HAMILTON SILVA
Trajetória Acadêmica e Profissional
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Doutorando em Ciência da Educação pela UNIGRAN (2018 - em
andamento), Doutorando em Teorias da Inteligência pela FCU Florida Christian University (2015 - em andamento), Mestre (Master
Degree) em Psicologia Multifocal pela FCU - Florida Christian
University (2012), Pós-Graduado em Neuropsicopedagogia, PósGraduado em Gestão e Marketing pela UNIFRAN - Universidade de
Franca e FGV - Fundação Getúlio Vargas (2010), Pós-Graduado em
Administração de Negócios pela UNIFRAN (2008), Pós-Graduado em
Educação a Distância pela UNIFRAN - Universidade de Franca (2007),
Graduado em Licenciatura em Matemática pelo CUML - Centro
Universitário Moura Lacerda (2000) e aluno do Instituto de Física da
USP São Carlos entre 1984 e 1987.

EXTENSÃO
Master Coach pelo IBC (2018), Coach Ericksoniano pelo IBC (2015/16), PSC - Personal and Self Coach pelo IBC
(2015), Business Coach pelo SELF (2009).l

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Presidente do Instituto Brasileiro de Educação e Tecnologia para
Formação – INSTITUTO IBTF / Victoria Educacional Gestor da
Academia do Consultor e Coach, autor de livros e palestrante.
Como presidente do Instituto IBTF / Victoria Educacional há mais
de 15 anos ultrapassou a marca dos 250.000 alunos e
participantes em diversos cursos, organizados junto aos setores público e privado com universidades e
faculdades parceiras, dentre as quais se destacam as empresas USCS, Innovare, Hellinger Schule, Nokia, Banco
Matone, Claro S.A., DEDIC, dentre outros e, especialmente, no programa TSPV sobre a NR32 (BD e Johnson &
Johnson), contou com mais de 40.000 alunos. Coordenador de 21 Programas de Pós-Graduação Lato Sensu
implantados em parceria com universidades. Docente e orientador em universidades no Brasil e outros países.
Há mais de 20 anos atua na área de softwares educativos, idealizando a plataforma gameficada SISEDUC, o
jogo Egotown, os Aplicativos da Academia do Consultor e Coach e tendo como principal produto a Plataforma
SISFAD (LMS - Learning Management System).
Atua como Business e Executive Coach desde 2009, principalmente junto aos gestores em programas e
projetos do IBTF / Victoria Educacional. Em 2014, fundou a Academia do Consultor e Coach onde atua como
gestor e principal formador com os cursos LIFETECC – Liderança Ferramenta e Tecnologias para Consultoria e
Coach e Pensamento Quântico: uma visão sobre a física quântica, pensamento sistêmico e as neurociências.

Idealizador, Coordenador e Professor do programa CONEXÃO PDQ - Prevenção em
Dependência Química, com mais de 15.000 participantes e por força da metodologia
multiplicou para mais de 50.000 pessoas, com prêmios e reconhecimento em
feiras e de gestores municipais. Premiado com um estande no FREEMIND
contemplando as melhores práticas, nos eventos de 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016 onde foi Palestrante nas quatro edições (2013, 2014, 2015, 2016).
Consultor e coordenador do programa “EDUCAÇÃO PARA ALTA
PERFORMANCE: DESENVOLVENDO TALENTOS” junto ao SESI do
Paraná 2016 e 2017 (27.000 alunos no total) com atuação focada
no programa SUPERLIGA SESIPR. O Programa SUPERLIGA trabalha
os alunos para os vestibulares tendo o ENEM como base.
É o idealizador, criador e gestor do aplicativo Prova 10 com mais
de 20.000 usuários (10.000 no mercado de APPs e uma versão
customizada especialmente para a SUPERLIGA). O PROVA10 é um aplicativo extraordinário desenvolvido para o
ensino médio que oferece soluções que contribuem para a excelência da educação, com fundamentação nas
neurociências (baseado no DUOLINGO). Ele é um elemento ativo no Programa “EDUCAÇÃO PARA ALTA
PERFORMANCE: DESENVOLVENDO TALENTOS”.

Palestrante em congressos e capacitações. Ministrou mais de 350 palestras em diversos
Estados Brasileiros.
Professor de Pós-graduação e Mestrados em Universidades na Espanha e Estados Unidos
nos temas ligados a Educação Global, Os Códigos da Emoção, Teorias das Inteligências e
Neurociências e Formação de Líderes e Coaches.
Organizou e implantou na Plataforma SISFAD (LMS) em parceria com a Florida Christian
University e o Escritor Dr. Augusto Cury um curso de master e doctoral degrees com foco
nas Teorias das Inteligências – Inteligência multifocal.
Publicou o livro “Depois de aprender, o que eu faço?” (2016).
Livro digital - EBOOK “10 PASSOS PARA UM GRANDE NEGÓCIO - EMPREENDEDORISMO” (Lançamento: 2018).
Livro digital - EBOOK “Você é um sucesso” (Lançamento: 2019).
Livro digital “Você é um sucesso” (prelo: 2020).

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES PROFISSIONAIS
1) Palestrante em Congressos e Capacitações, mais em diversos estados brasileiros, com temas nas áreas de
Educação e Gestão.
[PALESTRA – PROJEÇÃO MAPEADA] Neurociências aplicadas – 5 diferentes temas;
[FORMAÇÃO] A Educação que faz sentido;
[MOTIVACIONAL] Você é um sucesso;
[FORMAÇÃO] Os Códigos da Emoção;
[FORMAÇÃO] LIFE TECC – Liderança, ferramentas e Tecnologias em Consultoria e Coaching;
[FORMAÇÃO] Design Thinking para gestores e professores;
[TREINAMENTO/FORMAÇÃO] Excelência no Atendimento: da teoria à prática (Auto Responsabilidade, liderança e
resultados);
[FORMAÇÃO] A pedagogia sistêmica no século XXI - uma abordagem psicodinâmica do trinômio educador –
família – escola;
[TREINAMENTO/FORMAÇÃO] O DNA do Coach para Gestores e a Educação de alto desempenho;
[TREINAMENTO/FORMAÇÃO] Construindo a cultura do alto rendimento em gestores e equipes (Teoria e prática);
[MOTIVACIONAL] Sobreviva-se em tempos difíceis (Neurociências aplicadas à qualidade de vida);
[FORMAÇÃO] Coevolução: Um desafio multifocal entre Gerações;
[FORMAÇÃO] Os códigos da inteligência aplicados à educação e gestão (Inteligência multifocal);
[FORMAÇÃO] Excelência na organização de referenciais de qualidade para a produção de material instrucional.
[FORMAÇÃO] Gestão em EAD;
[FORMAÇÃO] Os desafios em projetos na modalidade a distância e Universidades Corporativas;
2) Consultor/coordenador e capacitador do programa “EDUCAÇÃO PARA ALTA PERFORMANCE: DESENVOLVENDO
TALENTOS”, em parceria com o SESI do Paraná em 2016 a 2018 (27.000 alunos no total), com atuação focada
no programa SUPERLIGA SESIPR. O Programa SUPERLIGA trabalhou os alunos para os vestibulares tendo o
ENEM como referência.
RESULTADOS PRÁTICOS
● Aumento na nota média em 2016 para 2017 do sistema em mais de 30 pontos na prova objetiva e 60 pontos na
redação;
● Número de alunos que participaram aumentou de 36 para mais de 800;
● Captação de talentos - 2017;
● Participação dos talentos;
● Participação de alunos da 1ª e 2ª séries e
● Não foram consolidadas apurações mais precisas em 2018, mas foi observado o desempenho notável de vários
alunos, com excelentes resultados,
● Atestados de qualificação técnica.
3) COORDENAÇÃO DO CONEXÃO PDQ
O CONEXÃO PDQ - Conexão Prevenção em Dependência Química é um programa que trabalha códigos
de comportamento e inteligência, armadilhas da mente, virtudes, hábitos e valores, através de um GAME 3D
com os alunos e na pós-graduação de professores (metodologia PRÁXIS) conceitos de dependência química
com foco na proteção das emoções.

2017 SENAIPR, em 35 municípios com professores/coordenadores formados em nível de Pós-Graduação
Lato Sensu e 2000 jovens. A dinâmica prevê a formação de multiplicadores, e como resultado para mais de
35.000 pessoas das comunidades atingidas diretamente. Projeto em andamento.
2016 SESIPR, em 35 municípios com 70 professores/coordenadores formados em nível de PósGraduação Lato Sensu e 4000 jovens e pais. A dinâmica prevê a formação de multiplicadores, e como resultado
para mais de 70.000 pessoas das comunidades atingidas diretamente. Projeto em andamento.
2015 SESIPR, em 35 municípios com 35 professores/coordenadores formados em nível de PósGraduação Lato Sensu e 2000 jovens e pais. A dinâmica prevê a formação de multiplicadores, e como resultado
para mais de 35.000 pessoas das comunidades atingidas diretamente. Projeto em andamento.
2014 SESIPR, em 45 municípios com professores/coordenadores formados em nível de Pós-Graduação
Lato Sensu e mais 1.500 jovens. A dinâmica prevê a formação de multiplicadores, tendo como resultado mais
de 20.000 pessoas atingidas diretamente, e a utilização de tecnologias educacionais diferenciadas, um game
3D. Na página inicial do site: http://www.conexaopdq.com.br/ não deixe de ver os vídeos em Depoimentos e
Resultados. Coordenador Acadêmico.
2014 EMPRESAS, COMUNIDADES E MUNICÍPIOS, profissionais, comunidade e pais.
4) Organizou e implantou na Plataforma SISFAD (LMS) os cursos de Mestrado e Doutorado na Florida Christian
University com foco nas Teorias das Inteligências em parceira com o Escritor Dr. Augusto Cury.
5) Como arquiteto de software desenvolveu vários produtos voltados para as áreas de gestão e educação.
6) Desenvolveu os programas da Teoria da Inteligência Multifocal e coordenou o desenvolvimento dos conteúdos
dos cursos em nível de Master e Doctor na Florida Christian University.
7) Professor das disciplinas de Teorias das Inteligências e suas Aplicações à Educação e Gestão, Os Códigos da
Inteligência e Design de Construção Multifocal dos Pensamentos na UNIFUTURO.
8) Atuou como professor, coordenador em instituições de ensino médio e pré-vestibulares há mais de 30 anos
dentre eles os de maior relevância, o Sistema anglo de Ensino, Integral e SISTEMA COC (hoje UNISEB).
9) No sistema COC de Educação foi autor de material pedagógico por sete anos, coordenou e participou do
desenvolvimento de várias tecnologias, como: Sala do futuro, Salão Nobre, Sala 3D e desenvolvimento de
softwares. Na TV Cultura, TV THATHI e diversas rádios, gravou vários programas, coberturas e
acompanhamento dos vestibulares por sete anos consecutivos.
10) Diretor do Núcleo de Educação a Distância da Universidade de Franca, 5 anos (2005 a 2010), onde foi o
responsável direto no Credenciamento da Universidade de Franca (Avaliação 98,2% - 100% nos 3 critérios de
EAD).

11) Professor e Consultor da Universidade de São Caetano do Sul - USCS, entre os anos de 2010 e 2011, autarquia
municipal, trabalhou no credenciamento da IES, em conjunto com o Pró-Reitor de EAD, Denis Donaire. Com
Plataforma SISFAD, obtiveram notas 5, 5 e 4 segundo Relatório de Avaliação do INEP.

12) Sócio e Diretor Executivo da Escola BAUHAUS entre os anos de 2006 e 2012. Instituição com oferta de cursos
em nível técnico e profissionalizantes com foco em Artes e Tecnologias Aplicadas atua também como polo de
IES. Localizada em Ribeirão Preto, SP. Foi adquirida com 20 alunos em 2006 e negociada em 2012 com 1.270
alunos.
13) Concepção, Implantação e Gestão de Universidades Corporativas:
● CLARO
Nível: Superior Tecnológico (Duração: 2 anos)
Certificação: UNIUBE
Parceiros: FUNDETEC
● DEDIC
Nível: Superior Tecnológico (Duração: 2 anos)
Certificação: UNIUBE
Parceiros: FUNDETEC
● ACTIONLINE
Nível: Superior Tecnológico (Duração: 2 anos)
Certificação: UNIUBE
Parceiros: FUNDETEC
14) Coordenação e gestão de projetos junto a órgãos governamentais, dentre eles:
a) Como Presidente do INSTITUTO IBTF esteve à frente dos trabalhos para a Secretaria de Esporte, Lazer e
Juventude do Estado de São Paulo, ofereceu o “Programa Conexão Esporte” para 15.142 (quinze mil, cento e
quarenta e dois) alunos, em 79 (setenta e nove) municípios do Estado, num total de mais de 40.000 inscrições
nos cursos oferecidos. Objetivou fomentar e estimular a aprendizagem das modalidades esportivas XADREZ e
DAMAS como disciplinas formadoras para desenvolver o raciocínio lógico e estratégico, utilizando como
ferramenta a plataforma de educação a distância SISFAD;
b) Como presidente do Instituto IBTF celebrou e coordenou o convênio CONDIGITAL, Ministério da Educação –
MEC e Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, para a produção exclusiva de conteúdos de Física,
abrangendo o currículo básico da disciplina, nas três séries do Ensino Médio. Todos os recursos educacionais
(72 objetos) do projeto encontram-se publicados no Portal do Professor, no Banco Internacional de Objetos
Educacionais.

Importante destacar no convênio CONDIGITAL, Ministério da Educação – MEC e Ministério da Ciência e
Tecnologia – MCT, a equipe de autores, colaboradores e parcerias na execução do projeto - Instituto de
Estudos Avançados (IEASC) e o Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC), ambos da Universidade de
São Paulo (USP), campus de São Carlos.
Outras instituições, participantes do CONDIGITAL: PUC-Rio, UNICAMP, UFSM, UFG, LACTEC, IGGE dentre outros.
Principais Coordenadores, Autores e Colaboradores:
Diretor de linguagem e arte Cao Hamburger: Diretor do Castelo Rá-Tim-Bum;
Yvonne Primerano Mascarenhas: Professora Titular da USP, dirigiu e administrou, Instituto de Física de São
Carlos. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2734203117778600;
Sergio Mascarenhas Oliveira: Fundador da Embrapa, Fundador e Reitor por 9 (nove) anos da Federal de São
Carlos, 2 (duas) vezes diretor da SBPC. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5310596545712175;
Carlos Alfredo Arguelo: Dirigiu o Instituto de Física da Unicamp com Cesar Lattes. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5752034273033855;
Nelson Studart Filho: Coordenador dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação de Física da UFSCar.
Lattes:http://lattes.cnpq.br/0451310772113076;
Hamilton
Silva:
Coordenador
pedagógico,
Presidente
do
Instituto
IBTF.
Lattes:
http://lattes.cnpq.br/3654519945630174;
Paulo Mascarenhas: Coordenador de desenvolvimento de vídeos e coautor.
c) Desenvolvimento do projeto do Programa Auto-Emprego e Cooperativismo a distância junto a Secretaria do
Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo - SERT.
d) Desenvolvimento de projeto dos cursos junto a Secretaria Municipal do Trabalho para a execução do Plano
Territorial de Qualificação Profissional - PlanTeQ.
FORMAÇÃO ACADÊMICA – DESCRIÇÃO DOS CURSOS
1. 2018 – Extensão Master Coach – IBC;
2. 2018 – Doutorado em andamento em Ciências da Educação - UNIGRAN;
3. 2016 – 2017 – Pós-Graduação Lato Sensu em Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional – FEAD;
4. 2016 – Extensão Coach Ericksoniano – IBC;
5. 2015 – Extensão Personal And Self Coach, Business Coach – IBC;
6. 2010 – 2012 – Mestrado em Psychology Multifocal. - Florida Christian University, FCU, Orlando/Florida;
7. 2009 – 2010 – Curso Livre – Formação em Coaching, SELF – SA CORPORATIVO.
8. 2007 – 2008 – Especialização em Administração de negócios. - Universidade de Franca, UNIFRAN;
9. 2007 – 2007 – Especialização em Educação a Distância. - Universidade de Franca, UNIFRAN;
10. 1998 – 2000 – Licenciatura em Matemática e Habilitação em Física - Centro Universitário Moura
Lacerda, CUML;
11. 1984 – 1987 – Graduação interrompida em 1987 em Física Bacharelado. - Universidade de São Paulo,
USP;
12. 1983 – 1984 – Licenciatura em Física. - Universidade Estadual Paulista - Júlio de Mesquita Filho –
transferida para a USP.

