FORMAÇÃO 3NEURON

GESTÃO DE CARREIRA:
CURSO DE INOVAÇÃO & DESIGN
THINKING
Compreenda numa visão teórica e prática os
conceitos e métodos relacionados à inovação e
design thinking.

INOVAÇÃO & DESIGN THINKING
"NENHUM VENTO SOPRA A FAVOR DE QUEM
NÃO SABE PARA ONDE IR".
SÊNECA

Sobre o curso
A capacidade de inovar é o motor que impulsiona o crescimento
das organizações no ambiente competitivo que estamos
inseridos. Este curso é estruturado para auxiliar os gestores a
entender como a gestão da inovação pode transformar os
negócios, apresentando os métodos e as ferramentas
necessárias para a execução das estratégias de inovação.

MÓDULO 4: INOVAÇÃO & DESIGN THINKING
Vivemos num mundo em constante transformação. Cultura, mercados,
conhecimento, tudo está em permanente mudança.
Como construiremos este novo futuro?
No curso de INOVAÇÃO & DESIGN THINKING apresentamos teoria da
inovação e experimentaremos, através de dinâmicas, a aplicação dos
conceitos de Design Thinking.

VÁ ALÉM - CONHEÇA O FROM ZERO TO HERO
Trata-se de diagrama utilizado para ajudar empreendedores a traçar uma
linha lógica entre a ideia (zero) e a apresentação do modelo de negócio
para investidores (hero). Utilizado em eventos como Startup Weekends e
Hackathons, o modelo mostra a importância da validação de ideias e
soluções com os usuários, suprindo necessidades reais com aquilo que
realmente importa. No curso de inovação também abordamos este método.

CONTEÚDO
NESTE CURSO VOCÊ
VAI APRENDER
O design aplicado ao mundo dos negócios;
O que é a orientação ao design e quais são os
seus princípios;
A teoria da inovação e como aplicá-la;
As falhas e o aprendizado em inovação;
O método FROM ZERO TO HERO e a inovação
aberta;
Validação de ideias com NABC;
Prototipação e MVP.

INOVAÇÃO
Introdução à Gestão da Inovação;
Ecossistema de Inovação;
Estrutura Organizacional para Inovação;
Gestão do Portfólio da Inovação;
Processo de Inovação.

DESIGN THINKING
Introdução ao Design Thinking;
Valores fundamentais do Design Thinking;
Design Thinking como mudança de
modelos mentais;
Etapas do Processo de Design Thinking;
Aplicação prática do Design Thinking.

CARGA HORÁRIA
12 HORAS

ACESSE O FORMULÁRIO OU O CHAT DO SITE, ENCAMINHE EMAIL OU
ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE:
CONTATO@3NEURON.COM - (48) 3028-8297 WWW.3NEURON.COM

