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No mundo atual, a concorrência acirrada entre produtos e serviços obriga gestores 

de negócios a buscar e entender o comportamento de consumidores e usuários cada 

vez mais exigentes, para ofertar melhores experiências. 

Nessa mesma linha, não basta compreender ferramentas de gestão, empresas buscam 

compreender as nuances do comportamento humano para que possam recrutar 

profissionais mais aderentes aos cargos disponíveis, capacitar líderes a mobilizar suas

 equipes a chegarem ao melhor nível individual de cada profissional e elevar a 

performance de equipes, além de criar ambientes de trabalho que favoreçam a 

criatividade e a inovação.

No contexto onde o fator humano é o grande diferencia é preciso compreender que 

clientes e colaboradores são, antes de mais nada, seres biológicos que muitas vezes 

agem conforme um aprendizado ancestral, mas moldados ao ambiente atual. Até o

 momento, as ciências sociais limitavam-se a entender o comportamento humano pelo 

método da observação e relato mas a tecnologia vem revolucionando as bases de 

estudos do comportamento humano, possibilitando o monitoramento cerebral em

 tempo real às experiências humanas. A essa revolução é dado o nome de 

Neuromanagement – a neurociência aplicada à gestão e aos negócios. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS
O curso tem o objetivo de desenvolver profissionais das mais variadas áreas, em neurociência 

cognitiva aplicada à gestão e aos negócios, além de avaliar a procura pelo tema na cidade 

de Florianópolis. 

 

 

PÚBLICO-ALVO
Gestores de empresas (CEOs, diretores, gerentes, coordenadores) de empresas, 

Empreendedores, Profissionais das áreas de marketing, publicidade e propaganda e demais 

que gostariam de aprofundarem-se em gestão do comportamento humano nas mais 

diversas áreas, Estudantes/pesquisadores das áreas de Gestão e Negócios.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 .: A era do cérebro;

 .: A fisiologia da  gestão;

 .: Neurolab: tecnologias em investigações neurocientíficas 

 .: Neuromarketing: a neurociência aplicada ao consumo

 .: Neuroliderança: a neurociência em apoio à eficácia dos líderes

 .: Neuroeconomia: a lei da oferta e procura em cheque com os dois sistemas cerebrais

 .: Neuromanagement: a gestão e o comportamento humano sob a ótica neurocientífica

 



CARGA HORÁRIA

12 horas/aula 

DOCENTES 

 Leandro Mattos 
Presidente na Neurobusiness Society, empreendedor e diretor de tecnologia e inovação 

na NUX - bio hacking for UX e CogniSigns - bio data, knowledge & health. Professor 

pesquisador em Neurociência aplicada ao comportamento humano, tecnologia empática 

e assistiva. Atualmente atua com foco no desenvolvimento de soluções tecnológicas de

 impacto social. Membro da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), com startups

 incubadas nos programas MIDITEC (CogniSigns) e LinkLab (NUX) e participação nas 

Verticais de Negócios, Saúde (HealthTech) e Varejo (RetailTech). 

 Andressa Roveda 
 Psicóloga, especialização em Gestão Estratégica de Pessoas, Formação em Dinâmica

 dos Grupos, Coach Ikigai, Kids & Teens Coach, cursando Neuropsicologia e capacitação 

em terapia ABA. Atuou como gestora de RH, consultora, professora e em clínica. 

Voluntariamente foi Coordenadora da Comissão de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho no CRP-PR, Diretora de Conexões no PR na ABRH-PR e Diretora da

 Neurobusiness Society. 

Eduardo Barbosa 
Profissional com mais de 25 anos de experiência em finanças, desenvolvimento de negócios, 

reestruturação e mudança organizacional. Como CEO da Brognoli Negócios Imobiliários, 

vem desenvolvendo trabalhos com forte impacto no segmento imobiliário, atuando 

com foco em processos de transformação digital e crescimento acelerado, alinhando

 as necessidades do negócio atual e futuro. Nos últimos anos, tem ajudado novos 

empreendedores com mentoring, palestras, artigos, conselhos e conexões, buscando 

viabilizar a escalabilidade destas. Tem uma intensa e longa experiência como professor

 na área de mercado de capitais e Economia Comportamental. 

MODALIDADE

Presencial 



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO

R$ 390,00 
20% alunos e ex-alunos (R$ 312,00)

3x no boleto
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