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Fundador e sócio-diretor da Conecte Inovação, empresa reconhecida em todo o país pela realização de eventos de grande
porte e com circulação nacional. Especialista em economia criativa, possui mais de 20 anos de experiência na elaboração,
planejamento e organização de projetos sociais e multiculturais. Idealizador e Diretor Geral do projeto Gastronomia na
Praça, maior evento de gastronomia de Minas Gerais, com realizações em Nova York (EUA) e Ourem (Portugal). Entre suas
principais realizações estão os circuitos Praça Ativa Cultural e Cantos & Encantos do Brasil, Festival Savassi Cultural (Copa
do Mundo de 2014), Foodie Experience, O Maior Feijão Tropeiro do Mundo (Guinness Book), Festival Comfort Food
Comida de Mãe e Vila Gastronômica Expominas.
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Doutora em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília (UnB), com doutorado sanduíche em
Competitividade e Inovação pela Universidade de Deusto/Orkestra-Instituto Basco de Competitividade (San Sebastián,
Espanha), Mestra em Desenvolvimento Sustentável pela UnB, Mestra em Turismo e Meio ambiente pelo Centro
Universitário UNA e Bacharel em Turismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Trabalha há mais de 10
anos com elaboração e gerenciamento de projetos, faz parte do corpo de referees da RT&D (Revista Turismo &
Desenvolvimento) e da Revista GES (Gestão & Sociedade), é professora, consultora especialista em inovação,
sustentabilidade e competitividade, idealizadora de ativações inovadoras para eventos, palestrante e blogger do Innovatur
(Facebook). Co-idealizadora do projeto Gastronomia na Praça.
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Bacharel e Mestre em Administração, Pós graduado em Administração Hoteleira, Técnico de Alimentos e Bebidas e curso
de cozinheiro comercial. Formação profissional na Le Cordon Bleu – Paris e Ritz Escofier Paris. Experiência Profissional em
Hotéis e restaurantes de rede nacional, fundador do Curso Superior de Gastronomia da Faculdade SENAC, atualmente é
professor e coordenador do Curso superior de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Promove de Belo Horizonte.
Consultor Gastronômico, participou da curadoria, planejamento e organização de diversos eventos gastronômicos de
grande porte, com destaque para: Foodie Experience, Gastronomia na Praça, O Maior Feijão Tropeiro do Mundo e Comfort
Food. Ministra Palestras e cursos em eventos de instituições de ensino.
Sérgio Figueiredo
Empresário, gourmand e cozinheiro autodidata, montou em sua casa o Projeto Self Bistrô para receber amantes de
culinária para jantares exclusivos. A paixão pela gastronomia ultrapassou fogões e panelas, idealizou a Rede Solidária Chefs
do Bem fundada com amigos chefs, cozinheiros e profissionais do setor com objetivo comum de utilizar a gastronomia para
ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Responsável atualmente pelo do Projeto Cozinha Inusitada na Casa
Cor Minas Gerais.
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Enófilo, sommelier e especialista em vinhos franceses, espanhóis e novo mundo pela UFMG. Formação em gastronomia
pelas escolas Cordon Bleu e École Alain Ducasse em Paris, foi sócio da EXPAND, maior importadora de vinhos da América
Latina e responsável pelo treinamento de mais de 1.000 profissionais do setor. Atuou durante 8 anos no Restaurante
Vecchio Sogno em Belo Horizonte e nos eventos Boa Mesa em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, Expovinis SP e
Vinitaly.
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Diretor executivo da ABRASEL-MG, responsável pela elaboração e execução de projetos junto às iniciativas pública e
privada com foco na qualificação profissional, promoção e desenvolvimento do setor de alimentação fora do lar em todo o
estado de Minas Gerais. Responsável pelas relações institucionais, representando-a em diversos órgãos colegiados,
eventos, audiências públicas e prospectando parcerias. Responsável pela comunicação institucional, traçando planos de
comunicação e marketing, elaborando releases, newsletters e informativos, atendendo a imprensa e concedendo
entrevistas para diversos veículos. Atendimento, captação e relacionamento com associados. Mobilização de pessoas,
grupos e instituições parceiras, responsável pela fundação de cinco regionais da Abrasel no interior de Minas.
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Fundador do Club do Food Truck com experiência na organização de eventos internacionais com destaque para Final
Superenduro World Championship, Red Bull Minas Rider Hard Enduro Rally, show da banda Creedence Clearwater
Revisited in Concert e grandes eventos na capital como: Comemoração do Patrimônio Conjunto Moderno da Pampulha
e Virada Cultural 2015 e 2016.

