
 

17º Encontro Nacional de Secretariado e Gestão de Pessoas 
28, 29 e 30 de setembro de 2022 
São Paulo, SP 
 
 

O Encontro Nacional de Secretariado e Gestão de Pessoas completa 17 anos de história. 
Ao longo do tempo ele se consolidou junto à administração pública brasileira como o 
maior seminário da área de secretariado e assessoria do Brasil. Por isso, a 17° edição 
será muito especial. Além dos mais renomados palestrantes e conferencistas do 
segmento, neste ano de 2022 buscaremos trabalhar junto ao servidor público, que atua 
nas funções de secretariado, assessoria e até mesmo membros da equipe de RH, a 
evolução das tarefas que lhes são demandadas diante da transparência exigida pela 
sociedade e ante a modernização dos processos de trabalho já incorporados à 
administração pública brasileira. 
 
 

PÚBLICO-ALVO 
Secretárias e secretários executivos, recepcionistas, servidores e servidoras que 
exerçam a função de secretariado, chefes de secretaria, assessores, assistentes, 
assistentes de gabinete, assessores de secretariado, agentes administrativos, gerentes 
de setor, supervisores de setor, chefes de gabinete, membros da equipe de 
comunicação e cerimonial, membros da equipe de Recursos Humanos, membros da 
equipe de Gestão de pessoas, servidores do setor de capacitação, qualidade de vida e 
similares. 
 
 

LOCAL DE REALIZAÇÃO  
NOVOTEL SÃO PAULO JARAGUÁ CONVENTIONS 
Rua Martins Fontes, 71 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo -SP, 01050-000 
Contato: (11) 2802-7000 
reservas.novoteljaragua@accor.com.br 
 

A tarifa de hospedagem foi especialmente negociada para participantes do evento. 
Identifique-se no ato da reserva para ter acesso a esses valores: 
 

• Quarto Single Standard: R$ 278,00 + 5% de ISS 
• Quarto Duplo Standard: R$ 308,00 + 5% de ISS 
 



 

• Quarto Single Superior: R$ 288,00 + 5% de ISS 
• Quarto Duplo Standard: R$ 318,00 + 5% de ISS 

 

Reservas diretamente com o hotel: (11) 2802-7000 – Setor de Reservas 
 
Faça sua reserva com antecedência e garanta sua vaga com tranquilidade. Os 
apartamentos do hotel foram reservados pela Esafi Escola para o Encontro Nacional de 
Secretariado, sendo assim, eles não estarão disponíveis em sites como “booking.com” 
ou “hoteis.com”. As tarifas dispostas acima são especiais para alunos do Encontro 
Nacional de Secretariado. Identifique-se como tal no ato da reserva. 
 
A hospedagem no Novotel não é obrigatória para que você participe, mas sugerimos e 
indicamos como melhor opção por comodidade, por não necessitar de táxi / UBER para 
deslocamentos e pela facilidade durante todo o evento. 
 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

Dia 27/09/2022: 
16h00: Credenciamento antecipado – retirada do Kit do Participante 
18h00: Término do Credenciamento antecipado 
 

Dia 28/09/2022: 
07h15: Início do credenciamento OFICIAL – retirada do Kit do Participante 
08h30: Abertura dos portões do Auditório Central 
09h00: Abertura oficial do 17° Encontro Nacional de Secretariado 
09h30: Palestra de abertura – ‘Pensando fora da caixa’, com Rossandro Klinjey 
10h30: Coffee break 
11h30: Palestra a confirmar 
12h30: Intervalo - Almoço 
14h00: Palestra 'Onde podemos encontrar a Felicidade?' com Renata Rivetti 
15h00: Palestra a confirmar 
16h30: Término do 1° dia 
19h30: Saída para o Jantar de Confraternização (evento opcional) 
 

Dia 29/09/2022: 
09h00: Abertura dos portões do Auditório Central 
09h30: Palestra 'Liderança e Comunicação não violenta', com Fernanda Leite 
10h30: Coffee break 



 

11h00: Palestra 'Autoconhecimento', com Gabriela Affonso 
12h00: Almoço 
14h00: Programação Cultural (evento opcional) 
 

Dia 30/09/2022: 
08h30: Abertura dos portões do Auditório Central 
09h00: ‘Entendendo como funciona a mente de um Campeão’, com Cesar Cielo  
10h30: Coffee break  
11h00: Palestra de encerramento – a confirmaar 
13h00: Almoço de Encerramento do 17° Encontro Nacional de Secretariado 
15h30: Entrega dos certificados 
 
 

PALESTRANTES: 
 

César Cielo: Campeão Olímpico em Pequim/2008 onde deu 34 braçadas sem respirar 
para ganhar a primeira medalha de ouro na natação brasileira. 
 
Rossandro Klinjey: Escritor e Psicólogo Clínico, fenômeno nas redes sociais com mais 
de 100 milhões de visualizações, autor de vários livros, dentre eles: ‘As cinco faces do 
Perdão’ e ‘Eu escolho ser feliz’. 
 
Fernanda Leite: Psicóloga, neurocientista, especialista em design thinking, coautora do 
livro ‘Administração na Prática’. Atuou como rede de RH da Editora Globo e Globo Livros. 
 
Renata Rivetti: Especializada em estudos da felicidade na Happiness Studies Academy 
(Tal Bem-Shahar – Harvard) e Pós Graduada em Psicologia Positiva, Ciência do bem-
estar e autorrealização. 
 
Gabriela Affonso: Mestre em psicologia, atua como terapeuta cognitivo-
comportamental. Utiliza insights da psicologia para você aplicar no dia a dia, de forma 
simples e descomplicada. 
 
 

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE: 
• Ex-participante: R$ 3.290,00 (durante todo o período de inscrição); 
• 1° Lote promocional: R$ 3.490,00 para inscrições realizadas até o dia 29 de abril; 
• 2° Lote promocional: R$ 3.690,00 para inscrições realizadas até o dia 19 de agosto; 
• 3° Lote: R$ 3.890,00 até o final do período de inscrições. 



 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária para 
as seguintes contas: 
 

• Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1 
• Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003) 
 

Para pessoas físicas, estão disponíveis as opções de pagamento via Cartão de crédito 
e PicPay 
 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Telefone: (27) 3224-4461   WhatsApp: (27) 98178-2266 
E-mail: esafi@esafi.com.br  Site: www.esafionline.com.br  
 
 

PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO AGORA, ACESSE O LINK: www.esafionline.com.br 

mailto:esafi@esafi.com.br
http://www.esafionline.com.br/
https://www.encontrodesecretarias.com.br/

