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Curso 8 – Criatividade 

 

SME (Subject Matter Expert): Victor Gonçalves 

Carga Horária Total: 12 Horas 

4 horas de aulas gravadas, 4 horas de aulas online ao vivo, 3 horas de exercícios independentes, 

e 1 hora de avaliação de proficiência. 

 

COMO É O CURSO?   

Criatividade não é um dom. Ela pode e deve ser estimulada e aperfeiçoada, e pode ser aplicada 
tanto na sua vida como em um projeto corporativo. Seja para resolver problemas complexos de 
sua empresa ou projeto, seja para criar um modelo de negócios ou para endereçar conflitos na 
vida pessoal, entenda como funciona a mente criativa e conheça diversas ferramentas que vão 
te ajudar a ser um verdadeiro Complex Problem Solver!  

Aprenda com exemplos aplicados em cenários variados e pratique usando as explicações, meto-
dologias e recomendações que estão relacionadas neste curso que foi projetado para você que 
quer seu passaporte para a era da complexidade.  

 

POR QUE FAZER ESSE CURSO?   

 

Usaremos exercícios vivenciais, individuais e em grupo, para ensinar a aprender com o processo, 

dentro do universo e contexto de cada participante. Utilizaremos o questionamento poderoso, 

identificação e compreensão de valores e compartilhamento de experiências, para gerar insights 

e potencializar novos aprendizados. Criaremos a oportunidade de viver uma experiência trans-

formadora, onde os participantes constroem o conhecimento a partir das suas próprias realida-

des, desenvolvem suas próprias ferramentas e apoiam-se mutuamente. 

 

 

OBJETIVOS DO CURSO 
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• Compreender o processo criativo 
• Aprender a usar a criatividade nos projetos e na sua vida 
• Aprender a construir uma cultura da criatividade na sua empresa 
• Aprender a ter uma atitude criativa 

 

PARA QUEM ESSE CURSO É INDICADO 

Se você é um profissional moderno, envolvido direta ou indiretamente com o gerenciamento de 

projetos, desenvolvimento de produtos complexos, ou diferentes aspectos de negócios, envol-

vendo pessoas, você precisa se profissionalizar na área de liderança e soft skills. Não é uma op-

ção, já passou a ser questão de sobrevivência profissional. 

 

 

RESULTADOS APÓS O CURSO 

Nas Pessoas: 

• Desenvolver a criatividade e aprender a aplicá-la em seus projetos profissionais e pesso-
ais. 

Nas organizações: 

• Ter profissionais mais criativos e Complex Problem Solvers. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Bloco 1: A Ciência da Criatividade 

1.1 Por que precisamos da criatividade? 

1.2 Criatividade vs. Inovação 

1.3 O papel da inovação no mundo complexo 
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1.4 Neurociência da criatividade e a mudança de mindset 

Exercício 

 

Bloco 2: Características comportamentais dos criativos 

2.1 Mindset Criativo 

2.2 Seis Características Essenciais 

2.3 Set Skills  

Exercício 

Aula OAV 1 – Online Ao Vivo (2h)  

 

Bloco 3: Métodos criativos 

3.1 Design Thinking 

3.2 Lateral Thinking 

3.3 Complex Problem Solving 

3.4 Gamestorming 

3.5 Técnicas de aquecimento criativo 

Exercício 

 

Bloco 4: Do Conceito à Solução 

4.1 Ferramentas: Gather Inspiration / Busca de Inspiração 

4.2 Ferramentas: Generate IDEAS 

4.3 Ferramentas: Make IDEAS tangible 
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Exercício 

Aula OAV 2 – Online Ao Vivo (2h) 

 

Avaliação de Proficiência no Curso 


