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Conteúdo e programa completo da formação em: 
 

“Como o Cérebro Aprende” 
 

Composição do Programa: 
 

 
 
Muito se fala em “Neuro Coisas”, como se, nosso cérebro fosse uma 

simples máquina de datilografia de pensamentos, enquanto que entendemos 

mais do universo que deste complexo órgão. Desde os tempos mais remotos 

viemos tentando desvendar como funciona nosso centro de processamento, 

como registramos memórias, como decidimos e principalmente, como 

aprendemos coisas. A partir destes pontos desenvolvi esta formação, que 

serve a todos os públicos, ou seja, a todo individuo que queira compreender 

como passar melhor uma informação e como outros Seres humanos, ou 

melhor, nossos cérebros possam compreender melhor esta comunicação e 

registrar com mais eficiência estas informações. 

 

Objetivos da formação: 
 

 A partir do conhecimento anatômico de nosso cérebro, 
navegando pelo mundo da Neuroantomia, passando pela história da neurociência e suas principais descobertas, 
traremos ao aluno perspectivas essenciais de como captamos e interpretamos os estímulos do meio, como 
somos melhor persuadidos, como controlar e manipular massas, como criamos, desenvolvemos e mudamos 
nossos hábitos, entre muitos outros tópicos que são especialmente importantes a qualquer profissional em 
qualquer ramos de atividade, inclusive pais e mães de família que busquem aprimorar o relacionamento pessoal 
com seus familiares. Desta forma desenvolvi esta formação para que as pessoas consigam se entender e 
entender seus alvos de comunicação, desenvolvendo-se aprimorando por meio do conhecimento das mais 12 
maneiras de como nosso cérebro constrói o aprendizado, além dos conhecimento dos diversos tipos de 
inteligência, como nosso cérebro joga fora o lixo que não precisa registrar, como funciona a atenção, o foco e 
toda a gama de situações aos quais você busca a atenção de alguém 

 
.  

                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Assista a apresentação da formação 
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Público: 
 

Empreendedores de todos os tipos – Estudantes – Professores – Lideranças – Todos os perfis 
profissionais  
 
 
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. 
 
 
 

Compreender como funcionam os principais gatilhos de aprendizagem, como o cérebro registra memórias, 
como classifica e como entende qual informação é prioridade, assim como, quais são as bases que constroem a 
melhor disposição em aprender e ceder a atenção a uma determinada instrução, podem trazer grandes benéficos 
à educadores, gestores, e até mesmo alunos, que, compreendendo este mundo, podem buscar aproveitar melhor 
seu tempo tornando-se mais capazes. Nosso cérebro é uma máquina ainda pouco explorada quanto a tua 
capacidade total de possibilidades, porem o que já se sabe nos traz horizontes de imensas vantagens. 

Quem não iria se beneficiar melhorando a sua competência em ensinar melhor outras pessoas? Para 
tanto, conhecer Como o Cérebro Aprende pode-se planejar melhor os pontos de atenção e foco de seus 
receptores, maximizando suas chances de sucesso e de seu público em crescer e desenvolver-se 
 

Baixe gratuitamente nosso E-book: “A gestão e a 
comunicação Cerebral” – Material Exclusivo 

Assista gratuitamente a aula com o professor: “A 
teoria dos 6 estímulos do NeuroMarketing” 

  
 

 
 
 

 
 

 

http://www.dnacorporativo.com.br/uploads/arquivos_genericos/15_1.pdf
http://www.neuroexpert.com.br/


 3 

Conteúdo Proposto: 
 

o Divisões cerebrais... 
o Neuroanatomia básica; 
o Conhecendo o Cérebro trino;  
o Nossa herança genética e nossa evolução 
o Pavlov e a teoria do reflexo Condicionado 
o Skinner e o condicionamento operante 
o Pensamento Intuitivo vs Pensamento Analítico 
o Pensamento Ativo e Pensamento Passivo 
o Como a Neurociência pode contribuir para a educação  
o Skinner e o condicionamento operante 
o Thorndike - a lei dos efeitos 
o Labirinto de Morris 
o Hipocampo e memória o Caso H.M. 
o Memória de curto prazo x Memória de Longo Prazo 
o Memória Implícita e Memória Explicita 
o Como o cérebro aprende 
o Entendendo as múltiplas Inteligências 
o Priming 
o Heurística: Atalhos Mentais 
o 6 Pilares da psicologia do condicionamento do 

aprendizado 
o 12 estímulos de aprendizagem 
o Tríade da Ação 
o Linguagem corporal 
o Neurotransmissores, Hormônios e o aprendizado 
o O poder do padrão 
o O poder do hábito 
o Exteligência VS a Inteligência 
o Neuroplasticidade 
o Aprendizado via neuro estimulação 
o Foco, Atenção, Concentração e Lógica 
o Como o cérebro aprende a ler palavras  
o Como o cérebro compreende a ciência  
o Aprendizagem Reversa 
o Psicologia comportamental 
o Neurônio Espelho 
o Crença de fracasso 
o Síndrome de Esquiva 
o Programação Neurolinguistica 
o Técnicas de persuasão 
o Storytelling 
o Efeito Pigmaleão 
o Efeitos psicológicos de aproximação; 

 

* O programa pode ser adaptado conforme necessidade de turma 
ou objetivo de MBAs. 

                                                                                                 CURTA NOSSA PÀGINA NO FACEBOOK 
Nos siga em: 

Twitter: @profneuroexpert 
Insta: @neuroexpert 

https://www.facebook.com/groups/dnacorporativo/
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Sobre o Professor:                                        Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/4590143222028752 
 
Nome: Alexandre Michels Rodrigues                                              
 

 Professor, Empresário, Palestrante e Consultor de empresas na área de Gestão 
Estratégica - Especialista em implementação de sistemas de Dash Boards para 
indicadores de gestão empresarial tipo Balanced Scorecard, Empreendedorismo, 
NeuroGestão, Gamification voltado ao desempenho, Neuromarketing entre outros. 
 
Professor dos seguintes campos em instituições em todo o país e formações 
particulares ou módulos de MBAs; 
 
Clique nos links e assista a apresentação de cada formação: 
 
- Como o Cérebro Aprende; 
- Gestão de Empresas familiares; 
- O NeuroDireito e as leis cerebrais; 
- A Neurociência por trás do Comportamento; 
- Empreendedorismo como nunca te contaram antes; 
- Psicologia do consumidor – Como o cérebro Compra; 
- Neuroliderança – A gestão do desenvolvimento cerebral; 
- 12 elementos catalisadores de Equipes de Alta Performance; 
- Neuromarketing – A Revolução da comunicação cerebral (EAD); 
- Inteligência Estratégica com Dash Board de Balanced Scorecard; 
- Marketing Sensorial – O Segredo por trás das coisas que compramos; 
- Neuromarketing – A Revolução da comunicação cerebral (Presencial); 
- Gamification – O poder dos jogos no desenvolvimento de competências e planos; 
- Planejamento de transporte e logística sobre transporte Urbano (profa. Anajara Loretto); 
- Inteligência Estratégica – Full training - Em 80 Horas com implementação de Dash Board de Balanced 
Scorecard (In Company); 
 
Para ter acesso a todas as formações acesse www.dnacorporativo.com.br. 
Para saber mais sobre neurociência aplicada acesse www.neuroexpert.com.br. 
 
          Professor em cursos de Graduação (Presencial e EAD), Pós Graduação, Extensão e MBAs em instituições 
como FGV, PUC-RS, UNISINOS, ULBRA, UCS, UPF, UNISC, FSG, São Judas Tadeu, FUNDATEC, FEEVALE, 
UNINTER, ESPM, IBGEN, ADVB  e mais diversos centros de treinamentos especializados e in company em 
diversos estados do país com mais de 500 alunos formados por ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatos: (51) 3368.6525 ou Cel/Whats App: (51) 99244.7410 – alexandre@dnacorporativo.com.br 

Skype: XANDIMR – Twitter: @profneuroexpert – Insta: @neuroexpert 
Nossa comunidade no facebook “Facebook” 

http://lattes.cnpq.br/4590143222028752
https://youtu.be/3pABrihOJsM
https://youtu.be/ORSYti_ydtA
https://youtu.be/bx0YsGXQnUk
https://youtu.be/j11Uj3ZDVEc
https://youtu.be/ZAW9rFdeD8A
https://youtu.be/30XYlvvfzxA
https://youtu.be/TvJZ4KtiIs8
https://youtu.be/CIHkqIzvwh8
https://youtu.be/o06xXw6qcBU
https://youtu.be/6EIsFQAASQ4
https://youtu.be/Aq3sJ_2RgtY
https://youtu.be/RpsBHTv6KYc
https://youtu.be/g39IsCYrYX4
https://youtu.be/r9B0NyKuIGc
https://youtu.be/gN24dEu9QO8
https://youtu.be/gN24dEu9QO8
http://www.dnacorporativo.com.br/
http://www.neuroexpert.com.br/
mailto:alexandre@dnacorporativo.com.br
https://www.facebook.com/groups/dnacorporativo/
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Formação: 
 
- An Introduction to Consumer Neuroscience & Neuromarketing - Copenhagen Business School - 
(http://www.cbs.dk) - Copenhague - DINAMARCA – 2016 
- The Fundamentals of Neuroscience - (https://www.mcb80x.org) - Harvard University - Massachusetts - 
ESTADOS UNIDOS - 2016 
- The Fundamentals of Neuroscience: Neuronsand Networks - (https://www.mcb80x.org) - Harvard 
University - Massachusetts - ESTADOS UNIDOS - 2016 
- The Fundamentals of Neuroscience: The Brain - (https://www.mcb80x.org) - Harvard University - 
Massachusetts - ESTADOS UNIDOS - 2016 
- Behavioural Economics in Action - University of Toronto - (https://www.utoronto.ca) - Toronto - 
CANADÁ - 2016 
- Introduction to Neuroeconomics How the brain makes Decision - (https://www.hse.ru/en) - Higher 
School of Economics - Moscow - RUSSIA – 2016 
-  Extensão em Neurociência - Grupo Inédita, IENH e IBAC - São Paulo e Rio Grande do Sul - BRASIL - Mais 
de 120hs de formação – 2015 
-  Mestre em administração com ênfase em desenvolvimento de Equipes de Alta Performance  – 
Universidade Federal Rio Grande do Sul UFRGS - (http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial) - Rio Grande do Sul - 
BRASIL - 2011 
- The challenges of European Management program - (http://www.hec.edu) - HEC - Écoledes Hautes 
Études Commerciales -  Paris - FRANÇA - 2011 
- Doing Bussiness in Spain program - (http://www.eada.edu) - EADA - Escuela de Alta Dirección y 
Administracción - Barcelona - ESPANHA – 2011 
- Graduação em Comércio Exterior - (http://www.saojudastadeu.com.br) – Faculdade São Judas Tadeu - 
Rio Grande do Sul - BRASIL – 2009 
- MBA em Master em Organizações - (http://www.fars.org.br) - F.A.R.S. Fundação dos Administradores do 
Rio Grande do Sul - Rio Grande do Sul - BRASIL – 2006 
- Enterprise Project Management e gerenciamento de Projetos PMI - (http://www.unisinos.br) - 
UNISINOS Universidade do Vale dos Sinos - Rio Grande do Sul - BRASIL - 2006 
- Graduação em Administração de empresas - (http://www.saojudastadeu.com.br) – Faculdade São Judas 
Tadeu - Rio Grande do Sul - BRASIL - 2005 
- Computer Animation Development & Multimedia - (www.cdicollege.ca) - CTI Computer Technology 
Institute - Toronto - CANADÁ – 1999 
 
 

"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância". 
- Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard - 

 
 

 
 
 

 

http://www.cbs.dk/
https://www.mcb80x.org/
https://www.mcb80x.org/
https://www.mcb80x.org/
https://www.utoronto.ca/
https://www.hse.ru/en
http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial
http://www.hec.edu/
http://www.eada.edu/
http://www.saojudastadeu.com.br/
http://www.fars.org.br/
http://www.unisinos.br/
http://www.saojudastadeu.com.br/
http://www.cdicollege.ca/
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Depoimentos: 
 
“A questão do neuromarketing é um campo aindabastantedesconhecido e inexplorado para 
nósquetrabalhamos  com marketing e vendas. Tivemuitoprazeremcursar a matéria com o 
prof. Alexandre e acredito que obtive ferramentas importantes que poderei utilizar no meu 
dia a dia. Tenho muito interesse em continuar meus estudos nessa nova linha de 
pensamento para me manter atualizada como profissional.” 
 
Aline Fenker - Diretora de marketing 
Empresa: Louloux (www.louloux.com.br) 

 
 
 “O Prof. Alexandre Rodrigues é um excelente profissional e um educador 
extraordinário, que desperta e envolve seus alunos na compreensão e soluções de 
problemas de forma criativa e motivadora. Seu curso de Neuromarketing é um dos 
mais modernos, inovadores e avançados da área, e foi um diferencial significativo no 
MBA Gestão de Marketing e Vendas da Universidade Feevale”. 

 
Prof. Me Roberto Herrera Arbo 

Coordenador do MBA Gestão de Marketing e Vendas da Universidade Feevale. 

 
Assista os depoimentos em video: 
 

 
Profa. Circe Palma 

Coordenadora do Núcleo de Aprendizagem Virtual e Educação 
 
 

Marcus Demétrius 
Consultor empresarial - Grupo 
Efimax 
 
 
 

Profa. Maria Inês Galvez Ruiz Costa 
Coordenadora de Estágios 

Supervisionados em Gestão e 
Docência 

 
 

Prof. Karina Rebelo Hofstatter 
Coach, Professora, Instrutora 
e Diretora da Provoko 
 
 

 
Omid Asgari 

CEO e fundador da Delta Lab 
 

 
 

                                             Assista a nossos vídeos “Perguntas e Respostas” 

http://www.louloux.com.br/
https://youtu.be/7o9warNzu3A
https://www.youtube.com/watch?v=b-PYLFEiRfs
https://youtu.be/XI6YnJRzHco
https://www.youtube.com/watch?v=OhbSXRkJloY
https://youtu.be/p1X3dgSpQDc
http://neuroexpert.com.br/index.php/perguntas/
https://youtu.be/7o9warNzu3A
https://youtu.be/b-PYLFEiRfs
https://youtu.be/XI6YnJRzHco
https://youtu.be/OhbSXRkJloY
https://youtu.be/p1X3dgSpQDc
http://neuroexpert.com.br/index.php/perguntas/

