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Instagram: @neuroexpert 

“Quanto melhor entendermos o cérebro, 

melhor poderemos educá-lo” 
www.dnacorporativo.com.br 

Realização: 

https://www.instagram.com/neuroexpert/?hl=pt
https://www.instagram.com/neuroexpert/?hl=pt
http://www.dnacorporativo.com.br/


Formar uma base de conhecimento necessário para desenvolver e/ou melhorar fatores que 
solidifiquem o conhecimento de como funciona o cérebro humano e seus reflexos em nosso 

comportamento. O Neuro direito é a união entre a as ciências da Psicologia, Neurociência e Direito, 
este mix, faz com que portas importantes para o conhecimento humano se abram expandido o 

conhecimento a níveis anatômicos e evolucionistas de como nos comportamos e porque agimos 
das mais diversas e irracionais formas.  



Apresentaremos neste módulo, como o cérebro se comporta, quais 
suas fragilidades e como processa os mais diversos estímulos a nossa 
volta, como funciona a nossa atenção, o que conseguimos ver e o que 

passa despercebido por nossa vida. Se somos assim tão frágeis, 
conhecer estas fragilidades podem trazer grandes vantagens a quem 
questiona e a quem esta sendo questionado. As maiores autoridades 

e estrategistas da história navegavam pelos mares conturbados da 
psicologia e da neurociência para conquistarem seu espaço. 

Objetivo do Programa: 



Público: 
Advogados – Estudantes – Gestores de RH - 
Consultores 
 
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. 

Assista o vídeo e saiba mais 

NeuroDireito e as leis 
cerebrais!! 

https://youtu.be/bx0YsGXQnUk
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Conteúdo proposto: 

- Divisões cerebrais; 
- Influências do Cérebro trino; 
- O Mundo secreto do Inconsciente; 
- Juízes e advogados devem estudar Neurociência?  
- As mentiras invadem a razão; 
- Quem esta no controle?? 
- NeuroDireito; 
- Neurofeedbacks 
- Percepção multisensorial 
- Efeito de confabulação, criando falsas memórias; 
- Atenção, como funciona; 
- Você confia no que vê? 
- Você confia no que ouve? 
- O que dejavú e como acontece... 
- Conhecendo o poder dos principais biossinalizadores; 
- Como seus sentidos e enganam para provar suas escolhas... 
- Desencadeadores construtores da percepção 
- O Mito das cavernas e a Ilusão Intermodal 
- Armadilhas sensoriais; 
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Conteúdo proposto: 

- Ilusões Subliminares e efeitos que te confundem 
- Fisiologia das emoções e suas influências no comportamento 
- Porque somos tão Irracionais?? 
- Linguagem Corporal; 
- Micro expressões faciais; 
- 6 reações emocionais fundamentais da comunicação 
- Neurônio Espelho 
- Homografia  
- Marketing relacional 
- Modelos de influência 
- Estereótipos 
- Programação neurolinguistica; 
- Técnicas de Persuasão; 
- Mentalismo e Leitura fria existem? 
- A arte de ter razão; 
- Manipulação de massa; 
- Storytelling o poder das estórias; 
- Dilema do prisioneiro 
- O cérebro do psicopata; 



Conteúdo proposto: 

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

Instagram: @neuroexpert 

www.dnacorporativo.com.br 

neuroexpert 

Prof. Alexandre Rodrigues 

- O impacto das drogas no seu cérebro; 
- Conformidade de memória 
- Efeito lorota 
- Escolhas Intertemporal 
- 12 Tendências cognitivas que te manipulam 
- A Lógica tem lógica? 

https://www.youtube.com/channel/UClMb5fdzR6QNfkNX8bhf3Kg/videos
https://www.instagram.com/neuroexpert/?hl=pt
https://www.instagram.com/neuroexpert/?hl=pt
http://www.dnacorporativo.com.br/
https://www.linkedin.com/in/alexandremr/


- Palestras – Workshops – Consultorias – Vídeo treinamentos 
personalizados – Formações à distância -  

Clique na imagem e assista a 
uma palestra 

Palestras: Trabalhamos os mais diversos assuntos sob demanda de 
público, através da adaptação de nossos temas a realidade de cada 
negócio, geralmente são trabalhadas de 1 à 3 horas conforme 
necessidade do projeto. Podem ser realizadas em Português ou 
inglês. 

Workshops: Os workshops são mais extensos que as palestras, 
variam entre 4 e 8 horas aula, e muitas vezes são acompanhados de 
atividades práticas. Nossos workshops podem ser realizados sob os 
temas que já temos ou serem construídos sob demanda do negócio 
sendo adaptados a realidade do público. Podem ser trabalhadas em 
Português e Inglês. Clique na imagem e assista a 

um clip do workshop 

https://youtu.be/WxJA670eGaA
https://youtu.be/XxiQeCcMeQU


- Palestras – Workshops – Consultorias – Vídeo 
treinamentos personalizados – Formações à distância -  

Assista os depoimentos 

Consultorias: São programas de médio a 
longo prazo com o objetivo de organizar e 
acelerar performance da equipe ou 
negócio – Vendas, Estratégia, 
Atendimento, etc... Aplicado conforme 
analise de necessidades de cada negócio. 

Cursos On Line: Através de uma plataforma 
de ensino própria, nossos cursos são 
especialmente desenvolvidos de forma que o 
aluno aproveite ao máximo a experiência de 
aprendizado. Os cursos em vídeo podem ser 
também produzidos sob demanda. 

Depoimento sobre o curso 
On line 

Conheça agora: www.neuroexpert.eadplataforma.com 
 

Vídeo funcionamento Dash 
Board – Estratégia de negócio 

https://youtu.be/VYSlqqWaEL8
http://www.neuroexpert.eadplataforma.com/
https://youtu.be/b-PYLFEiRfs
https://youtu.be/OhbSXRkJloY
https://youtu.be/nunyEjDcZ0I
https://youtu.be/UexMEfBSfm4


Conheça nossos cursos On line: 

Alta qualidade de som e vídeo em uma 
plataforma totalmente dedicada a formações on 

line!! 

Clique na imagem e acesse... 

http://www.neuroexpert.eadplataforma.com/


Outros cursos do professor: 

Clipe do curso Clipe do curso Clipe do curso 

Clipe do curso Clipe do curso 

Clique nas imagens para abrir... 

https://youtu.be/fuFaEYa5npQ
https://youtu.be/r-jU9FW-EVc
https://youtu.be/QsbNNBM6b_0
https://youtu.be/KSvwqrkl9RQ
https://youtu.be/WIEQ3ezmzt8
http://neuroexpert.eadplataforma.com/


Formação completa em Neuromarketing – A Revolução da comunicação cerebral 

Clique na imagem para assistir ao vídeo clip da aula... 

Sobre o curso 

https://youtu.be/xjUFD8-488E
https://youtu.be/o06xXw6qcBU
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Faça o download de meus e-books “A 
Gestão e a Comunicação Cerebral” 
[Download] e “Neuroaprendizado” 

[Download] 

http://www.dnacorporativo.com.br/uploads/arquivos_genericos/15_1.pdf
http://www.dnacorporativo.com.br/uploads/arquivos_genericos/37_1.pdf


Formação: 
  

2019 – Doutorando em ciências da comunicação com o tema “Neurociência direcionado a sistemas de Gamificação aplicado ao 
autodesenvolvimento de competências”, Universidade Lusófona  – Lisboa / Portugal [Link Instituição] 

2015 – Ext. em Neurociência, Grupo Inédita [Link Instituição], IENH [Link Instituição] e IBAC - 120hs de Formação – São Paulo/Rio 
Grande do Sul – Brasil 

2011 - Mestrado em administração com ênfase em desenvolvimento de Equipes de Alta Performance, UFRGS - Rio Grande do Sul – Brasil 
[Link Instituição] 

2011 - The challenges of European Management program, HEC - Écoledes Hautes Études Commerciales, Paris - França [Link Instituição]  
2011- Doing Bussiness in Spain program, EADA - Escuela de Alta Dirección y Administracción, Barcelona – Espanha [Link Instituição]  

2009- Graduação em Comércio Exterior – São Judas Tadeu, Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição] 
2006 - Master em Organizações – MBA em Organização de empresas – F.A.R.S., Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição] 

2006 - Enterprise Project Management e gerenciamento de Projetos PMI – UNISINOS- Universidade do Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul 
- Brasil - [Link Instituição] 

2005 – Graduação em Administração de empresas – São Judas Tadeu, Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição] 
1999 -Computer Animation Development & Multimedia - Computer Technology Institute, Toronto – Canadá [Link Instituição] 

https://www.ulusofona.pt/
http://www.ineditacursos.com.br/
https://tecnicos.ienh.com.br/
http://www.ufrgs.br/
http://www.hec.edu/
http://www.eada.edu/
http://www.saojudastadeu.edu.br/faculdade/
http://www.fars.org.br/
http://www.unisinos.br/
http://www.saojudastadeu.edu.br/faculdade/
http://www.cdicollege.ca/


çã

Aumento de Performance = Resultados Positivos 
Engajamento de equipe – Mais vendas – Melhor atendimento – Prospecções mais assertivas – Melhor comunicação 

– Mais consciência diante dos objetivos e estratégias do negócio -  Melhora nas relações entre colaboradores – 

Desenvolvimento de sentimentos positivos em relação aos negócios e pessoas – entre muitos outros... 
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Whatsapp / Telemovel: +351 924270740 
alexandre@dnacorporativo.com.br 

Nacionalidade: Portuguesa / Brasileira 
Linkedin: [Acesse] 
You Tube: [Acesse] 

Instagram: @neuroexpert [Acesse] 
Curso On Line: [Acesse] 

Contatos e canais: 

mailto:alexandre@dnacorporativo.com.br
http://www.linkedin.com/in/alexandre-rodrigues-Neuroexpert
https://www.youtube.com/channel/UClMb5fdzR6QNfkNX8bhf3Kg
https://www.instagram.com/neuroexpert/?hl=pt
http://www.neuroexpert.eadplataforma.com/

