Master em NeuroManagement:
Técnicas de Neurociências na Gestão de empresas
Professor: António Dias
Duração total: 30 horas/aula
- Sessões presenciais: 20 h/a (5 sessões de 4 h/a)
- Atividades prévias e pós: 10 h/a – no Canvas LMS
Local: Inova Business School Campinas
Endereço: Av Júlio de Mesquita, 840 – Cambuí (Colégio Progresso)

A Inova Business School é uma escola de negócios que nasceu em 2013 com a missão de preparar
profissionais visionários, com olhos para o futuro, ousados e inovadores. A Inova Business School
também tem a sua divisão de consultoria. Nesta divisão, vários professores da escola também
atuam como consultores na Inova Consulting, que desenvolve projetos em empresas nas áreas de
pesquisa de tendências, cultura de inovação e projetos de inovação disruptiva e transformação
digital.

www.inovaconsulting.com.br

www.inovabs.com.br

Canvas LMS

Além das aulas presenciais, os alunos terão acesso aos conteúdos do curso através da plataforma
LMS (Learning Management System) Canvas, o ambiente virtual de aprendizagem da Inova
Business School. Trata-se do melhor ambiente virtual de aprendizagem do mundo, intuitivo, fácil
de usar e adotado pelas melhores instituições de ensino, tais como Harvard, Stanford e Yale. A
plataforma Canvas é 100% na nuvem e pode ser acessada por meio de computadores (Desktops
ou Laptops), tablets ou smartphones. Nela você terá conteúdos prévios às aulas, participará de
discussões, conferências on-line ao vivo, entre outras. Ou seja, com o Canvas você irá se
desenvolver ao longo de todo o curso, estando ou não em sala de aula.

Objetivos do curso:
Ao final deste curso, o aluno deve ter desenvolvido as seguintes competências:
•

Realizar autoanalise sobre seu modelo comportamental de Gestão

•

Aprimorar Comportamentos, estilos de Liderança e Comunicação

•

Desenvolver sua capacidade de gerenciar empresas através de técnicas inovadoras de
Neurociências.

Horário das aulas:
- 19h00 às 22h30

AGENDA DE AULAS

AULA

1

2

3

TÓPICOS ABORDADOS
Conceitos de Neurociências
Evolução e Comportamento Humano
A Biologia da Gestão

Inteligência Emocional e Digital

NeuroLiderança: Influenciar com Ciência

PROFESSOR

DATA

António Dias

12/02/2019
(terça-feira)

António Dias

14/02/2019
(quinta-feira)

António Dias

19/02/2019
(terça-feira)

4

Comunicação, Empatia e Conexão Humana

António Dias

21/02/2019
(quinta-feira)

5

Inovação e criatividade com Neurociências

António Dias

26/02/2019
(terça-feira)

Professor:
António Dias: Mestre em Ciências Farmacêuticas (Universidade do Porto,
Portugal). Especialista em Neurociências (Universidade de Salamanca –
Espanha). Pós-graduado em Marketing Management (IPAM Lisboa) e Gestão
Industrial (Univ.Lusíada - Porto). Master em Programação Neurolinguística
(INPNL – Lisboa)
Fundador da EuroMinds – Escola Europeia de Desenvolvimento Humano
com longa e sólida experiência em Administração de empresas na Europa, África e América Latina.
Atualmente empreende no ramo da Biotecnologia. É apaixonado pelo estudo do Comportamento
Humano, desenvolvendo Treinamentos e Metodologias para Gestão de Pessoas e Equipes,
Liderança, Inteligência Emocional, Cultura Organizacional, Transformação Digital e Pessoal, sempre
aplicando conceitos das Neurociências.
Membro da Sociedade Portuguesa de Neurociências. Co-autor do livro “Treinamentos
Comportamentais” da Editora Ser Mais (São Paulo - 2013)

INVESTIMENTO E INSCRIÇÕES
Inscrição online:
Investimento: R$ 590,00
Taxa de matrícula: R$ 60,00
Forma de pagamento:
À vista (cartão de débito ou dinheiro)
2x no cartão de crédito ou cheque
PagSeguro (O PagSeguro permite pagamento via boleto, transferência bancária ou cartão de
crédito (com opções de parcelamento em até 12 vezes).
ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES E CONFIRMAÇÃO DA ABERTURA DA TURMA:
7 dias úteis antes da data de início do curso

Dúvidas? Entre em contato com a Inova 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 - Campinas
Site: www.inovabs.com.br/campinas
Endereço: Av Júlio de Mesquita, 840 - Bairro: Cambuí – Campinas/SP
Telefone: (19) 9 9301-0494 (Celular e WhatsApp) | (19) 3234-0753
E-mail: inova.campinas@inovabs.com.br

InovaBusinessSchoolCampinas

Inovabscampinas

Inova Business School

Inova Business School

