
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pós-graduação em Neuromarketing Aplicado ao 

Comportamento: Data Science & Insight’s 

 
 

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.  

 
 

 
www.inovaconsulting.com.br 

 
 
 

 
www.inovabs.com.br  

 

 

 

 

 

 

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


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 ICN Agency 

O ICN Agency é um conceito de Intelligence em consumo, marcas e territórios baseada na 

neurociência cognitiva aplicada, que visa potencializar a relação emocional entre marcas e 

consumidores. Criamos e utilizamos o Dopaminecision Model ICN Agency, uma metodologia de 

análise (psicofisiologia, oculometria, neurofisiologia com equipamentos como fMRI, EEG, SCL, 

fEMG, Eyetracking, ECG, entre outros) aliada a domínios como a sociologia, economia, 

marketing, design ou ainda engenharia. Os fundadores criaram uma metodologia única, baseada 

em investigação científica e laboratorial, estudos de psicologia experimental, sociologia, 

antropologia, economia, gestão, marketing e comunicação, que interliga no processo de análise 

e desenvolvimento através da participação de técnicos qualificados nestas áreas, obtendo 

elevado grau de rigor e validade dos dados. Essa mesma metodologia será partilhada durante o 

curso com todos os alunos, bem como o manuseamento das ferramentas e estudos de caso.  

Intelligence Consumer Neuroscience Agency – Portugal 

 

 
 

www.icnagency.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icnagency.com/


OS FUNDADORES DO ICN 
 

Julien Diogo 

CCO ICN Agency & Diretor PsicoSoma. Professor no Instituto 

Politécnico de 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". 

 
Fernando Rodrigues 

CEO & Founder da ICN Agency e CEO & Founder da 

PsicoSoma, professor universitário em várias universidades 

em Portugal (Instituto Politécnico de Leiria, IPAM, 

Universidade Lusófona), no Brasil (INOVA Business School), na 

Colômbia (CESA, Fundación Universitária Konrad Lorenz e 

Universidad de la Costa - CUC) e no Perú (ESAN). Especialista 

Avançado em Neuropsicologia e Especialista em Psicologia 

Clínica (pela Ordem dos Psicólogos de Portugal), obteve 

também o Título de Especialista em Marketing e Publicidade em Portugal pelo Instituto 

Politécnico de Leiria, Lisboa e Setúbal. Na sua formação, estuda Doutoramento em 

Neurociências na Universidad de Valência (Espanha), possui Diploma de Estudios Avanzados em 

Neuropsicologia Clínica pela Universidad de Salamanca (Espanha) e Licenciatura em Psicologia 

Clínica.É investigador no GIINCO (Grupo Internacional de Investigación en Neurociencia 

Conductuales) e autor de vários livros, como por exemplo "Princípios de NeuroMarketing: 

Neurociência Cognitiva Aplicada ao Consumo, Espaços e Design"; "Comportamento do 



Consumidor"; "Influência do Neuromarketing nos Processos de Tomada de Decisão", "Porque é 

que o Marketing é Sexy e Inteligente", entre outros. Keynote Speaker e Consultor com mais de 

10 anos de experiência internacional possuindo em portfólio grandes marcas como clientes. 

 

O PROGRAMA 
 

O programa de Pós-Graduação em Neuromarketing Aplicado ao Comportamento: Data 

Science & Insight’s tem como objetivo proporcionar ao aluno uma visão abrangente das 

principais tecnologias que já estão mudando a sociedade e o mundo dos negócios, 

proporcionando o desenvolvimento de competências mais demandadas atualmente e no 

futuro, que possibilitem uma carreira sólida e ascendente.  

 

Objetivo geral: 

A Pós-Graduação em Neuromarketing Aplicado ao Comportamento: Data Science & Insight’s, 

persegue como ideal a capacitação de profissionais do setor do consumo, marketing, 

publicidade ou ainda varejo, em domínios como comportamento, decisão de compra, 

tendências, comunicação, marketing ou estratégia tendo sempre como base a neurociência 

cognitiva aplicada. Integrar os insights da Neurociência na comunicação e publicidade, marcas, 

embalagens, logotipos, espaços de consumo, websites, produtos e serviços, vendas, entre 

outros será o objetivo máximo do curso, permitindo um dia-a-dia mais eficaz dos profissionais 

e das suas marcas. O conhecimento sobre o consumidor será amplo, desde origens do seu 

comportamento, das suas ações, pensamentos, reações, atitudes, decisões, necessidades e 

desejos, ou seja, o cérebro e o corpo humano. 

 

Metodologias: 

Um modelo de aprendizagem diferente, baseado nas práticas de Microlearning, Estações de 

Aprendizagem,  Exploração de Casos e Produtos de Aprendizagem, visando uma adequação de 

modelos de aprendizagem mais efetivos, envolvente e estimulantes. 

Partindo da exploração de situações reais e aplicando exercícios práticos e simulações, aos 

contextos vivenciados pelos participantes. Simultaneamente também será aplicado o método 

expositivo caracterizado por um componente híbrido entre a teórica e a desconstrução de casos 

práticos.  

A ideia será privilegiar o componente prático através de dinâmicas de grupo, permitindo a 

observação, também em alguns momentos, dos equipamentos em funcionamento em 

laboratório para que se possam aferir as potencialidades dos equipamentos e das tecnologias. 



Com a vinda dos professores do ICN Agency serão apresentados e debatidos Casos Reais de 

Investigação da agência portuguesa, de setores como a bancos, varejo, café, entre outros. 

 

 

 
Em todas as aulas, as aulas serão desenvolvidas em torno de vários objetivos e conteúdos de 

acordo com o presente programa.  

Esses conteúdos e objetivos serão trabalhados em 4 grandes blocos de conteúdos por módulo, 

o que fará dois blocos por dia de aula.  

 

Assim, em cada dia de aula existirão dois grandes conteúdos com objetivos e com o 

desenvolvimento de dois produtos de aprendizagem (Mapa Mental, Tarefa, Flash Card, entre 

outros) a ser desenvolvido em grupo.  

 

Com esta metodologia o aluno irá conseguir tangibilizar o conhecimento trabalhado em sala. 

 

Equipamentos e ferramentas 

Além de uma visão teórica e da apresentação e discussão de casos reais, o curso contará ainda 

com experiências, role playing, laboratório em sala de aula com equipamentos e várias 

dinâmicas criativas. 

Quando buscamos compreender o comportamento humano, precisamos avaliar também os 

seus comportamentos fisiológicos e entender como o cérebro humano funciona. O uso de 

equipamentos tecnológicos nos permite conferir com mais profundidade dados sobre: 



Memória, Motivação e Aprendizagem 

A tomada de decisão está diretamente vinculada à memória e motivação, e comprar 

uma marca implica aprender sobre a mesma!  

 

Recompensa, Tomada de Decisão e Lógica 

Tomamos decisões por recompensa ou aversão à perda, nós medimos também o 

“workload cognitivo” que valoriza a lógica. 

 

Afetos, Emoções e Estímulos Sensoriais 

As emoções são a base do ser humano e da sua tomada de decisão, não medir implica 

jogar à sorte os estímulos que vão provocar a decisão do ser humano. 

 

Conheça a seguir os softwares e hardwares que serão utilizados na aula do Módulo 3 e 

Módulo 4, como o Bitalino (Frequência Cardíaca, Condutância da pele ...), EEG (Emotiv) 

ou ainda o Eye Tracking (Gazepoint). 

 

Ainda visando uma fantástica experiência para você, a Pós-graduação em Neuromarketing 

Aplicado ao Comportamento foi desenvolvida com os seguintes pilares: 

1 - Blended Learning (ensino híbrido) 

2 - Metodologias ativas 

 

1 - Blended Learning (ensino híbrido) – powered by 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, Yale, entre outras.  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. 

 

2 - Metodologias ativas 

São métodos que mudam radicalmente o papel do aluno. De um mero coadjuvante, que vem 

para a escola e fica sentado ouvindo um monólogo e um professor “passando slides”, as 

metodologias ativas transformam você em ator principal no processo. Com o Canvas LMS e 

conteúdos também on-line, as sessões presenciais são mais profundas, produtivas e 

participativas. Aprendizado por problemas, aprendizado por projetos, estudos de caso, sala de 

aula invertida, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINAS E CARGAS HORÁRIAS 
 

 
Estrutura da carga horária 

 
O curso tem 10 módulos, composto pela seguinte dinâmica: 

• Presencial (teoria e prática):  200 h/a 

• E-Learning: 3 horas à distância com tutor de Portugal  

• Trabalho prático orientado: 10 h/a 

• Trabalho de campo autônomo para a execução do projeto final: 150 horas   

• Atividades prévias e posteriores dos módulos: 100 h/a 

• Carga Horária Total: 463 h/a 

• Duração: 13 meses 

 
 

  

  

As cargas horárias acima envolvem sessões presenciais em grupo, trabalho de campo, atividades de 

preparação para as aulas e trabalhos a serem desenvolvidos nos módulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETALHAMENTO DAS DISCIPLINAS 

 

1 - Neurociência Cognitiva Aplicada 

• Neuroanatomia 

o Anatomia, Fisiologia, Estruturas Básicas e suas funções 

• Neurofisiologia 

o Neurobiologia Básica dos Processos de Tomada de Decisão 

• Neuropsicologia 

o Fatores biológicos e fisiológicos no comportamento humano em consumo 

• Neuromarketing  

o Importância da Neurofisiologia e Neuroanatonomia para o Consumo 

• Produto de Aprendizagem 1 - MindMap da Anatomia e das Emoções do Consumidor 

• Competências desenvolvidas 1 – Conhecimento da anatomia e das emoções do 

consumidor 

• Produto de Aprendizagem 2 - Flash Card Estudo de Neuromarketing 

• Competências desenvolvidas 2 – Identificação da amplitude de atuação do 

Neuromarketing 

 

 

2 - Behavioral Data Science  

• Vieses de Economia Comportamental 

o Vieses influenciadores do comportamento 

• Questionários de resposta subjetiva com escalas 

o Tipos, Exemplos e Aplicações  

• Escalas Psicológicas de Comportamento 

o Escalas BIS/BAS e BMS 

o PANAS e outras Escalas 

o Outras escalas e softwares de avaliação de massas 

• Emotional Focus Group  

o Guia, Escalas, Moderação e Insights 

• Produto de Aprendizagem 1 - Driver de Aplicação da Economia Comportamental  

• Competências desenvolvidas 1 – Identificação dos vieses da EC e do seu impacto nas 

decisões 

• Produto de Aprendizagem 2 - Guia Orientador de Focus Group Emocional 

• Competências desenvolvidas 2 -  Alinhamento de Guia e moderação de um painel de 

focus group. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - NeuroDataScience  

• Eye Tracking 

o Métricas, Equipamento e Insights 

• Psicofisiologia  

o Psicofisiologia periférica e estados emocionais (introdução à EDA, RC, ECG e 

fEMG) 

• FACS 

o Expressões Emocionais, Softwares e Insights 

• Eletroencefalografia 

o Métricas, Insights e suas potenciais aplicação ao estudo da emoção e 

processos de tomada de decisão 

• Produto de Aprendizagem 1 - Flash Card das Técnicas Compostas com Métricas 

• Competências desenvolvidas 1 – Identificação das principais métricas de 

comportamento biométrico 

• Produto de Aprendizagem 2 - Ficha de Insights com base em casos  

• Competências desenvolvidas 2 – Percepção da relação métrica – comportamento do 

consumo 

 

4 - Big Behavioral Data  

• Métricas de Social Media  

o Seguidores, Likes, alcances, publicações, CTR e os drivers comportamentais 

presentes  

• Métricas de Motores de Busca 

o Tráfego, taxa de conversão para leads e clientes, palavras-chave, links externos 

e os drivers de comportamento de massa 

• Métricas de Customer Data  

o Churn (ou cancelamento), Expansion (ou vendas adicionais), Ativação e Net 

Promoter Score 

• Sensorização em Consumo 

o Sensores, Métricas e Emoções em contexto real  

 

• Produto de Aprendizagem 1 – Line Process de Métricas a integrar na estratégia da 

marca 

• Competências desenvolvidas 1 – Identificação das principais métricas das mídias 

sociais  

• Produto de Aprendizagem 2 – Mapa Relacional entre Métricas Off e Online do 

comportamento 

• Competências desenvolvidas 2 – Preparar as métricas a recolher no mundo off e online 

 

 

 

 

 

 



5 - Trends & Forecasting Comportamentais   

• Trends Fusion 

o As tendências de comportamento e negócios 

• Predictive Forecasting  

o Extrair Drivers e Insights de Inovação 

• Neuro Design Thinking  

o Das ideias aos produtos e serviços 

• Gestão da Inovação Baseada em Comportamento 

o Relações entre tendências e comportamento 

 

• Produto de Aprendizagem 1 - Painel de Tendências  

• Competências desenvolvidas 1 – Identificar os elementos que sustentam uma 

tendência  

• Produto de Aprendizagem 2 -  Design Thinking de Caso Internacional  

• Competências desenvolvidas 2 – Categorizar informação e promover a criação de 

soluções com base nas tendências 

 

 

6 - Estudos e Dados de Campo  

• Shop Along & Tracing  

o Objetivos, Grelha, Recolha e Extração de Dados 

• Observação Etnográfica & Cliente Mistério 

o Objetivos, Grelha, Recolha e Extração de Dados 

• Mapas perceptuais de comportamento 

o Construção e Extração de Dados 

• Estudos experimentais e sensoriais 

o Settings, Escalas, Testes e Dados  

 

o Produto de Aprendizagem 1 - Matriz de Shop Along e Tracing  

o Competências desenvolvidas 1 – Conceber matrizes, escalas e métricas para análise de 

comportamento direto em campo 

o Produto de Aprendizagem 2 - Mapa de Estudo & Matriz de Cliente Mistério  

o Competências desenvolvidas 2 – Construir o alinhamento macro de um estudo 

experimental.



7 - Estratégia Baseada em Neurociência I  

• 7.1 Branding  

o Posicionamento de marcas na mente do consumidor  

o NeuroBranding: As lovemarks e agregação valor emocional 

• 7.2 Produto  

o Produto e Serviço à luz da Neurociência Aplicada 

• 7.3 Pricing 

o Preço e sua estratégia com Neurociência Aplicada 

• 7.4 Vendas e Negociação  

o Mapa da NeuroNegociação e Sistemas de Recompensa 

• Produto de Aprendizagem 1 - NeuroBrandBook 

• Competências desenvolvidas 1 – Identificar as dimensões e elementos emocionais de 

uma marca 

• Produto de Aprendizagem 2 - Guia de Role Playing “Venda Emocional” 

• Competências desenvolvidas 2 – Argumentar um processo de venda de forma 

envolvente e emocional 

 

 

8 - Estratégia Baseada em Neurociência II  

• Experiência de Consumo  

o A Economia da Experiência e a Jornada do Usuário 

• Espaços de Consumo e Distribuição 

o O Design de espaços de consumo 

• Comunicação e Publicidade  

o A Comunicação Cognitiva vs Afetiva 

• Comunicação Pessoal e Política  

o Técnicas de comunicação com neurociência 

 

Produto de Aprendizagem 1 - Flash Card & Criação Lego de Espaço de Consumo  

Competências desenvolvidas 1 – Criar uma jornada do usuário adequada a um espaço de 

consumo emocional 

Produto de Aprendizagem 2 - Storyboard para campanha de comunicação 

Competências desenvolvidas – Definir o posicionamento, tom, mensagem e meios para uma 

campanha emocional 

 

9 - Estratégia Web  

• A Jornada Emocional do Utilizador na Web - UI & UX 

o Pontos de contato, envolvimento e métricas 

• Web design com Neurociência  

o Design: layout, cores, lettering, formas e outros 

• Social Media e App  

o Usabilidade e Envolvimento: Prova Social, Concursos e Gamificação 

• Copywriting & NeuroStorytelling  

o Conteúdos emocionais, gatilhos e histórias  



Produto de Aprendizagem 1 - Mapa da Jornada Emocional do Utilizador  

Competências desenvolvidas 1 – Distinguir e construir os principais pontos de contacto do 

usuário na web 

Produto de Aprendizagem 2 - Roadmap de um WebSite Emocional 

Competências desenvolvidas 2 – Desenhar um layout de website à luz da Neurociência 

Cognitiva e da Economia Comportamental 

 

10 - Insights & Neurociência Cognitiva Aplicada 

• Cruzamento de Estudos (Redução de dados) 

o Mapa relacional de Métricas, Dados e Insights 

• Relatório de Profilling de consumidor  

o Tipos e Clusters de Personalidades  

• Geração de Insights e desmultiplicação de dados  

o Traçar Insights para o problema, clusters e justificação  

• Mapa de Insights com Drivers de aplicação  

o Criação de Insights  

 

Produto de Aprendizagem 1 - Metodologia de criação de Insights  

Competências desenvolvidas 1 – Identificação das principais etapas do método de extração e 

pensamento criativo  

Produto de Aprendizagem 2 - Apresentação de criação de Insights  

Competências desenvolvidas 2 – Capacidade de ligação entre dado, drivers e insights e sua 

aplicação na marca. 

 

NeuroPitch 

O projeto final de curso chama-se “NeuroPitch”. Nele, o aluno deverá apresentar uma ideia que 

represente uma proposta de valor única no mercado.  

A ideia deverá ser embasada em todos os conhecimentos do curso, desde da anatomia, 

emoções, paradigmas, tendências, criatividade, processos de tomada de decisão, economia 

comportamental, marketing, comunicação, design, entre outros.  

O aluno terá assessoria e apoio do coordenador do curso ao longo de todo o curso, para traçar 

caminho, validar ideias e desenvolver conteúdos. 

Vários são os alunos que atualizaram processos nas suas empresas, criaram produtos, serviços 

em clientes que são hoje um sucesso. O NeuroPitch possui de duas etapas: o trabalho em si, 

desenvolvido ao longo do curso, e a apresentação da sua ideia para a banca final.  

 

 

 

 

 



COORDENADOR DO PROGRAMA 

 
 

Prof. Julien Diogo 

CCO ICN Agency & Diretor PsicoSoma Viseu. Licenciado em 

Comunicação Social pela Escola Superior de Educação de 

Viseu - IPV. Mestre em Comunicacação 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". 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVO 1º SEMESTRE 2020 

 

PÓS-GRADUAÇÃO NEUROMARKETING – TURMA VII 

 
DADOS GERAIS  

- Carga horária: 463 horas/aula  

- Duração: 12 meses 

 

INÍCIO DAS AULAS:  

➢ Início previsto para 21 de março de 2020 

 

HORÁRIO DAS AULAS: 

➢ 8h às 17h40 aulas aos Sábados 

(Haverá aulas às sextas-feiras e sábados, quando o módulo for ministrado pelos docentes 

convidados vindos da Europa).  

 

Confira a agenda completa de aulas no site da Inova:  www.inovabs.com.br 

 

LOCAL DAS AULAS: 

Av. Júlio de Mesquita, 840 – Cambuí - Campinas – CEP: 13025-061 (Colégio Progresso) 

 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

- Ficha de inscrição devidamente preenchida 

- Cópia de comprovante de endereço 

- Cópia de RG e CPF  

- Cópia do diploma do curso superior (cópia autenticada) 

- 1 foto 3x4 recente 

 

INVESTIMENTO  
Taxa de Inscrição: R$ 120,00 

Opções de Pagamento Valores 

Total (para pagamento em 18x) R$ 17.900,00 

À vista R$ 16.110,00 

12 parcelas R$ 1.417,00 

18 parcelas R$ 995,00 

22 parcelas R$ 847,00 

 
 

 

 

 

http://www.inovabs.com.br/


Contatos da Inova Business School 

Site: www.inovabs.com.br 

Endereço: Av. Júlio de Mesquita, 840 Cambuí Campinas  

Fone: (19) 3234-0753 | (19) 3231-0077 

Whatsapp: (19) 9.9301-0494 

E-mail: inova.campinas@inovabs.com.br e marketing.campinas@inovabs.com.br 

 

InovaBusinessSchoolCampinas                               Inovabscampinas                
    
      
 

    Inova Business School                                       Inova Business School 
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Para alunos de outras cidades e estados: 

Aeroporto mais próximo:  VCP – Viracopos (Campinas SP) 

Cerca de 30 minutos da Inova (vindo de táxi)  

Táxi (parceiro da Inova) Eduardo - Fone: (19) 9 9105-4543 

INDICAÇÃO DE HOTÉIS 

 

PARCEIRO OFICIAL DA INOVA – GRUPO VITÓRIA HOTÉIS 

 
 

New Port *** 

Endereço: Rua Santos Dumont, 291 - Cambuí, Campinas - SP, 13024-110 

Telefone:(19) 3754-8000 

Reservas pelo e-mail: newport@vitoriahoteis.com.br 

Apto single: R$ 220,00 + 5% de iss 

Apto duplo: R$ 235,00 +5% de iss 

Café da manhã e internet inclusos 

 

Vitoria Concept ***** 

Endereço: Av. José de Souza Campos, 425 - Cambuí, Campinas - SP, 13092-123 

Telefone:(19) 3755-8000 

Apto superior single: R$ 320,00 +5% de iss 

Apto superior duplo: R$ 340,00 +5% de iss 

Café da manhã e internet inclusos 

 

Vitória Hotel Express Dom Pedro *** 

Endereço: Rua Heitor Ernest Sartori, 555 - Center Santa Genebra Campinas SP 

Telefone: (19) 3708-9500  

Reservas pelo e-mail: newport@vitoriahoteis.com.br 

 

Apto single: R$ 220,00 + 5% de iss 

Apto duplo: R$ 235,00 +5% de iss 

Café da manhã e internet inclusos 
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-------------------------------- 

Outras opções de hotéis próximos à Inova Business School Campinas 

Hotel Tryp **** 

Endereço: R. Severo Penteado, 140 - Cambuí, Campinas - SP, 13025-050  

Telefone:(19) 3753-8000 

Hotel Dan in *** 

Endereço: Avenida Júlio de Mesquita, 139 - Cambuí, Campinas - SP, 13025-062  

Telefone:(19) 3255-6730 
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