
 

 

 
 
 

EXPERIÊNCIA _____________________________________________ 
 

Instituto ORIOR - Resgate Filosófico, Transdisciplinaridade e Sustentabilidade 
1994 até o momento  
 

Cofundadora, codireção, administração e logística, pesquisa e educação. Destaque para 
produção e difusão de conteúdos transversais, aplicados individual e coletivamente, em 
organizações públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, no Brasil e Exterior, envolvendo 
Desenvolvimento Humano e Organizacional, Governança, Transformação Cultural e Impacto 
Social. 
 

Nova Acrópole de Belo Horizonte / MG – Associação Cultural e Filosófica 
1993 - 2012 
 

Ensino, gestão e voluntariado. Conduziu, dentre outras, as cátedras de ética, sócio-política, 
filosofia da história, história da filosofia, psicologia, introdução à sabedoria oriental e 
simbologia teológica. Mais de 10 anos na linha de frente da estruturação, condução, 
coordenação e pesquisas do Programa Círculo de Amigos da Filosofia, objetivando, através 
de diálogos continuados, a reflexão filosófica e consequente aplicação no dia a dia. 
 

Mídia Impressa e Televisiva 
1992 - 2007 
 

Livre articulista, convidada por veículos de comunicação de substancial circulação e 
importância nas cidades mineiras, como os jornais: O Estado de Minas, de Belo Horizonte e O 
Liberal, de Ouro Preto. 
 

Assessoria em gestão e desenvolvimento de conteúdo do programa televisivo Brasil das 
Gerais, da Rede Minas de Televisão, emissora referência em educação e cultura. Em 
momentos diversos participou como entrevistada, facilitando a transmissão e o 
entendimento junto aos telespectadores de obras referenciais no mercado editorial 
brasileiro e mundial.  
 

FORMAÇÃO_______________________________________________ 
 

IMFIC (Instituto Mineiro de Filosofia Clínica) e Instituto Packter  
Belo Horizonte / MG e Porto Alegre / RS, 2018 - 2021 
 

Especialização em Filosofia Clínica com Habilitação à Clínica. Defesa do TCC em Julho de 
2020, integrando dialogicamente temas transversais como: plasticidade, singularidade, 
período de exceção, liberdade, segurança, dinamismo e incerteza. Em Junho de 2021, 
titulada como Filósofa Clínica pela ANFIC (Associação Nacional de Filósofos Clínicos), que 
destacou seus cuidados éticos e epistemológicos, além do seu modo próprio de fazer clínica. 
  

Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil 
MG / SP / DF, 1992 - 2012 
 

Formação Continuada em Filosofia Prática (Aplicada), do Oriente e do Ocidente - Filosofia 
como vértice integrador de Arte, Ciência, Política e Espiritualidade. Destaque para: estudos 
comparados, história, sociologia, psicologia, simbologia e mitologia.  
 

UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)  
São Leopoldo / RS, 1984 - 1988 
 

Ciências Jurídicas e Sociais – Bacharelado e Habilitação Específica em Direito Mercantil. Áreas 
de Destaque: Filosofia do Direito, Ética e Deontologia. Menção honrosa pela pertinência do 
tema e defesa, TCC: “O Valor da Filosofia do Direito na Busca da Essência da Lógica da Lei”.  
 

Escola Estadual de 1º e 2º Graus Santos Dumont 
Gramado / RS, 1981 -1983 
 

Formação profissionalizante básica na área de Comunicação e Artes. 
 

DESTAQUES ______________________________________________ 
 

Promoção e Mediação de Diálogos (Temas transversais, Interlocuções Intra e Intersetoriais) 
Ensino, Pesquisa e Extensão (Transdisciplinaridade, Dinamismo e Incertezas) 
Universidades Corporativas (Gestão, Produção e Difusão de Conhecimento) 
Filosofia do Direito (Cidadania e Sociopolítica, Ética e Deontologia) 
Artes, Ciências e Humanidades 
Filosofia e Espiritualidade 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filósofa Clínica, Pesquisadora, Educadora, 
Mobilizadora Social e Empresarial. 
Cofundadora do Instituto ORIOR, que 
desenvolve lideranças, organizações e 
comunidades através do resgate filosófico, 
da transdisciplinaridade e da 
sustentabilidade. Formação em Ciências 
Jurídicas e Sociais, Filosofia Prática e 
Filosofia Clínica. Trinta anos dedicados a 
pesquisas, aplicação e difusão de ciências 
humanas e afins. Atua na área de 
Desenvolvimento Humano e Transformação 
Cultural. Utiliza como principais ferramentas 
a promoção de Diálogos Continuados e a 
Clínica Filosófica. Os Diálogos incrementam 
o repertório para ler e lidar com a vida e os 
desafios cotidianos, através do exercício dos 
sensos de conexão: histórico, com a 
natureza, com as organizações, consigo e 
com os demais. A Clínica, método 
terapêutico que se fundamenta na filosofia 
e na historicidade para detectar e ajustar a 
estrutura de pensamento rumo a um fluxo 
existencial mais harmônico, abraça a 
alteridade e acolhe a singularidade.  
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