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Aprender sempre

Tem que ser orgânico

De bem com a vida!

Olá,

me chamo  Stephanie Glória e meu ofício é ajudar as pessoas a gerirem suas 

ideias com organização e criatividade, por isso sou uma gestora de ideias!

Eu também sou cozinheira intuitiva, daquelas que criam o prato com o que tem 

na geladeira. Adoro temperos, cheiros, cores e natureza. Acredito que é possível 

melhorar o mundo se cada um fizer a sua parte cuidando de si, mas pensando 

sempre em gerar  benefícios para todos.

Saber utilizar técnicas simples para realizar os sonhos é o que mais me encanta 

quando se trata de planejamento e produção . Bem, a minha missão é facilitar o 

acesso e a compreensão das ferramentas de gestão, para que de fato, ideias 

criativas possam sair do papel e se sustentarem ao longo do tempo.

O que eu posso fazer ¿

Assistencia 
de produção 

Freelancer
2009.2 2013.1

Vivência Assitencia de produção
Grupo Galpão Espetáculo Til 
Set.2013

Creative Enterprise 
Program Treinamento 
Nesta-British Counsil Para 

empreendedores criativos

Jun.2014

Advogada/Consultora
Rocha Calderon

Advogados associados

Jun.2014 Fev.2015

Curso
O Avesso da 
Cena Gestão 
Cultural com 
Romulo 
Avelar
Jan. 2013

Treinamento de lideres
Leader Trainning

Mai.2013

Intercambio – Birminham
Jun.2013 – Set 2013

Pós Graduação em Gestão Cultural
SENAC/SP Mar. 2014 

Produção executiva e acessoria
de imprensa Vila de produções/SP
Jun.2014

Consultoria, cursos e produção de conteúdo
Mar.2014 - hoje

Curso de produção

com  Sergio Valença 2011.1

Curso FGV 
Projetos Culturais

Maio 2012

Produção de Shows e Eventos 
LC Duarte Set. 2012

Advanved English
2008. SENAC

Univeridade Mauricio 
de Nassau
Recife/PE 2008.2 a 2013.1 

OAB SP 348951

Design Thinking
Escola de Design Thinking/SP

Dez. 2014

Especialização
em Fluxonomia 4D
com Lala Deheinzelin

Nov. 2017

Curso SESC de 
Gestão Cultural

Centro de Formação e Pesquisa

Mai. 2018

G2 Cultura
Empreendedorismo 
Cultural / Sediada em 
São Paulo Mai.2016 - hoje

Palestras Workshops

Cursos Consultoria

Pessoa física
Em carne e osso

Ferramentas

Meu principal
interesse

Trajetória

11 959419062 step.produ /steph.ferrer.1 stephaniegloriag2 sgloria31@gmail.com

Mapas
mentais

Mapa de
impactos

Canvas
aplicado

Fluxonomia
4D

Design
Thinking

Produção
de conteúdo

Bem como 

 realizar a produção de ponta, para e ver tudo acontecer.

sgloria31@gmail.com

E-mail

Facilitar o acesso aos conteúdos de 
gestão, direcionado a produtores 

culturais, artistas e grupos de forma 
prática, para que possam gerir suas 

ideias e projetos.

Criar planejamento 
e estratégias

Escrever projetos

Contratar de 
artistas e staff

Gerir equipes 
de produção

Estudar públicos
e espaços

Produzir em palcos 
internos e externos

Negociar cachês

Criar propostasOperar a logística

Cuidar do 
Burocrático


