspectiva, os trabalhos propostos deverão versar sobre o tema central, 

envolvendo as seguintes conexões temáticas:  

  

TECNOLOGIA  

"A experiência da transformação para a sociedade 5.0"  

A sociedade 5.0, que traz o avanço acelerado da tecnologia, oferece também recursos e 

benefícios a favor da melhoria em qualidade de vida, colocando a tecnologia a serviço do ser 

humano e este no centro das inovações, proporcionando experiências transformadoras.  

  



 

              

HUMANIZAÇÃO  

"Em busca do equilíbrio resgatando a essência para as relações saudáveis"  

Reencontrar nossa essência e viver intensamente o verdadeiro eu é sempre mais complexo, 

exigindo autoconhecimento e maturidade.    

O grande desafio é buscar o equilíbrio para as relações saudáveis, que nos tornem mais 

felizes.  

             IMPACTOS  

"Novos modelos de gestão de pessoas e movimentos disruptivos"  

A ascensão da era digital e movimentos disruptivos estão confrontando e impactando os 

paradigmas vigentes.  

Será relevante o empoderamento dos indivíduos e levar em conta que a diversidade e modelos 

mais flexíveis e colaborativos são imprescindíveis.  

  

  

  

3. Critérios de avaliação 

 

Todas as propostas serão analisadas pelo Departamento ESARH, que adotará os seguintes 

critérios de seleção:  

• Coerência e clareza dos objetivos entre a temática da oficina e as conexões 

temáticas propostas;   

• Ineditismo da atividade;  

• Aplicabilidade e possibilidade de multiplicação;  

• Experiência do (a) facilitador (a) na coordenação de atividades desta 

natureza;  

• Inovação no desenvolvimento da oficina.  

  

Estamos felizes com seu interesse em abrilhantar o Esarh e desde já agradecemos a sua 

participação!  


