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Realização:

“Quanto melhor entendermos o cérebro,
melhor poderemos educá-lo”

Instagram: @neuroexpert

www.dnacorporativo.com.br

A Inteligência artificial esta cada dia mais
presente em nossa realidade. Ainda que o
futuro seja imprevisível, o homem sempre
foi fascinado por prever seus
acontecimentos e, de certa forma anteciparse a eles, mas, nos últimos tempo parece
que já há tamanha evolução que não
conseguimos acompanhar tanto
desenvolvimento. As transformações estão
atingindo todos os âmbitos da sociedade,
trazendo os mais diversos benefícios em
prol de proporcional mais desempenho e
facilidades a nós meros mortais.

Objetivo do Programa:
A proposta fundamental desta formação é apresentar ao aluno o
melhor entre os dois mundos, a “Neurociência” e a “Inteligência
Artificial”. Buscamos desconstruir os mitos da complexidade
trazendo os principais conceitos, e principalmente, como utilizar
estas novas tendências a nosso favor, na construção de novos
negócios, contribuindo a nossa vida pessoal e profissional.
A inteligência artificial fraca, é considerada a mais usual e real nos
dias de hoje e já faz parte de nossa vida, nos auxiliando nos mais
diversos afazeres de nosso dia, desde definir o melhor trajeto para
se chegar a algum lugar até nos proporcionar veículos autônomos
que estarão em breve sendo utilizados ao mais diversos fins, já a
Inteligência artificial forte, refere-se a um mundo mais distante,
parte ainda de filmes de ficção científica como a série Alien, Star
Wars, Eu Robô ou O homem bicentenário, e, ainda que já hajam
estudos avançados neste campo, desenvolver algo sequer parecido
com os reflexos emocionais humanos ainda parece uma realidade
bem distante de nossos dias atuais.

Ainda que Androids e robôs não estejam andando pelas
ruas carregando sacolas de compras ou levando
cachorrinhos para passear, poupando seus donos de
trabalhos menos nobres, o fato é que, já a Inteligência
Artificial vem sendo utilizada em praticamente todos os
campos do conhecimento, e mais, com resultados e
desempenho muito superiores ao humano, onde, hoje já
recorremos a ela, para a interpretação e sugestão dos mais
diversos casos que nos possam parecer mais complexos.
Médicos já utilizam a Inteligência artificial para
diagnósticos de doenças, já há inteligência artificial que
conversa com você enquanto devido sobre o que você
precisa e assim te passa a um operador humano somente
quando busca um caso especial ainda não ocorrido antes, e
mais, já há por parte do campo do direito a necessidade de
aprimorar esta tecnologia para analise de processos e
definição de sentenças com base na apresentação dos fatos,
visando desafogar mais rapidamente as mesas de juízes do
mundo todo.

Objetivo do Programa:
Enfim, você pode não perceber, mas seria bem
difícil não afirmar que, em algum momento de seu
dia, você não esteja sendo atendido por algum tipo
de Inteligência artificial pra a solução de algum
problema ou demanda de seu interesse, desta
forma, porque não saber onde e com o que
estamos lidando? Seja muito bem vindo ao
futuro!!

A grande maioria das pessoas pensa que poderia ser muito
complicado entrar em um mundo tão fora de sua realidade,
aprender o que existe e como encaixa-se, digo, aprender como
usar o “inevitável” a seu favor. Esta é exatamente a proposta de
nosso estudo, conseguirmos buscar a través de exemplos,
vídeos e cases como já há a interação com este novo mundo,
mas, quem sabe você nem sabia que ETA assim tão inserido.
Você esta abrindo uma Start up? Precisa inovar seu negócio?
Evoluir em sua profissão? Conhecer ferramentas que possam
maximizar teu desempenho? Então pode ser um grande
momento para participar desta formação, especialmente
desenvolvida para quem que conhecer o que o futuro nos
reserva.

Neurociência aplicada a Inteligência
Artificial: Onde os mundos se encontram!!
Público:
Empreendedores de todos os tipos –
Estudantes – Gestores de todos os setores –
interessados pelo campo
Tempo:
Formação programada em 24 horas / aula.
* Pode ser trabalhado como curso de
extensão ou Módulo de MBA.
Suporte:
- Data Show – Caixa de som para passagem
de vídeo – Impressão de apostila
Condições:
- Pode ser trabalhada tanto em Instituições
de ensino quanto In Company.

Conteúdo proposto:
Conceitos chave para explicar a IA
Robôs, Agentes e Sistemas Especialistas
Mudanças Sociais e Riscos para a Humanidade
Distinguir entre IA realista e irrealista (ficção científica vs. vida real)
Expressar os problemas filosóficos básicos relacionados à IA, incluindo as implicações do teste
de Turing e do experimento de pensamento da sala chinesa
Resolução de problemas de IA (Formule um problema do mundo real como um problema de
pesquisa, Formule um jogo simples (como o jogo da velha) como uma árvore de jogos, Use o
princípio minimax para encontrar movimentos ideais em uma árvore de jogos de tamanho
limitado)
Expressar probabilidades em termos de frequências naturais
Aplique a regra de Bayes para inferir riscos em cenários simples
Explique a falácia da taxa básica e evite-a aplicando o raciocínio bayesiano
Algoritmos de Busca e Otimização
Hill Climbing
Tabu Search e Simulated Annealing
Sistemas Especialistas
O modelo clássico de Cooke
Explicar porque as técnicas de Machine Learning são usadas
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Conteúdo proposto:
Distinguir entre cenários de Machine Learning supervisionados e não supervisionados
Explicar os princípios de três métodos de classificação supervisionados: o método do vizinho
mais próximo, a regressão linear e a regressão logística
Machine Learning: Fundamentos
Introdução
Aplicações
Classificação com Naive Bayes no Weka
Classificação com Árvores de Decisão no Weka
Classificação com Filtros no Weka
Regressão no Weka
Agrupamentos
Agrupamentos no Weka
Regras de Associação
Regras de Associação no Weka
Naive Bayes
Redes Bayesianas
Árvores de Decisão
Regras com arules
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Conteúdo proposto:
Aprendizado Baseado em Grupos
Aprendizado Baseado em Instância
Perception
Executando um Perception
Deep Learning
Redes Neurais e Deep Learning
O que é uma rede neural e onde ela está sendo usada com sucesso
Métodos técnicos que sustentam as redes neurais
Compreender a dificuldade em prever o futuro e poder avaliar melhor as afirmações feitas sobre a IA
Identificar algumas das principais implicações sociais da IA, incluindo tendência algorítmica, conteúdo gerado por IA,
privacidade e trabalho
Reinforcement Learning
Processamento de Linguagem Natural (NLP)
* O programa pode ser adaptado conforme necessidade de turma ou objetivo de MBAs.
Instagram: @neuroexpert
www.dnacorporativo.com.br
neuroexpert
Prof. Alexandre Rodrigues

- Palestras – Workshops – Consultorias – Vídeo treinamentos
personalizados – Formações à distância -

Palestras: Trabalhamos os mais diversos assuntos sob demanda de
público, através da adaptação de nossos temas a realidade de cada
negócio, geralmente são trabalhadas de 1 à 3 horas conforme
necessidade do projeto. Podem ser realizadas em Português ou
inglês.
Clique na imagem e assista a
uma palestra

Clique na imagem e assista a
um clip do workshop

Workshops: Os workshops são mais extensos que as palestras,
variam entre 4 e 8 horas aula, e muitas vezes são acompanhados de
atividades práticas. Nossos workshops podem ser realizados sob os
temas que já temos ou serem construídos sob demanda do negócio
sendo adaptados a realidade do público. Podem ser trabalhadas em
Português e Inglês.

- Palestras – Workshops – Consultorias – Vídeo
treinamentos personalizados – Formações à distância -

Assista os depoimentos

Consultorias: São programas de médio a
longo prazo com o objetivo de organizar e
acelerar performance da equipe ou
negócio
–
Vendas,
Estratégia,
Atendimento, etc... Aplicado conforme
analise de necessidades de cada negócio.
Vídeo funcionamento Dash
Board – Estratégia de negócio

Cursos On Line: Através de uma plataforma
de ensino própria, nossos cursos são
especialmente desenvolvidos de forma que o
aluno aproveite ao máximo a experiência de
aprendizado. Os cursos em vídeo podem ser
também produzidos sob demanda.
Depoimento sobre o curso
On line

Conheça agora: www.neuroexpert.eadplataforma.com

Conheça nossos cursos On line:
Clique na imagem e acesse...

Alta qualidade de som e vídeo em uma
plataforma totalmente dedicada a formações on
line!!

Outros cursos do professor:
Clique nas imagens para abrir...

Clipe do curso

Clipe do curso

Clipe do curso

Clipe do curso

Clipe do curso

Formação completa em Neuromarketing – A Revolução da comunicação cerebral
Clique na imagem para assistir ao vídeo clip da aula...

Sobre o curso

Faça o download de meus e-books “A
Gestão e a Comunicação Cerebral”
[Download] e “Neuroaprendizado”
[Download]
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Formação:
2019 – Doutorando em ciências da comunicação com o tema “Neurociência direcionado a sistemas de Gamificação aplicado ao
autodesenvolvimento de competências”, Universidade Lusófona – Lisboa / Portugal [Link Instituição]
2015 – Ext. em Neurociência, Grupo Inédita [Link Instituição], IENH [Link Instituição] e IBAC - 120hs de Formação – São Paulo/Rio
Grande do Sul – Brasil
2011 - Mestrado em administração com ênfase em desenvolvimento de Equipes de Alta Performance, UFRGS - Rio Grande do Sul – Brasil
[Link Instituição]
2011 - The challenges of European Management program, HEC - Écoledes Hautes Études Commerciales, Paris - França [Link Instituição]
2011- Doing Bussiness in Spain program, EADA - Escuela de Alta Dirección y Administracción, Barcelona – Espanha [Link Instituição]
2009- Graduação em Comércio Exterior – São Judas Tadeu, Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição]
2006 - Master em Organizações – MBA em Organização de empresas – F.A.R.S., Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição]
2006 - Enterprise Project Management e gerenciamento de Projetos PMI – UNISINOS- Universidade do Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul
- Brasil - [Link Instituição]
2005 – Graduação em Administração de empresas – São Judas Tadeu, Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição]
1999 -Computer Animation Development & Multimedia - Computer Technology Institute, Toronto – Canadá [Link Instituição]

çã

Aumento de Performance = Resultados Positivos
Engajamento de equipe – Mais vendas – Melhor atendimento – Prospecções mais assertivas – Melhor comunicação
– Mais consciência diante dos objetivos e estratégias do negócio - Melhora nas relações entre colaboradores –
Desenvolvimento de sentimentos positivos em relação aos negócios e pessoas – entre muitos outros...

Contatos e canais:
Whatsapp / Telemovel: +351 924270740
alexandre@dnacorporativo.com.br
Nacionalidade: Portuguesa / Brasileira
Linkedin: [Acesse]
You Tube: [Acesse]
Instagram: @neuroexpert [Acesse]
Curso On Line: [Acesse]
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