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FORMAÇÃO PRÁTICA EM NEUROCIÊNCIAS 

 

 
Apresentação: A Euro Minds – Escola Europeia de Desenvolvimento Humano, 

tem por objetivo, trazer os melhores treinamentos e capacitações para 

desenvolver Pessoas. Seus objetivos são a otimização de Processos e 

especialmente Desenvolver Pessoas, para capacitar e fortalecer suas 

habilidades e competências. O Instituto Humanizar, Psicologia e Treinamentos 

Ltda, co-organizador do Curso, possui uma equipe especialista na área 

comportamental, com Psicólogas com especializações na área do trabalho, 

orientação profissional, avaliação psicológica e engajamento de equipe. 
 

Público- alvo: Gerentes e Líderes de equipes, Professores, Gestores, 

Vendedores, Psicólogos, Médicos, Educadores Físicos, Coaches, Pedagogos, 

Pessoas que atuam com desenvolvimento de pessoas, vendas e Interessados 

em conhecer o funcionamento cerebral e obter os melhores resultados com a 

ajuda prática da Neurociência, além dos demais profissionais da área da 

Saúde, Humanas e Biológicas. 
 

O que é a Formação Prática em Neurociências? 
 

 
A Neurociência é a área da ciência que estuda o sistema nervoso, seu 

funcionamento, estrutura, desenvolvimento e alterações. O objeto de estudo 

dessa ciência é complexo, e do seu entendimento resulta a melhoria da nossa 

qualidade vida e o nosso sucesso. 
 

Na Formação Pratica em Neurociências, vamos entender de forma teórica e 

prática como funciona esta máquina e como podemos potencializar a sua ação, 

alcançando mais e melhores resultados e a realização pessoal e profissional. 
 

Objetivos 
 
 

- Reconhecer como evoluiu o estudo das Neurociências 
 

- Entender o funcionamento do Sistema Nervoso Central e do Cérebro, o 

processo de aprendizagem, gestão das emoções e controle do estresse e 

ansiedade. 
 

- Melhoria da comunicação e relacionamentos intra e interpessoal (Rapport e 

empatia). 
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- Apreender técnicas para potencializar a atividade de seu cérebro, sua 

criatividade e proatividade) de modo a ter uma melhor qualidade de vida 

pessoal e melhorar seus resultados profissionais 
 

Conteúdo Programático 
 

 

1 – Introdução à Neurociência História e Evolução do estudo das Neurociências 
 

2 – Objeto de estudo: O Cérebro Anatomia, Fisiologia, Estruturas básicas e 

suas funções Estrutura e funcionamento do Sistema Nervoso Central Fatores 

Biológicos e Fisiológicos do Comportamento Humano 
 

3 – Emoções O Cérebro e os sentidos: Sensação, Percepção e Cognição Os 

Sistemas Sensoriais A origem e Gestão das emoções Rapport e Empatia O 

Processo de Memória e Aprendizagem 
 

4 - A Neurociência e a Inovação Neuroinovação e Neurocriatividade 
 

5 – Neurogestão Aplicando o conhecimento do cérebro nos negócios 

Neurociência aplicada a Performance, Stress, Ansiedade e Motivação 
 

6 – Neuropersuasão Estímulos e Acionadores Mentais como influenciador nas 

negociações 
 

7 – Como reprogramar seu Cérebro para novos comportamentos e emoções? 

Neuroplasticidade PNL – Programação Neurolinguistica Foco – Como ativar 

ele? Qual importância e como manter seu cérebro saudável Neuróbica – 

Exercícios cerebrais 
 
 

SEU FUTURO COMEÇA AGORA! 
 

 

Trainer 
 

 

António Dias, 36 anos, franco-português Doutorando em Biotecnologia e 

Biodiversidade, Mestre em Ciências Farmacêuticas (Universidade do Porto, 

Portugal), Pós-graduado em Engenharia e Gestão Industrial Especialista em 

Marketing Management. Neurocientista pela Universidade de Salamanca 

(Espanha), apaixonado pelo funcionamento do cérebro humano. É NeuroCoach 

e Master Practitioner em Programação Neurolinguística, ferramenta que estuda 

a programação do cérebro e sua interação com a linguagem, de modo a 

influenciar o comportamento. Trabalhou em lugares como Coimbra e Lisboa 

(Portugal), Moçambique, Angola e Cabo Verde (África), gerenciando equipes 
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Industriais e comerciais, intercambiando negócios com a Índia, China e 

Inglaterra. Atualmente está em Manaus, desenvolvendo um estudo de defesa 

de doutorado e empreendendo no ramo de Biotecnologia. Tem diversas 

paixões e interesses: além do cérebro e o comportamento humano, as viagens, 

a leitura e o estudo da Biodiversidade, tanto humana (antropologia), como das 

plantas (pesquisa, desenvolvimento e fabricação de novos produtos). António 

entende que o cérebro, quando estimulado positivamente, proporciona 

resultados extraordinários e aumenta a capacidade produtiva do ser humano, 

permitindo que ele se realize e mantenha a saúde mental e física.  
 
 

 

Carga horária: 14h 

 

Local: Instituto Humanizar 

 

Data: 4 e 5 de maio de 2019 

 

Horário: sábado de 18:00h as 22:00h e domingo de 08:00 às 18:00 

 

Certificação: EuroMinds – Escola Europeia de Desenvolvimento Humano 

(Portugal) 

 

Investimento: R$ 1,197,00 (Coffee breaks, certificado e material incluso) 

 

A vista: R$ 1077,30  
Cartão de credito: 4x de R$ 299,25  
Boleto bancário: 1 (entrada) + 3 de R$ 299,25  
 
Descontos especiais para grupos a partir de 5 pessoas. 

 

Participantes: Máximo de 25 pessoas 
 

             Para mais informações contatar:      
 

 (92) 3346 9777 

 (92) 984074151 
 

comercial@institutohumanizar.com.br 
mayara@institutohumanizar.com.br 
 

 

 
 


