
 

 

 



Master em  ‘’Ideation Thinking” - Ao vivo e Online 

Inova Business School 

 

Professora: Érika Pozetti 

Duração total: 30 horas/aula  

Sessões ao vivo e online com a professora: 20 horas/aula 

Exercícios, atividades prévias e conteúdos extras: 10 horas/aula 

 

EM PRIMEIRO LUGAR, O FUTURO 

 

A Inova Business School é uma escola de negócios que mantém os olhos voltados para o que 

ainda está por vir. Aqui, a missão é formar profissionais visionários e ousados, orientados para 

serem experts em Futuro, Tendências e Inovação. 

 

• A primeira escola de negócios do Brasil 100% dedicada a Futuro, Tendências e Inovação; 

• Cursos alinhados com o cenário mundial dos negócios; 

• Inclinação para o empreendedorismo, atuando como laboratório de startups. 

 

A Inova Business School também tem a sua divisão de consultoria. Nesta, vários professores da 

escola também atuam como consultores na Inova Consulting, que desenvolve projetos em 

empresas nas áreas de pesquisa de tendências, planejamento estratégico prospectivo, cultura 

de inovação e projetos de inovação disruptiva e transformação digital.  

 

 

 

                  



OS FUNDADORES DO GRUPO INOVA 

 

 

Luis Rasquilha 

Como CEO da Inova Consulting e um dos idealizadores deste 

projeto, o executivo Luis Rasquilha, com formação em 

Criatividade, Empreendedorismo, Gestão da Inovação, 

Administração, Marketing e Comunicação, professor de 

renomadas universidades na Europa e América do Sul e com 

experiência profissional em várias empresas da Europa, 

emprestou a este projeto a sua visão de futuro, inovação e as competências que serão 

necessárias para os executivos e empresários do futuro. Autor e Coautor de mais de 15 livros 

nas áreas de marketing, comunicação, tendências e inovação, é uma referência nessas áreas. 

 

 

Marcelo Veras 

Um dos seus fundadores, Prof. Marcelo Veras, acumula mais 

de 30 anos de experiência em empresas de diversos setores, 

nacionalidades e portes. De todo esse tempo, 80% foram 

dedicados a startups. Desde 2006, possui um estudo formal 

sobre planejamento de carreira e desenvolvimento de 

competências, estudo que já foi capa da Você S/A em março 

de 2016 e gerou dois livros — Gestão de Carreira e Competências (2014) e Tempo de 

Compartilhar (2018). É também coautor de três livros em Educação - Métodos de Ensino para 

Nativos Digitais (2010), Inovação em sala de aula (2018) e Educação 4.0 (2019) - além do livro 

de estratégia, SBB – Strategic Building Blocks (1a edição em 2017 e 2a edição em 2019). 

Graduado em Engenharia Química, com Pós-Graduação em Gestão de Produção, MBA Executivo 

em Marketing e em Gestão de Negócios. Pós MBA em Finanças. Conselheiro TrendsInnovation 

Certificado. 

 

 

 

 

 



O CURSO 

 

Objetivos 

Potencializar o lado criativo de cada um, não importando a área em que atua, por meio da 
observação, técnica e prática (action lab).  

Introduzir conceitos sobre o design thinking, brandsense e experiência do usuário através de 
aulas práticas. 

AGENDA DE AULAS 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 Pensamento Holístico e mudança de mindset | Action Lab 15/06 

2 Criatividade, Inovação e Design thinking | Action Lab 17/06 

3 Brandsense e Experiência | Action Lab 22/06 

4 Action Lab 24/06 

5 Apresentação final | Conclusão 29/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PROFESSORA 

 

Érika Pozetti  

 

Experiência e formação: Arquiteta e Urbanista pela PUC 

Campinas | Mestre em Design e Arquitetura pela FAU - 

USP. Trabalha no mercado desde 1995 iniciando seus 

trabalhos em São Paulo, e posteriormente em Campinas 

como designer da Casa3, Big Staff Mídias, e Ateliê 

Aberto executando trabalhos gráficos de identidade 

visual coorporativa, embalagens, produtos e periódicos, 

atuando fortemente com embalagens para indústria farmacêutica, foco de sua dissertação de 

mestrado. Hoje é co-proprietária da MIX DESIGN onde atua profissionalmente como designer 

gráfica e design thinker, desenvolvendo projetos, treinamentos e consultoria. Ingressou na 

carreira docente em 1997 ministrando aulas nas áreas de comunicação, design, moda e 

arquitetura para o Senac, Unifae, Unip, Esamc e coordenou a Pós-graduação em Design Gráfico 

no SENAC Campinas de 2007 à 2017. Atualmente é mentora em Design Thinking, professora do 

MBA da Inova Business School e Consultora Sênior da Inova Consulting. 

 



TURMA ÚNICA 2020 

  

Dias de aula: 15/06/2020, 17/06/2020,  22/06/2020,  24/06/2020 e 29/06/2020.  

Horário das aulas: segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h30.  

 

Carga horária total: 30 horas/aula  

• 20 horas/aula de sessões ao vivo e online com a professora. 

• 10 horas/aula para exercícios e conteúdos extras. 

  

 

Sobre as aulas 

 

Todos os encontros acontecerão de forma ao vivo e online, 

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, Yale, entre outras.  A plataforma Canvas é 100% na 

nuvem e pode ser acessada por meio de computadores (Desktops ou Laptops), tablets ou 

smartphones.  

 

Investimento 

* Taxa de matrícula: R$ 80,00 

Valor do curso: R$ 380,00 

 

 

 

 

 

 

* Em todas as opções de pagamento (à vista, em 2x ou 3x) será cobrado também a taxa de matrícula no 
valor de R$ 80,00. A taxa será cobrada na primeira parcela e não poderá ser parcelada. 
 
  

Opções de pagamento Valores 
     Valor do curso      R$ 380,00 
     À vista (desconto de 5%)      R$ 361,00 
     2 parcelas (sem juros)      R$ 190,00 
     3 parcelas (sem juros)      R$ 126,66 



Forma de pagamento 

- Cartão de crédito (pagamento recorrente) diretamente no site; 

Observação: A opção "Pagamento recorrente" debita mensalmente o valor da parcela em sua 

fatura sem comprometer o limite do cartão com o valor total do curso. 
 

  
  

Desconto para alunos(as) e ex-alunos(as) da Inova Business School 

Se você já estuda ou já estudou com a gente, você tem desconto de 15% em qualquer um dos 

planos de pagamento. Envie um email para nosso time solicitando o seu cupom de desconto 

(antes de realizar sua matrícula online). 

 

Desconto para empresas parceiras  

Consulte no site da Inova se a empresa onde você trabalha é parceira da Inova. Se sim, envie um 

email para nosso time solicitando o seu cupom de desconto (antes de realizar sua matrícula 

online).  

 

Faturamento para empresa 

Se a empresa onde trabalha é quem investirá no curso para você, envie um email à nossa equipe 

e faremos toda a documentação para pessoa jurídica. Consulte conosco as opções de 

pagamento disponíveis para este caso. 

 

Documentos necessários (anexar ao realizar a inscrição no site - PNG, JPG ou PDF) 

• 1 foto 3 x 4 digitalizado; 

• Cópia simples do CPF (Frente e verso); 

• Cópia simples do RG (Frente e verso); 

• Cópia simples do comprovante de endereço. 

 

Confirmação da abertura da turma: 10 dias 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! 

 

 

 

 

 
Inova Business School – Unidade Campinas/SP 

  
     

  
 

 
 

Inova Business School Campinas 

Av. Júlio de Mesquita, 840 

Cambuí - Campinas/SP 
 

(19) 3234-0753 | (19) 9 9301-0494 

marketing.campinas@inovabs.com.br         

inova.campinas@inovabs.com.br 

 

_____________________ 

 

 

Inova Business School – Unidade São Paulo 
 

  
     

  
 

 

 

 

Inova Business School São Paulo 

Edifício Bela Santos  

Alameda Santos nº 2441, 9º andar.  

                       Jardim Paulista - São Paulo/SP 
 

(11) 4561-0731  |  (11) 4561-0738 | (11) 9 6930-6083 

sp1paulista@inovabs.com.br         

marcele.blanco@inovabs.com.br 

 

 

A GS1 Brasil acredita no poder transformador da Educação, por isso agora é parceira da Inova Business 

School em São Paulo. Responsável por padrões de identificação na cadeia de suprimentos como o código 

de barras em todo o mundo, a GS1 busca facilitar a maneira como trabalhamos e vivemos, levando para 

a comunidade de negócios soluções inovadoras que geram eficiência, agilidade, capacitação, redução de 

custo e segurança para empresas e pessoas. www.gs1br.org.br 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


