
  



 

 

 

 

 

 

Master:  Design Thinking  

 

Professora: Érika Pozetti 

 

Duração: 30 horas/aula 
Sessões presenciais: 20 horas/aula (em 3 sessões presenciais) 
Canvas LMS: 10 horas/aula (online) 
Local: Inova Business School SP1 Paulista 
Endereço: Alameda Santos, número 2441, andar 9. Edifício Bela Santos, Jardim Paulista São Paulo 

 

Objetivos do curso: 

O tema deste Master é resumidamente um conjunto de processos e técnicas para solucionar problemas de várias 
amplitudes, baseado no pensamento do design. O curso tem como objetivo trazer o conhecimento sobre o que é o 
Design Thinking e como pode ser aplicado em diferentes frentes de negócio de modo inovador.  

   

 

AGENDA DE AULAS 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS PROFESSOR DATA 
1 Design Thinking e etapas - Imersão Érika Pozetti 

 
02/02/2019 

Horário  
das 9h às 17h 2 Debriefing | Personas | Ideação Érika Pozetti 

 
3 Prototipação Érika Pozetti 

 
09/02/2019 

Horário  
das 9h às 17h 4 Teste Érika Pozetti 

 
5 Apresentação final | conclusão | Cases Érika Pozetti 16/02/2019 

Horário  
das 9h às 12h30 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Professora: Érika Pozetti 

Experiência e atuação: Experiência profissional de 20 anos passando pelas empresas: Instituto 
RACINE, Casa3 Design e Arquitetura e Ateliê Aberto - Produções Contemporâneas executando 
trabalhos em design, design thinking, Business design e Branding. Hoje é co-proprietária da MIX 
DESIGN onde atua profissionalmente como designer gráfica e design thinker, desenvolvendo 
projetos gráficos, treinamentos e consultoria. Ingressou na carreira docente em 1997, 
coordenou a Pós Graduação em Design Gráfico no SENAC Campinas de 2007 à 2017. Atualmente 
ainda leciona nesta mesma instituição, bem como na ESAMC Campinas. É coordenadora e 
mentora na especialização do MBA em Design Thinking da Inova Business School e Consultora 

Senior da Inova Consulting. Formação: É Mestre em Design e Arquitetura pela FAU – USP e Graduada em Arquitetura e 
Urbanismo pela PUC Campinas. 

 

Investimento e Inscrições 

Inscrições: 

Online, através do link: www.inovabs.com.br/masterdesignthinking-sp 

Investimento:  R$ 760,00 (Setecentos reais) 

Taxa de inscrição: R$ 60,00* 

Valor total: R$ 820,00 (Oitocentos reais) 

*A taxa de inscrição/matrícula será cobrada quando você realizar sua inscrição no site (pagamento via PagSeguro) ou 
será incluída no seu plano de pagamento. 

Formas de pagamento: 

 

1 - Cartão de débito ou dinheiro (no primeiro dia de aula – desconto de 5% no valor do curso) 

2 - Cartão de crédito: no primeiro dia de aula você passará todo o valor do curso + taxa de inscrição contratado no seu 
cartão. Parcelamento no cartão de crédito em 3x. (pagamento recorrente indisponível). 

3 - PagSeguro - o PagSeguro permite pagamento via boleto ou cartão de crédito com opções de parcelamento em até 12 
vezes, diretamente no site da Inova. (consulte as taxas no site) 

Obs: se a empresa onde você trabalha é quem pagará o curso para você, fale diretamente com a Inova e emitiremos a 
nota fiscal, contrato e boleto em nome da sua empresa. 

 



 

 

 

 

Confirmação da abertura da turma: 7 dias úteis antes da data de início do curso. 

Dúvidas? Entre em contato e agende um bate-papo para conhecer a história, time de professores e todos os cursos que 
a Inova oferece!  

_____________________________________________________________________________ 

Contatos da Inova Business School - SP1 Paulista 

Site: www.inovabs.com.br/paulista 

 

 

Endereço: Alameda Santos nº 2441, 9º andar Edifício Bela Santos. Bairro: Jardim Paulista.  

São Paulo/SP (Esquina com Rua Bela Cintra – estamos a uma quadra da Av. Paulista) 

Estação de metrô mais próxima: Consolação (linha verde) 

Telefones: (11) 9 6930-6083 (Celular e WhatsApp)  |  (11) 4561-0731  |  (11) 4561-0738 

E-mails: sp1paulista@inovabs.com.br e marcele.blanco@inovabs.com.br 

 

Siga a Inova nas redes sociais e fique por dentro dos eventos e novidades! 

 

InovaBusinessSchoolSP1Paulista                                                Inovabspaulista         

   Inova Business School                                                 Inova Business School 

 

 A Inova Business School está em São Paulo com a parceira GS1 Brasil. www.gs1br.org 

 

 



 

 

 


