
 

Universidade do Futebol 
Coordenador de Geral Projetos 
Responsável por implantar o plano estratégico da empresa,  
responsável pela produção de cursos, implantação dos 
cursos da Universidade do Futebol na China.

Streamer Educação e Tecnologia 
Co-Fundador 

Responsável por desenvolver a plataforma de 
aprendizagem, e a supervisão do design educacional do 
curso.

Instituto Phorte Educação 
Coordenador de Projetos/Conteúdo e Comunicação 
Responsável por transformar os livros da Editora Phorte 
em cursos de extensão a distância, assim como participar 
na implantação do sistema de aprendizagem. Responsável 
também pelo núcleo de desenvolvimento de cursos de 
pós graduação da UCB, UGF, Universidade Positivo, entre 
outras.

Escola Superior de Educação Física de Muzambinho 
Gerente de Desenvolvimento 

Responsável por implantar/desenvolver um sistema de 
aprendizagem online, transformar 20% de todas as 
disciplinas de graduação presencial, em conteúdos 
digitais.

Psicologia          2000 - 2002 
 
No período em que fez o curso foi criador e Presidente 
do centro acadêmico da Universidade São Marcos

Educação Física            2002 - 2003 

No período em que fez o curso foi criador do material 
didático do professor Maurício Duran, que recebeu as 
honras de melhor conteúdo da feira Fitness Brasil

Tecnologia da Informação             2003 - 2005 
Faculdade Impacta Tecnologia 

Marketing                2010 - 2011 

Pedagogia               2011 - 2012 

HABILIDADES

Aline Zanin

(11) 97983.8687

zanlemes@gmail.com

Ana Lúcia Fornelli

(11) 97693.1801

anafornelli@gmail.com

INTERESSES

Machine Learning  
Data Science 
Neurociência 
Gamefication 
Psicomotricidade 
Interface

EXPERIÊNCIA

REFERÊNCIAS

FORMAÇÃO

CONTATO

2016 - 2017

2006 - 2014

E-learning 
Design Educacional  
Inteligência Emocional 
Liderança de Equipe 
Pensamento e Análise Crítica 
Coaching

2002 - 2014

2002 - 2007

Experiência de 15 anos 
no mercado 

Educacional produzindo 
e criando objetos de 

aprendizagem, cursos a 
distância, design educacional, interfaces para 
sistemas de aprendizagem. Gestor de equipe 
para projetos educacionais, no Ensino Básico, 
Médio e Ensino Superior. Nesse período de 
trabalho gerenciou equipes e desenvolveu as 
habilidades de liderança e gestão. 

Acredita na integração e aplicação prática dos 
conhecimentos para a realização de projetos 
inovadores, sólidos e sustentáveis a longo 
prazo. 
  
Um dos grandes sonhos realizados foi o   
lançamento do curso gratuito Mande Bem no 
ENEM que atingiu mais de 500 mil estudantes 
em todo o Brasil contribuindo para a Educação 
Brasileira.

Fernando  
Giannini

(11) 98436.3196
fernando.giannini@streamer.com.br

mailto:anafornelli@gmail.com
mailto:anafornelli@gmail.com
http://www.mandebemnoenem.com.br
http://www.mandebemnoenem.com.br
http://www.mandebemnoenem.com.br
http://www.mandebemnoenem.com.br




2001      2004       2005        2006       2007       2010      2011        2012     2013     2016      2017      2019

Universidade  
do Futebol 

Instituto Phorte Educação 
Coordenador de Projetos

Escola Superior de Educação 
Física de Muzambinho  
Gerente de Desenvolvimento

Streamer Educação e Tecnologia  
Fundador

JORNADA PROFISSIONAL

2016 - 2017

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and 
scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into 
electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of 
Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like 
Aldus PageMaker including versions o

Universidade do Futebol 
CCO 

O DESAFIO 
Disponibilizar para os  estudantes 20% de todas as disciplinas do curso de Graduação em 
Educação Física, na modalidade EAD. 

IDEIA 
- Formar uma equipe transdisciplinar, professores de diversas áreas, desenvolvedores de 
tecnologia, estudantes, e designer educacional. 
- Desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem customizado para a faculdade. 
- Transformar 20% de todas as disciplinas de graduação presencial, em conteúdos digitais. 
- Treinamento dos professores 
- Apresentar para os estudantes a nova forma de estudar.  

PLANEJAMENTO 
- Criamos um LMS (Learning Management System) chamado Aprend customizado para a 
faculdade, que além das funcionalidades usuais também identificava os estilos de 
aprendizagem de cada um dos estudantes, e o sistema fornecia o conteúdo específico 
para cada um deles, otimizando a aprendizagem. 
- Construimos uma equipe multidisplinar para conceber o Design Educacional do curso. 
- Uma equipe de design instrucional junto com os professores de cada uma das disciplinas 
para criar e produzir os objetos de aprendizagem e os conteúdos das aulas. 

O RESULTADO 



Instituto Phorte Educação 
Coordenador de Projetos  

O DESAFIO 
Disponibilizar para os  estudantes 20% de todas as disciplinas do curso de Graduação em 
Educação Física, na modalidade EAD. 

IDEIA 
- Formar uma equipe transdisciplinar, professores de diversas áreas, desenvolvedores de 
tecnologia, estudantes, e designer educacional. 
- Desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem customizado para a faculdade. 
- Transformar 20% de todas as disciplinas de graduação presencial, em conteúdos digitais. 
- Treinamento dos professores 
- Apresentar para os estudantes a nova forma de estudar.  

PLANEJAMENTO 
- Criamos um LMS (Learning Management System) chamado Aprend customizado para a 
faculdade, que além das funcionalidades usuais também identificava os estilos de 
aprendizagem de cada um dos estudantes, e o sistema fornecia o conteúdo específico 
para cada um deles, otimizando a aprendizagem. 
- Construimos uma equipe multidisplinar para conceber o Design Educacional do curso. 
- Uma equipe de design instrucional junto com os professores de cada uma das disciplinas 
para criar e produzir os objetos de aprendizagem e os conteúdos das aulas. 

O RESULTADO 

- Primeira faculdade do Brasil a oferecer cursos na área da saúde na modalidade EAD via 
internet. 
- Toda as disciplinas da grade curricular tiveram a sua parte on line, diminuindo os dias de 
deslocamento dos estudantes e dos professores. 
- Aumento de 74% na média dos estudantes que fizeram o curso online em comparação 
com a turma anterior.

2006 - 2014



Escola Superior de Educação Física de Muzambinho 
Gerente de Desenvolvimento 

O DESAFIO 
Disponibilizar para os  estudantes 20% de todas as disciplinas do curso de Graduação em 
Educação Física, na modalidade EAD. 

IDEIA 
- Formar uma equipe transdisciplinar, professores de diversas áreas, desenvolvedores de 
tecnologia, estudantes, e designer educacional. 
- Desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem customizado para a faculdade. 
- Transformar 20% de todas as disciplinas de graduação presencial, em conteúdos digitais. 
- Treinamento dos professores 
- Apresentar para os estudantes a nova forma de estudar.  

PLANEJAMENTO 
- Criamos um LMS (Learning Management System) chamado Aprend customizado para a 
faculdade, que além das funcionalidades usuais também identificava os estilos de 
aprendizagem de cada um dos estudantes, e o sistema fornecia o conteúdo específico 
para cada um deles, otimizando a aprendizagem. 
- Construimos uma equipe multidisplinar para conceber o Design Educacional do curso. 
- Uma equipe de design instrucional junto com os professores de cada uma das disciplinas 
para criar e produzir os objetos de aprendizagem e os conteúdos das aulas. 

O RESULTADO 

- Primeira faculdade do Brasil a oferecer cursos na área da saúde na modalidade EAD via 
internet. 
- Toda as disciplinas da grade curricular tiveram a sua parte on line, diminuindo os dias de 
deslocamento dos estudantes e dos professores. 
- Aumento de 74% na média dos estudantes que fizeram o curso online em comparação 
com a turma anterior.

2000 - 2001



JORNADA ACADÊMICA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and 
scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into 
electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of 
Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like 
Aldus PageMaker including versions o

Psicologia 
Universidade São Marcos

2000            2001             2002          2003          2004        2006         2008        2010         2011         2012            

Educação Física 
Faculdade Metropolitanas 
Unidas 
Escola Superior de Educação 

Tecnologia da Informação  

Marketing 

Pedagogia 


