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SOBRE O WORKSHOP

O recrutamento e seleção, uma dor de cabeça? O turn over é outra?

A neurociência cognitiva aplicada à gestão estratégia pode 
proporcionar alguns benefícios, entre eles a capacidade de perceber, 
de uma perspetiva científica, o comportamento humano inserido 
em contexto empresarial e tirar partido desse conhecimento para 
encetar melhores e mais eficazes relações com todos os elementos 
intervenientes do negócio.

Pode assim ser usada nas empresas para melhorar o ambiente de 
trabalho, para trabalhar liderança, gestão, cultura e até inovação. 
Este curso irá abordar temas como estratégia, gestão, motivação, 
hábito, entre outros aspetos fundamentais da dinâmica de uma 
empresa à luz da neurociência.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 190€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Maior que 18 anos; 
Predisposição para explorar novas 
ideias, questionar e perspectivar a 
produtividade dos recursos humanos. 

PÚBLICO-ALVO

Com este workshop os participantes vão identificar as competências 
a desenvolver para aumentar a performance de trabalho, compreendo 
o seu estilo de personalidade dominante e suas variáveis, e ainda 
desenhar planos individuais assentes no conceito de felicidade.

Vendedores, comerciais, marketeers, gestores de projeto, entre 
outros profissionais envolvidos em processos profissionais. 

OBJETIVOS
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O Cérebro do RH e as 
Emoções.

1.

> Fatores biológicos e fisiológicos no 
comportamento humano

> Os sistemas sensoriais e sua importância

> Cognição Social: A Teoria da Mente, Empatia e 
Neurónios Espelho

> Neurotransmissores que decidem: Como 
estimular seletivamente

O capital humano da 
organização.

2.

> Personalidade, Atitudes e Estratégias de Coping

> Tribos e Grupos de Consumo: Neurociência das 
Massas

> Cognição, Intuição, Memória e Atenção: A 
Quadratura

> Como conhecer o capital humano: testes e 
ferramentas

> Neurosegmentação e psicograma (dos gêneros 
aos hormônios)

A Neurociência ao serviço 
da Estratégia e Liderança.

3.

> Estratégia e Implementação – a importância da 
relação emocional

> Memória e Hábito – A teoria do “Loop do 
hábito”

> NeuroStrategy: Neurociência Cognitiva 
Aplicada à Gestão Estratégica

> NeuroLiderança e a lei de Yerkes-Dodson

> O colaborador e a sua postura: Avaliação de 
expressões faciais e Avaliação de posturas e 
movimentos

> Técnicas de Venda, Comunicação e 
Atendimento com NeuroSkills

Da Teoria à Prática.4.

> Atividade – Mapa de planeamento de 
abordagem à venda e negociação com 
neurociência

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago 
pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua íntegra. 
Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será devido uma 
multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor pago. Não será 
restituído o valor da inscrição após a realização do workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e 
das suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou mesmo 
cancelar workshops de acordo com um número minímo de interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24horas 
antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, como 
valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer tipo e 
deslocações.

EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO
Um computador (1 por aluno);
Projetor HD;
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica em 
formato digital. 
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