
Instigando Corações
e Mentes!



Sou empresário, escritor e palestrante. Com 15 anos de carreira, já 
publiquei 17 livros e palestrei para mais de 250 mil pessoas. Alguns 
me conhecem como “Dom Quixote dos Pampas”, por ter adaptado o 
grande clássico espanhol, mas também por ser um idealista. Outros 
me chamam de “Mago das Palavras”, pelo parentesco distante com o 
famoso Mágico de Oz. O meu amor pelos livros e pelo conhecimento 
tem me levado à diversas partes do mundo, sempre em busca de 
desenvolvimento pessoal. Venho de uma família pobre, lutei muito 
pelos meus ideais e a busca pela sabedoria me colocou onde estou 
hoje. Condensando os milhares de autores que li, aliados às minhas 
viagens, experiências, cursos e aprendizados com grandes mestres, 
ofereço a você conceitos que traçam o “Caminho das Pedras” rumo a 
um futuro melhor. Com o entendimento que adquiri do ser humano e 
a facilidade de conexão com as pessoas, tenho certeza de que posso 
colaborar para o desenvolvimento de sua equipe. Muitas empresas, 
escolas e instituições já conhecem meu trabalho e têm me chamado 
com frequência para formação de seu pessoal.

Então, vamos conversar?
Pois como eu sempre digo: O Conhecimento é a Cura!

Uili por Uili: 
Original, Sonhador, Inquieto e Motivador.

Consuegra - Espanha



oFIC INAS E  PAlESTrAS PrESENCIAIS
Com larga experiência em conduzir conversas que demonstram o amor ao co-
nhecimento, Uili Bergammín Oz tem o dom de prender a atenção do público, 
independente da faixa etária do mesmo. Realiza palestras para crianças, pré-ado-
lescentes, jovens e adultos, inclusive pais, professores,  gestores e colaboradores 
em geral, trazendo empatia e motivação por meio da arte da leitura. 

A ofi cina é destinada principalmente a professores e tem por objetivo prepará-los para 
desenvolver atividades de leitura em sala de aula ou ambientes  afi ns. Barata e efi ciente, 
a Roda de Leitura é uma ferramenta capaz de melhorar a percepção e o entendimento 
dos participantes, despertar o senso crítico e promover um debate saudável sobre o tema 
abordado. A primeira parte da ofi cina é teórica, com a utilização de datashow; a segunda, 
prática, com leitura e debate de um texto escolhido. 

ofi cina de leitura - Ler é um Verbo Ativo

A ideia é transmitir experiência técnica para todos que gostam de escrever, inspirando-os 
a dar forma a suas obras e publicá-las. Os participantes terão acesso a uma série de 
conhecimentos importantes para guiá-los em seus trabalhos de escrita, como diferenciar 
gêneros literários, construção de personagem, diálogos, narradores, tempos narrativos, 
estruturas e muito, mas muito mais. A primeira parte da ofi cina é teórica, com utilização 
de datashow. A segunda é prática. 

ofi cina de Escrita - Escrever Para Pensar

o Enigma dos Moinhos - A Sabedoria de 
Dom Quixote no Mundo Atual.
A palestra é inspirada na tradução e adaptação que 
Uili Bergammín Oz fez do maior livro de todos os 
tempos: Dom Quixote de la Mancha. Pessoas 
éticas e sonhadoras são vistas atualmente 
como verdadeiros Quixotes, que lutam o 
tempo todo contra moinhos de vento. Cada 
vez menos valorizadas por uma engrenagem 
que tenta moer seus sonhos e suas mis-
sões, essas pessoas procuram sobreviver e 
levar adiante seus legados de sonhos e de um 
mundo mais justo. Amante do grande clássico 
espanhol desde a adolescência, Uili Ber-
gammín Oz escreveu duas adaptações 
de Dom Quixote nos últimos anos. A palestra foi organizada a partir do curso de extensão 
que ministrou na Universidade de Caxias do Sul, sobre Literatura e Filosofi a. Adaptada para 
uma linguagem concisa, foi levada à dezenas de cidades, via SESC-RS, para ministrá-la 
em instituições de ensino e Feiras do Livro. Em 2017 o autor esteve na Espanha realizan-
do pesquisas sobre o tema, tendo acesso a originais na Biblioteca Nacional de Madrid e 
entrevistando cervantistas mundialmente renomados. Uma aula de sabedoria e inspiração, 
trazendo as principais refl exões do grande clássico para os dias de hoje.



Público Alvo: 
Recomendada para empresas, escolas e instituições que valorizam o ser humano e bus-
cam obter colaboradores mais produtivos e dispostos, modificando positivamente o am-
biente em que vivem. 
Objetivos:
• Estimular o desenvolvimento pessoal e coletivo, através do conhecimento;
• Humanizar e sensibilizar para o trabalho em equipe;
• Impulsionar a vontade de servir e entregar o melhor ao mundo;
• Alimentar virtudes como proatividade, assertividade, raciocínio lógico e mais; 
• Aumentar o rendimento de forma ética, com satisfação plena.
Duração:
1 hora e meia

A ForçA dA AçÃo ToTAl - Onde está seu poder?

Em uma palestra de pouco mais de uma hora, Uili Bergammín Oz, apresenta sua FA-
ZEDORIA, conceito que irá mudar a vida dos espectadores para sempre. As equipes de 
trabalho precisam desses conhecimentos para render mais, trabalhar em conjunto, como 
uma engrenagem, e oferecer o melhor aos seus colaboradores, clientes e comunidade 
em geral.

Ao contrário do que muitos pensam, o objetivo da vida não é o ter, o saber e nem mesmo 
o ser. Conhecimento é importante, óbvio, mas não é o bastante. Estamos aqui para resol-
ver, produzir, melhorar - em suma: FAZER. Mas também não se trata de qualquer tipo de 
ação. Existe uma forma específica de agir que leva a resultados eficientes e duradouros. 
Trata-se da ação total. Esse tipo de movimento não é meramente físico; é muito mais 
profundo e complexo do que isso.

Ilustração e Foto: Waner Biazus



A palestra é inspirada na obra de Uili Ber-
gammín Oz. 
O que é o sonho? Um mero desejo? Uma 
modinha passageira? Qual o poder dele em 
nossas vidas? É possível realizar os mais 
genuínos sonhos só pela vontade? Estas e 
outras perguntas (acompanhadas de suas 
respectivas respostas), farão o espectador 
repensar suas atitudes e sua própria vida, 
com boas risadas e muita reflexão. 
A palestra é formatada sobre dois eixos 
básicos: “A Crise dos Sonhos” e “A Cura”, 
e fará o espectador não apenas se trans-
formar, mas se tornar 
quem realmente é. Não 
se trata de uma palestra 
de motivação temporá-
ria, mas de transformação 
permanente. Sua equipe 

precisa das noções de disciplina, ética, vontade, autoestima, co-
operação e persistência contidas nesta fala, para render mais e 
melhor. 
Por meio de grandes clássicos da literatura, da psicologia e 
da filosofia, Uili Bergammín Oz nos apresenta, com mui-
to bom-humor e simplicidade, a 
maneira de ascender na vida 
e criar, para nós mesmos e 
para os outros, um mundo 
mais rico e saudável, em to-
dos os sentidos. 

Público Alvo: 
Recomendada para grupos de sonhadores que buscam a felicidade e a realização. 
O palestrante procura conhecer o público, para buscar as palavras e a forma mais 
assertiva de se comunicar e transmitir a mensagem.
Objetivos:
• Estimular o sonho individual e coletivo e suas capacidades de realização;
• Humanizar e sensibilizar o paradoxo de nosso tempo;
• Impulsionar algo mais no projeto de vida de cada um;
• Alimentar possibilidades de novas descobertas do EU.
Duração:
1 hora e meia.

o dESAFIo doS SoNHoS

 Impulsionar algo mais no projeto de vida de cada um;



www.ui l ibergamminoz.com.br

Caxias do Sul - RS - Brasil

* De acordo com a Lei dos 
Direitos Autorais, o autor 
reserva-se o direito de não per-
mitir filmar as palestras, apenas 
fazer fotos.

Palestras com público 
suPeriOr a 50 pessoas 
• 01 microfone ou headphone;
• 01 ou 02 microfones para o público;
• 01 notebook conectado ao projetor;
• Caixas de som com qualidade estéreo;
• Projetor Full HD (formato 16 x 9);
• 01 Telão de três metros de largura,
   montado em estrutura de alumínio.

AtençãO:
Para um melhor apro-
veitamento do conteú-
do das palestras é
necessário ter, no 
local, o equipamento 
descrito nos ítens 
“Palestras com 
Público”

Caso não tenha o 
equipamento soli-
citado, a equipe do 
palestrante pode 
providenciar, median-
te pré-acordo.
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Fotos Capa e Contra-capa: Waner Biazus

Palestras com público 
inferiOr a 50 pessoas 
• 01 microfone ou headphone;
• 01 microfone para o público;
• 01 notebook conectado ao projetor;
• Caixas de som com qualidade estéreo;
• Projetor Full HD (formato 16 x 9);
• Tela de 1,20 metros, montada em tripé.

CONTATOS

54 9 9167-8970

Uili Bergammín Oz

54 9 9108-8064
uili@uilibergamminoz.com.br assessoria@uilibergamminoz.com.br


