
 

 

 



Master em Mindfulness: Uma habilidade chave para o trabalho e para a vida - 

Ao vivo e Online 

Inova Business School 

 

Professora: Ana Marchi 

Duração total: 18 horas/aula  

Sessões ao vivo e online com a professora: 12 horas/aula 

Exercícios, atividades prévias e conteúdos extras: 6 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.  

 

 

 

                  

http://www.inovaconsulting.com.br/
https://www.inovabs.com.br/paulista


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 

Ao final deste curso, os (as) participantes entenderão e saberão como praticar as técnicas de 

Mindfulness, para deixar de ser escravos de seus pensamentos e reações automáticos e 

reassumir o comando de sua mente, do seu foco e de suas vidas. Os alunos terão acesso a 

conceitos e técnicas simples para aplicar no dia a dia em suas atividades pessoais e profissionais. 

 

O que é Mindfulness? 

Não há uma palavra correspondente em português, mas a palavra Mindfulness tem sido 

traduzida como “Atenção Plena”. É um estado ou uma habilidade que se adquire por meio de 

técnicas comprovadas cientificamente, que ajudam a cultivar a presença, a clareza mental, o 

foco e a tranquilidade, além de desenvolver a Inteligência Emocional.  

Nos últimos 40 anos Mindfulness tem sido objeto de um volume enorme de pesquisa científica 

e acadêmica, o que tem possibilitado quantificar seus efeitos e, consequentemente, facilitar sua 

introdução em instituições, escolas e, principalmente, nas empresas.   

 

 

AGENDA DE AULAS 

 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 Introdução ao Mindfulness 

- O que é Mindfulness / o que não é / porque funciona 

• - Saúde mental, auto-gestão e Mindfulness 

• - Auto avaliação de seu nível de estresse e atenção plena 

• - Orientação para as práticas da semana 

01/07 

 

2 Mente e corpo em sintonia 

• - Como lidar com as distrações para ter mais foco 

• - Como sair das reações automáticas e ter presença para agir melhor 

• - A relação mente/corpo.  

• - Relaxamento e sono 

• - Orientação para as práticas da semana 

08/07 

 



3 Mindfulness e as emoções 

• - Inteligência Emocional e Mindfulness 

• - O que significa equilíbrio emocional 

• - Como gerenciar suas emoções usando Mindfulness 

• - Orientação para as práticas da semana 

15/07 

4 O estresse 

• - Entendendo o estresse e a ansiedade como aliados 

• - Como lidar com o estresse e a ansiedade com Mindfulness 

• - Como prevenir o burn-out 

• - Orientação para as práticas da semana 

22/07 

 

5 O Mindfulness no ambiente de trabalho 

• - Os principais desafios no trabalho e como enfrentá-los com Mindfulness 

• - Novo mindset para encarar os desafios do novo mundo do trabalho 

• - Mindfulness como a habilidade-chave para o sucesso profissional 

• - Orientação para as práticas da semana 

29/07 

 

6 Seu plano Mindfulness 

• - Escolhendo as práticas mais efetivas para você 

• - Como estar mais presente para si e para o que é mais importante para 

você 

• - Plano pessoal de Mindfulness 

• - Orientação para o pós-curso 

05/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PROFESSORA 

 

Ana Marchi  

Fundadora da Utsaha, Ana Marchi trabalha há 12 anos 

com consultoria e desenvolvimento de executivos e foi 

pioneira na oferta de cursos de Mindfulness na RMC 

(Região Metropolitana de Campinas), oferecendo 

programas baseados em Mindfulness em cursos 

abertos e customizados para grandes empresas desde 

2014. Pós-graduada em Gestão das Emoções nas 

Organizações pela Faculdade Israelita Albert Einstein e 

instrutora certificada para o CEB (Cultivating Emotional Balance) do Mind&Life Institute. É 

certificada pelo Mindfulness Trainings International como Instrutora Senior e em Coaching pelo 

ICC.  Também é professora e orientadora de carreira para alunos da Inova Business School e 

diretora da ABRH Campinas, além de ter vasta experiência no mundo corporativo, nas áreas de 

TI e RH.



TURMA ÚNICA 2020 

  

Dias de aula: 01/07/2020, 08/07/2020, 15/07/2020, 22/07/2020, 29/07/2020 e 05/08/2020.  

Horário das aulas: quartas-feiras, das 19h30 às 21h20.  

 

Carga horária total: 18 horas/aula  

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

• 6 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$ 275,00 

 

 

 

 

 

* 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$ 275,00 

     À vista (desconto de 5%)      R$ 261,25 

     2 parcelas (sem juros)      R$ 137,50 

     3 parcelas (sem juros)      R$ 91,66 



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 

 

 

http://www.gs1br.org.br/
https://www.facebook.com/InovaBusinessSchoolCampinas/
https://www.instagram.com/inovabscampinas/
https://www.linkedin.com/school/3770759
https://twitter.com/inovabschool
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519993010494&text=
https://www.facebook.com/InovaBusinessSchoolSP1Paulista/
https://www.instagram.com/inovabspaulista
https://www.linkedin.com/school/3770759
https://twitter.com/inovabschool
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511969306083&text=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


