
O ENCONTRO DA 
ARTE DE ANFITRIAR

 

conversas para 
que se tornem mais 

 e que gerem 
resultados importantes nos 
ambientes onde atuamos?”

“O encontro é a 
experiência.

É na experiência que 
desenvolvemos a arte.
A arte é tudo aquilo 

que os manuais
não ensinam.”

“Os 
 são complexos. Em um 

contexto de incertezas, as 
soluções que precisamos 
encontrar dependem de 

envolvimento, integridade, 
inteligência coletiva e 

co-criação.”

No Espaço 
Arco-Íris 

São Roque – SP

    De 20 a 24  
de Março

2017

Art of
Hosting

São Paulo - SP



A Arte de Anfitriar é uma comunidade de prática in-
ternacional que explora novos padrões emergentes de 
aprendizagem e liderança coletivos por meio da apli-
cação de processos participativos fundamentados no
diálogo.
Exploramos as artes: da liderança participativa, de fazer
perguntas poderosas, de anfitriar conversas significati-
vas e de colher resultados que importam.
Buscamos potencializar a inteligência coletiva e promo-
ver sentido às relações e ações nas instituições e nas 
comunidades.

    :: Líderes :: Protagonistas em Organizações ::
:: Educadores :: Facilitadores ::

Pessoas de organizações, comunidades, com ou sem 
experiência em processos participativos, que buscam a 
sinergia entre áreas, setores e múltiplos atores, que pre-
cisam potencializar encontros, reuniões e relações ge- 
rando diálogos mobilizadores, inovações, criações em 
rede e soluções co-criadas.

Trabalharemos e vivenciaremos a importância das con- 
versas de qualidade e transformativas, assim como o 
nosso papel como anfitriões delas. Todos serão convi-
dados para desenhar e anfitriar conversas durante o
encontro, com suporte e coach dos anfitriões presentes.
Exploraremos algumas metodologias, ferramentas e
conceitos de maneira prática, com espaço para conectar
tais recursos ao contexto do seu trabalho atual.

Num mergulho de 5 dias de conversas, vivências, desco- 
bertas de práticas, metodologias de diálogo e colheita 
de resultados, que lidam com os novos padrões emer- 
gentes de aprendizagem coletiva à partir da experimen- 
tação e protagonismo de cada um dos participantes.

O que é o
ART OF

HOSTING?

O que faremos
JUNTOS?

 Como é
REALIZADO?

A quem se
DESTINA?



-oNão inclui transporte dos parti
cipantes até o local do encontro.

Inscrições e logística: 
artofhosting@gmail.com

Preencha sua ficha de inscrição:
bit.ly/aohsp2017

Sua participação é significativa
para você? Não deixe que o valor
seja um impedimento!

Investimento e 
inscrição

-
Inclui:

em
tos

logística, sua

com pensão 
pousada com quar

cafés entre 
material,

O valor da inscrição é R$ 3100,00.
hospedagem

completa
compartilhados,

atividades,
participação e bolsas.  



Desenho processos 
de aprendizagem 
coletiva e 
compartilhada. 
Estou curioso em 
como colaborar para 
desenhar sistemas 
sociais e como 
criar harmonia com 
outros sistemas. Sou 
aprendiz e praticante 

mais de 10 anos.
da arte de anfitriar há

interativos com 
sentido, teço diálogos,
anfitrio processos de
desenvolvimento para
organizações, grupos
e indivíduos, facilito
pactos com impacto.
Possuo mais de doze
anos de experiência
profissional em 
sistemas ambientais
complexos. Pratico
e dedico-me ao Art of
Hosting desde 2007.

Crio espaços

Bióloga de formação 
e Educadora (ou 

sou uma apaixonada 
por pessoas, educação 
e sustentabilidade. 
Atuei em ONGs, 
escolas e na Natura 
Cosméticos. Conheci 
o Art of Hosting e 
logo reconheci a força 
transformadora desta 
prática no trabalho e 
na vida como um todo. 
Desta prática nasceu 
a CoCriar, da qual sou 
sócia co-fundadora.

e exploro espaços 
anfitriã!) de coração, AUGUSTO

CUGINOTTI
Co-fundei a rede de
Impact Hubs. Participo
das redes de conversa
de Tejeredes e do 
Art of Hosting. Atuo
localmente em
Assunção, Paraguai,
no Granel Lugar de
Encontros, multi-
espaço que combina
espaços inspiradores,
um café independente
e uma programação
educativa e cultural.

 IMAR A
GLAUSER

AZ
TAMARA 

EVEDO

MARINA 
MINARI 

Bem-vindos! Somos os 
anfitriões do nosso Encontro


