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MASTER DA CAMPUS PARTY BRASIL

bit.ly/PEGNSelback

Educador midiático Educamídia
Instituto palavra aberta

“Rodrigo Selback é palestrante de alguns 

dos maiores eventos de tecnologia e 

empreendedorismo do Brasil”

Professor do curso de extensão 
em esportes eletrônicos 

https://bit.ly/PEGNSelback
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Palestras, Treinamentos e Curadoria

rodrigoselback.com.br

in/rodrigoselback/

dialethoseventos.com.br/palestrante/rodrigo-selback

polopalestrantes.com.br/palestrantes/rodrigo-selback

Casting

https://twitter.com/selback
https://www.instagram.com/selback/
https://twitter.com/selback
https://www.instagram.com/selback/
https://www.youtube.com/rodrigoselback
http://www.rodrigoselback.com.br/
https://www.linkedin.com/in/rodrigoselback/
https://www.dialethoseventos.com.br/palestrante/2702/rodrigo-selback
https://polopalestrantes.com.br/palestrantes/rodrigo-selback


Facilidade de conexão com jovens e adultos (linguagem, engajamento....)

Habilidade em dar aulas dinâmicas e de fácil aprendizagem 

Navega fácil por temas de tecnologia
Flexibilidade, Liderança,

Boa comunicação e oratória

Capacidade de adaptação

Lifelong Learning

ME CONHEÇA MELHOR



CLIENTES



EVENTOS

Rodrigo Selback



TEMAS ABORDADOS
- Liderança
- Criatividade
- Storytelling
- Motivação
- Empreendedorismo
- Desenvolvimento de Projetos
- Transformação Digital
- Networking
- Representatividade
- Propósito

Rodrigo Selback



PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS

Rodrigo Selback

http://www.rodrigoselback.com.br/o-que-guerra-dos-tronos-pode-nos-ensinar-sobre-lideranca/
http://www.rodrigoselback.com.br/networking-para-geeks-nerds-e-timidos/
http://www.rodrigoselback.com.br/as-competencias-do-profissional-do-futuro/
http://www.rodrigoselback.com.br/ficcao-cientifica-e-a-transformacao-digital-1/
http://www.rodrigoselback.com.br/lideranca-geek/
http://www.rodrigoselback.com.br/esse-tal-de-proposito/


PALESTRAS NERDS
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Belo Horizonte

Brasília

São paulo

Porto Alegre
canoas

Concórdia

AONDE AS PALESTRAS ME LEVARAM

Boa vista

Corumbá



Clique aqui e
acesse a área de 

depoimentos

www.
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DEPOIMENTOS

http://www.rodrigoselback.com.br/depoimentos/
http://www.rodrigoselback.com.br/depoimentos/
http://www.rodrigoselback.com.br/depoimentos/
http://www.rodrigoselback.com.br/depoimentos/
http://www.rodrigoselback.com.br/depoimentos/
http://www.rodrigoselback.com.br/depoimentos/


O “Almanacão” (ebook sobre 
cultura geek) ficou por três 
semanas na lista dos ebooks 
mais vendidos da Amazon em 
duas categorias

EBOOKS
“A Sabedoria de Tyrion
Lannister” é uma 
parceria com a editora 
Universo dos Livros, e 
em todas as palestras, 
cursos e treinamentos 
ele é disponibilizado 
gratuitamente para 
download e
possui um capítulo 
especial escrito por mim, 
falando sobre liderança 
situacional.

bit.ly/tyrionpdf

https://amzn.to/3bzKJQX
http://bit.ly/tyrionpdf
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MÍDIA

Jornal da Capital / Portal Press

Palestra mostra que a Guerra dos Tronos ensina liderança

Agência Sebrae de Noticias

Sebrae Day usa a série Game of Thrones para debater sobre 
lideranças

Gaúcha ZH

Estudantes mergulham no universo tecnológico e da inovação em 
evento na Capital

Diário Catarinense

Evento HOJE2019 supera expectativas e ganha status de 
movimento 

Pequenas Empresas Grandes Negócios

Este teste inspirado em Game of Thrones dirá que tipo de líder 
você é

Entrevista Zoomin.TV 

Correio do Povo / 
Porto Alegre

Clique aqui e 
acesse a área de 

reportagens

www.

http://revistapress.com.br/jornal-da-capital/palestra-mostra-que-a-guerra-dos-tronos-ensina-lideranca/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/sebrae-day-usa-a-serie-game-of-thrones-para-debater-sobre-liderancas,bec10a4dde860710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2019/10/estudantes-mergulham-no-universo-tecnologico-e-da-inovacao-em-evento-na-capital-ck1laailo053o01r2x7wrn6kl.html
https://www.nsctotal.com.br/noticias/evento-hoje2019-supera-expectativas-e-ganha-status-de-movimento
https://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/Gestao-de-Pessoas/noticia/2020/02/este-teste-inspirado-em-game-thrones-dira-que-tipo-de-lider-voce-e.html
http://www.blogdoselback.com.br/wp-content/uploads/2019/10/ilovepdf_merged.pdf
http://www.rodrigoselback.com.br/saiu-na-midia/
http://www.rodrigoselback.com.br/saiu-na-midia/
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