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Realização:

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

Instagram: @neuroexpert

www.dnacorporativo.com.br

Predizer um determinado comportamento
pode não ser assim tão complexo se você
entender como seu cérebro processa o
meio que o envolve e ainda, quais
prioridades ele dá aos estímulos deste
meio, como se relaciona e como
desenvolve as principais emoções, mas
este é o final da estória, é a consequência
do que já foi processado, mas e, se
conseguíssemos planejar quais
comportamentos gostaríamos que as
pessoas tivessem, não seria algo
surpreendente? Bem vindo a formação “A
Neurociência do Comportamento”.

Objetivo do Programa:
Entender porque a humanidade comporta-se de determinadas formas
a determinadas situações sempre foi um grande desafio a campos
como filosofia, psicologia e mais recentemente a Administração, pois,
em muito depende um comportamento voltado ao desempenho e ao
engajamento para que os mais diversos benefícios sejam buscados
com mais assertividades, sejam estes, profissionais ou pessoais.
Trazemos nesta formação um conjunto de conhecimentos que
trazem a luz os meios como nosso cérebro interpreta o meio e produz
a consciência do deste processamento, a consequência é um
comportamento específico, ou seja, conhecer como formam-se as
emoções, como as pessoas encontram e constroem suas motivações,
quais os principais estudos do campo e como fomos construídos ao
longos dos milhões de anos de nossa evolução pode ajudar muito ao
gestor a modelar os requisitos que serão melhor absorvidos pelo nosso
cérebro de modo a criar condições mais estáveis, seguras e positivas.
Esta conversa com o inconsciente pode trazer grandes vantagem a
todos os envolvidos, e, consequente, convergindo a níveis
comportamentais voltados ao desempenho e maximização de
performance.

Muito se fala em Liderança, muitas
formações tratam do assunto, como
se existisse um passo à passo, ainda
que o ser humano é capaz de aceitar
“Racionalmente” qualquer demanda
de comportamentos, dependendo
dos níveis de recompensas
esperados, nossa proposta nesta
formação, é compreender como o
Cérebro interage com o meio a fim
de aceitar de maneira mais positiva
intervenções deste meio, em outras
palavras, podemos dizer que
estaremos aprendendo a conversar
com o cérebro e os principais
gatilhos que estimulam um
comportamento mais harmonioso
com os objetivos da liderança e suas
propostas.

Esta formação serve a todos os
profissionais, independente de
suas atividades ou níveis
organizacionais, pois não trata
basicamente como tornar-se
um líder melhor, mas de
entender os poderes e as
limitações humanas, como
gerar emoções positivas, como
trabalhar
com
variantes
temporais e expectativas, como
estimular o crescimento e
desenvolver hábitos de sucesso.
Podemos dizer que esta
formação foi desenvolvida não
somente
para
desenvolver
líderes,
mas
sim,
Seres
Humanos melhores.

Neurocomportamento para negócios!!
Público:
Empreendedores de todos os tipos –
Estudantes – Professores – Lideranças de todos
os setores – Todos os perfis profissionais que
buscam gerir equipes.
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.

Assista o vídeo e saiba mais

Conteúdo proposto:
Sobre a nossa evolução
Glossário de Neurociências aplicadas ao comportamento
Evolução x Adaptação
Como chegamos a Humanos
O paleolítico
O Neolítico
Chimpanzés x Humanos
Falando em evolução
Cérebro Reptiliano
Um pouquinho de neuroanatomia
Sistema Límbico
Neo Cortéx
Divisão esquemática do sistema nervoso
Principais funções cerebrais
Lobos cerebrais
Sistema nervoso Entérico: o 2° cérebro
O Neurônio
Mitos sobre nosso cérebro
Verdades sobre nosso cérebro
O Mito da lateralizaão cerebral
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Conteúdo proposto:
Explicando o ciúmes...
Psicodinâmica
Tribalismo
Mutualismo
Herança cultural também nos molda
As ondas e nosso desenvolvimento
Pavlov e a teoria do reflexo condicionado
Skinner e o condicionamento operante
A estrutura psíquica de Freud: ID – EGO – SUPEREGO
As 10 Personalidades Patológicas
O que é uma disfunção
Ética e Moral
Como o Álcool age no nosso cérebro
Psicologia do movimento
Reestruturação Cognitiva
Brainet
Intuição
Intuição estratégica
Deja vu
Psicologia Comportamental
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Conteúdo proposto:
O Behavirismo de Watson
Funções executivas
Onde esta a felicidade
O poder do hábito
Sobre os vícios
Empatia, qual o lado ruim
Empatia, qual o lado bom
Linguagem corporal – Cinésia – Proxêmica – Paralinguagem – Tacêsica
Estereoscopia
Ansiedade
Chamando clientes pelo faro
O olho humano
Principais Hormônios
Principais Neurotransmissores
As condutas “S” e “R” e as emoções
As 5 fases do comportamento na crise
Efeito Dunning-Kruger
Humildade
O livre arbítrio
A vingança
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Conteúdo proposto:
Explicando a “Vergonha” e “Culpa”
As “Emoções” e os “Sentimentos”
Quando o cenário distorce a nossa percepção...
Efeito Halo
Efeito Horn
Chocolate e seu cérebro
Atenção seletiva
Qual a cor do Tênis? E do vestido?
A música e nosso cérebro
O Cérebro e as redes sociais
Adaptação Hedônica e a pirâmide de Maslow
Backfire Effect
Viés da confirmação
Experimento da “Utopia dos ratos” – Como um paraíso se torna um inferno?
O impacto de um sorriso
O impacto do mar em nossa mente
Controle emocional
Memória de Longo prazo
Memórias vívidas
6 reações emocionais fundamentais da comunicação
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Conteúdo proposto:
Células de Von Economo
O número de Dumbar
A navalha de Hanlon
Efeito Eistellung
Microexpressões faciais e o sorriso Angustiado
Tinder para homens e para mulheres
Quando a agressão, o individualismo e a socialização caminham juntos
Neurônios espelho distinguem quem “Não gostamos”
Nosso cérebro, erradinho mas funciona
Nossa consciência
Ser consciente vs Estar consciente
Nosso inconsciente
Como nosso cérebro reage a popularidade!!
Distimia, quando o mau humor vira doença
Síndrome do pensamento acelerado
Sincronização espontânea
O efeito da pressão e cnformidade social
Groupthink
10 sinais do porque as pessoas não querem te ouvir
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Conteúdo proposto:
Falácia da Conjunção
Procratinação
Resiliência
Relógio Biológico
Cronotipos
Traição com Homens
Traição com Mulheres
Altruísmo
Memética
Arquétiopos
Priming de atributo
Explicando o preconceito
Mindfulness
Como nosso cérebro reage a meditação
Como funciona a linguagem corporal
Indução Subconsciente
Nosso cérebro e seus padrões

* 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]

Percepção sensorial
Engajamento

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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