
  



 

 

 

 

 

Master: Neurociência Aplicada à Comunicação e Publicidade 

 

Professor: Julien Diogo  

Duração: 16 horas/aula 

- Presencial: 12 horas/aula (3 sessões presenciais) 

- Canvas LMS: 4 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: 

Diariamente, ao longo das 24h, cada um de nós encontra-se exposto a milhares de estímulos publicitários nos mais 

diversos contextos e elementos. 

A batalha pela atenção e envolvimento é enorme, sendo que atualmente a questão é "Será que a minha publicidade é de 

sucesso?", a neurociência ajuda a criar, desenvolver e avaliar estímulos publicitários à luz do comportamento humano. 

Ao longo do treinamento serão abordados vários elementos que devem, à luz da neurociência, constar para na criação de 

campanha publicitárias, spots para televisão ou ainda na elaboração de direct mail.  

Horário das aulas: Das 19:00 às 22:30, com 10 minutos de intervalo 

AGENDA DE AULAS 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 O Cérebro do Consumidor e a Comunicação 

• Fatores biológicos e fisiológicos no 
comportamento humano  

• Os sistemas sensoriais e sua importância 

• Semiótica e Comunicação: Como interpreta o 
cérebro o que se comunica 

• Economia Comportamental aplicada à 
Comunicação 

 
 

21/01/2019 
Segunda-feira 

Das 19h às 22h30 

2 A Comunicação e a Publicidade à Luz da Neurociência 

• Publicidade Cognitiva X Publicidade Afectiva 

• Estudos mundiais de Neurociência Aplicada à 
Comunicação e Publicidade 

• Dicas de NeuroPublicidade 

 
22/01/2019 
Terça-feira 

Das 19h às 22h30 

3 Neurociência Aplicada à Comunicação 

• A Metodologia ICN Agency  

• Neurociência ao serviço da comunicação: EEG, Eye 
Tracking e Psicofisiologia Periférica, o que descobrir 
com estes recursos 

• Cases ICN Agency  

 
23/01/2019 
Quarta-feira 

Das 19h às 22h30 

 



 

 

 

 

Professor:  

 

Prof. Julien Diogo 

 

Experiência e formação: CCO ICN Agency & Diretor PsicoSoma Viseu. Licenciado em 

Comunicação Social pela Escola Superior de Educação de Viseu - IPV. Mestre em 

Comunicação e Marketing pela Escola Superior de Educação de Viseu - IPV com 

especialização em Place Branding. Desenvolve projetos de marketing, comunicação e 

experiências para empresas nacionais e internacionais prestando ainda consultoria junto 

de marcas territoriais como Beira Baixa ou Vouzela (Portugal). Criador de vários 

conceitos de negócio em áreas como a restauração, hotelaria, educação ou ainda setor automóvel. Consultor 

internacional no âmbito dos processos de internacionalização de empresas, com foco no mercado Francês e Suíço. 

Formador Profissional e ainda consultor em formação profissional. Autor de vários artigos e livros sobre a neurociência 

aplicada aos territórios, com participações em livros como "Princípios de NeuroMarketing: Neurociência Cognitiva 

Aplicada ao Consumo, Espaços e Design"; "Comportamento do Consumidor"; e "Porque é que o Marketing é Sexy e 

Inteligente". 

 

Julien Diogo 

 

Investimento e Inscrições 

Inscrições: 

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

Investimento:  R$ 600,00 (Setecentos reais) 

Taxa de inscrição: R$ 60,00* 

 

Valor total: R$ 660,00 (Seiscentos e sessenta 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) 

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 

http://www.inovabs.com.br/
mailto:sp1paulista@inovabs.com.br
http://marcele.blanco@inovabs.com.br


 

 

 


