
 
 
 

 

ATUAÇÃO ACADÊMICA, Lala Deheinzelin  
2017-1978 

2017 
 
Encontro com o Futuro NEF 
Palestra Novas Economias aplicadas ao Futuro agora 
Núcleo de Estudos do Futuro da PUCSP, São Paulo, 28 de Junho de 2017 
 
FASHION REVOLUTION UBI 
II Jornadas de Moda - ModUBI - Núcleo de Estudantes de Design de             
Moda 
Palestra via streaming: Fluxonomia 4D: Novas Economias para ativar a          
Transição 
Universidade da Beira Interior: Covilhã, Portugal, 30 de Março de 2017 

24.º Encontro Pedagógico Unileão: Criando Novos Futuros 
Compreendendo o contexto atual, suas oportunidades profissionais e como         
aproveitar as Novas Economias de Futuro 
Centro Univeritário Unileão: Juazeiro do Norte, CE, 24 de Janeiro de 2017. 

2016 

Encuentro Internacional de Educación a Distância 
Conferencia inaugural: La virtualidad en un mundo creativo y colaborativo 
Universidad de Guadalajara, 28 de Novembro de 2016 
 
XIII Semana de Iniciação Científica - Universidade Veiga de Almeida 
Palestra “As 4 economias de futuro e suas oportunidades” 
Rio de Janeiro, RJ, 20 de Outubro de 2016 
  
Diplomatura en gestión y promoción de los Derechos Culturales 
Seminario online “Los próximos 5 años, los próximos 20 años” 
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CCC)  
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FSOC-UBA). 
São Paulo/ Buenos Aires, 13 de Outubro de 2016 
  
Feira de Gestão da FAE 
Palestra “Transição: inovando para fazer da crise oportunidade” 
FAE Centro Universitário: Curitiba, PR, 05 de Outubro de 2016 
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Laboratorio TyPA de Gestión en Museos 2016 
Palestra online “Transición: cómo hacer de la crisis oportunidad!” 
São Paulo/ Buenos Aires, Fundación Typa, 23 de Agosto de 2016 
  
Aula Magna UNIJORGE 
Interagindo para o futuro 
Salvador, BA: Centro Universitário JORGE AMADO, 08 de Agosto de 2016 
  
II FEIRA DE EMPREENDEDORISMO UNIAGES 
I SEMANA DE EDUXAÇÂO PARA VALORES HUMANOS E 
I SIMPÓSIO SO PROJETO INTEGRADOR 
Palestra: “Compreendendo o contexto atual, suas oportunidades profissionais e         
como aproveitar as 4 novas economias” 
Centro Universitário AGES: Paripiranga, BA, 26 de Maio de 2016 
 
Onde Estamos? Para Onde Podemos Ir?  
Palestra no Museu da Escola Catarinense da UDESC 
parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação e a 
Universidade do Estado de Santa Catarina, 03 de Março de 2016. 

2015  
Bate-papo FAAP 
Futuros: aprender pelo fazer? Conversa com Lala Deheinzelin e Clara Bianchini 
São Paulo, 25 de Novembro de 2015 
 
TRANSFORMATURA Criativa e Colaborativa 
Palestras de abertura no encerramento da Pós-Graduação em Economia Criativa e           
Colaborativa 
Curitiba, PR: IBQP/ ESPM, 26 e 27 de Junho de 2015.  
 
Encontro com o Futuro  
Palestra: Fluxonomia 4D  
São Paulo, SP: Núcleo de Estudos do Futuro/ PUC-SP, 29 de Abril de 2015.  

2014 
Webinar WIESD Program Blekinge 
Exponential Cycle of Abundance. Creating Collaborative and Creative Communities 
Webconferência com o Blekinge Institute of Technology da Suécia. 
São Paulo, 14 de Agosto de 2014. 
  
Gestión cultural iberoamericana 
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Docente no curso de verão da Univesidad Internacional de Andalucia 
Andalucia, Espanha, 21 a 25 de Julho de 2014. 
 
PÓS-GRADUAÇÃO em Economia Criativa e Colaborativa (ESPM) 
Docência e coordenação 
Curitiba, PR, 29 de Maio de 2014 a Fevereiro de 2015. 
  
Lançamento da Escola de Indústria Criativa da Unisinos, POA 
Palestra “Ciclo exponencial da abundância” e oficina “Territórios Criativos e          
Sustentáveis”.  
Universidade do Vale dos Sinos: Porto Alegre, RS, 15 de março de 2014. 

2013 
WORKSHOP ECONOMIA CRIATIVA 
Aula na UNIVERSIDADE POSITIVO 
Curitiba, PR, 22 e 23 de Novembro de 2013 
  
II SEMINÁRIO DE ECONOMIA DA CULTURA  
Palestra “Economia Criativa, Sustentabilidade e Futuros” 
campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia  
Uberlândia, MG, 10 de outubro de 2013  
 
CONGRESO INTERNACIONAL OtroMundo 
Oficina: Co-creacción de futuros deseados 
Palestra: Economia Creativa y Colaborativa: herramientas para la abundancia         
sostenible. 
Colegiatura Colombiana: Medellín, 28 a 30 de agosto de 2013 
  
Mestrado Profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento        
Sustentável - IPÊ 
Aula: Economia Criativa. 
Nazaré Paulista, SP: Instituto de Pesquisas Ecológicas, 23 e 24 de agosto de 2013 
  
Curso de MBA em Gestão Empresarial Sustentável 
Aula na Disciplina Economia Criativa 
UniNassau, Recife, PE, 11 e 12 de janeiro de 2013 

2012 
Encontros com o Futuro/ Núcleo de Estudos do Futuro da PUCSP 
Palestra: Narrando a vida em 2042 
São Paulo, SP, PUCSP, 31 de outubro de 2012. 
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TECSUL Enasp 2012 
Oficina "Economia Criativa, negócios inovadores e sustentáveis" 
Uma realização do NTI/APL TI Sudoeste PR e do Sebrae/PR, com apoio da             
Prefeitura de Pato Branco, Pato Branco Tecnópole, Parque Tecnológico Binacional,          
UTFPR, Faculdade Mater Dei, Faculdade Pato Branco (Fadep), UTFInova,         
Incubadora Tecnológica de Pato Branco (ItecPB) e empresas de tecnologia. 
Pato Branco, PR, 13 de setembro de 2012. 
 
Curso de pós-graduação em empreendimentos criativos, culturais e sociais 
Aula Magna: Economia Criativa, Sustentabilidade e Oportunidades de Futuro 
Curitiba, PR: Universidade Positivo, 17 de agosto de 2012. 
  
Conferência na Universidad Tecnológica de Bolivar. 
Aula: “Economía Creativa, Sostenibilidad y Futuros.” 
Cartagena, Colombia, 10 de agosto de 2012 
  
Curso MBA em Negócios Socioambientais. 
Aula – "Economia Criativa" 
Nazaré Paulista, SP: IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecológicas), 29 de junho de 2012 

2011 

I Fórum do Pensamento – ABA/ ABRACOM 
Palestra Economia Criativa, desenvolvimento sustentável e futuros 
São Paulo, SP, 19 de outubro de 2011 
  
Mesh com Moedas Criativas, Cidade do Conhecimento – USP 
Workshop: Economia Criativa e Moedas nas 4 dimensões 
Universidade de São Paulo, 26 de março de 2011 

2010 
XIX Encuentro Internacional de Educación a Distancia 
Conferencia Magistral: Crea Futuros: redes virtuales y futuros deseables 
Universidad de Guadalajara, Mexico, 30 de novembro de 2010 
  
Creative economy, sustainability and future 
Palestra, Shiga Prefectural University 
Hikone, Japão, 11 de novembro de 2010 
 
Creative economy, sustainability and future 
Workshop, Bunka Fashion College 
Tokyo, Japão, 08 de novembro de 2010 
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Creating Desirable Futures through Fashion 
Palestra, Bunka Fashion College 
Tokyo, Japão, 08 de novembro de 2010 
  
Creative economy, sustainability and future 
Palestra, Komazawa University, Rede da Sociedade Civil Sino-Japonesa, 
Tokyo, Japão, 05 de novembro de 2010 
  
Creative economy, sustainability and future 
Workshop, Shanghai Academy of Social Sciences 
Shanghai, China, 27 de outubro de 2010 
 
6° Seminário de Gestão Empresarial ASES 
Palestra “Economia Criativa”  
Faculdade do Centro Leste: Vitória, ES – 12 de junho de 2008 
 

2007 
Economia da Cultura e Oportunidades 
Palestra IBMEC 
São Paulo, SP, Outubro de 2007 
  
Curso Gestão de Produtos e Políticas Culturais 
Aula: Economia Criativa e Desenvolvimento 
Faculdade São Luis, São Paulo, maio 2007 

2006 
Curso Cultura e Desenvolvimento 
Aula: Gestão de Produtos e Processos Culturais 
Faculdade São Luis, São Paulo, setembro de 2006 
 
Semana Cultural FGV 
Palestra: Economia Criativa e Empreendedorismo Cultural 
São Paulo – SP, maio de 2006  
  
Curso de Especialização Gestão de Projetos Culturais e Organização de          
Eventos 
Palestra / Aula: Economia Criativa e Desenvolvimento 
Universidade de São Paulo, fevereiro de 2006  
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2005 
Encontro com o Futuro – Tim Mack 
Moderação mesa com Tim Mack, Presidente da World Future Society  
Núcleo de Estudos do Futuro São Paulo, PUC, novembro de 2005.  

2004  
State of the Future 
Palestra “Brazil makes sense” 
meeting anual do Projeto Millenium, da Universidade das  Nações Unidas 
São Paulo, março de 2004. 

2002 
Cultura, Desenvolvimento e Paz 
Palestra 
UNICAMP, Campinas, 08 de outubro de 2002. 

2000 
Jornalismo Cultural 
Arte Conferência, Faculdade de Jornalismo 
PUC / Campinas, 27 de novembro de 2000.  
  
1978 
Disciplina Estudo de Problemas Brasileiros – Programas de Graduação 
Palestra “Expressão Corporal e Meio Ambiente” 
Instituto de Biociências da USP, 1978. 
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