MBA em Gestão de Pessoas e Coaching com ênfase
em Neuroliderança

Conhecimentos: Proporcionar o conhecimento essencial da
neurociência aplicada as modernas práticas de gestão de
pessoas.

Habilidade: Habilitar a condução de ferramentas e técnicas
avançadas de gestão de pessoas adaptadas a nova economia
global.



Atitudes: Ser um gestor de pessoas adaptativo ao mercado global e
disruptivo e ter habilidade para tomadas de decisão eficazes, mesmo em
tempos de mudanças radicais nas estratégias de gestão empresarial.

Descrição do curso
O mercado global está mudando de forma radical e a educação profissional tradicional não
está acompanhando essas mudanças. Nesta velocidade, os gestores de pessoas
precisam estar capacitados e preparados para decisões cada vez mais inovadoras e
disruptivas.
Dentro do curso será utilizada a plataforma móvel iPerson Education, um aplicativo para
plataformas Android e iOS, onde será ofertado o conteúdo por meio de processo
neurocientíficos proprietários, permitindo um aprendizado adaptado a biologia de cada
aluno.

Diferenciais





Único curso do Brasil com laboratório de neuromarketing para análise dos projetos
criados pelos alunos.
Único curso do Brasil a utilizar o aplicativo iPerson Education, permitindo interação
diferenciada. Competição entre os alunos e gameficação.
Professores líderes do mercado de neuromarketing no Brasil, atendendo grandes
empresas nacionais e internacionais.

Mercado de trabalho

Mercado já estabelecido e profissões com reais chances de crescimento. Mas há grande
necessidade de ser atualizado com novas práticas de gestão, não apenas focando em
processos, mas em pessoas. Necessita-se de gestores que consigam trabalhar com teoria,
estratégia e resultados!



Seminário presencial de abertura – Curitiba



Introdução à neurociência – EAD



Introdução à neuroliderança



Neurocoaching e mentoring



Fundamentos de treinamentos e desenvolvimento



Cargos e salários por competência



Gestão de talentos



Inteligência relacional



Internacionalização de carreiras – EAD



Laboratório de neuroliderança



Seminário presencial de encerramento – Curitiba



156 horas de disciplinas optativas

Carga horária total: 360 Horas

