CURSO ABERTO > PRESENCIAL

Level 1 - Innovation Experience:
Transformando ideias em inovação
Pratique. Aprenda. Crie. Cocrie. Inove.

Datas 26 e 27 de Julho, 2016.
Local: Coworking Sabiá,

Você é desafiado a encontrar novas soluções.
Você busca crescer, inovar e impactar o mundo.
A Innoscience também. Nós construímos um
método de ensino inovador somado a um conteúdo
validado, resultado de 10 anos de experiência
assessorando desde startups até as maiores
e mais inovadoras companhias do Brasil.

São Paulo/SP.
Duração: 22h
Formato: presencial
Valor: R$ 1.800,00 à vista ou
3 x R$630 no cartão de créd.
Inscrições abertas até 22/07/16.

VISÃO GERAL DO CURSO
O Innovation Experience é o primeiro de três módulos que compõem a Certificação
em Gestão da Inovação, outorgada pela Innoscience Consultoria. Este módulo
é voltado àqueles que pretendem ter o domínio do processo de inovação,
seja para buscar soluções inovadoras na empresa em que trabalha, seja para criar
novos negócios ou assessorar empreendedores a inovar.
A nossa metodologia aplica o que há de melhor em ferramentas de inovação
a um problema de negócio concreto em forma de coopetição. O curso possibilita aos
participantes o exercício de técnicas de captura de insights, geração de ideias, ida a
campo e experimentação. Você entra com as ideias e sai com um projeto de inovação.
Ao final, seu projeto é avaliado por gestores de inovação experientes convidados.

O QUE VOCÊ VAI APRENDER:
• O que é melhoria e o que é inovação.
• Competências do inovador e como formar
times de inovação.
• Como delimitar um problema.
• Técnicas de identificação de oportunidades.
• Como gerar ideias e ir a campo.
• Ferramentas de avaliação e refinamento de ideias.
• Elaborar um plano de experimentação.
• Desenhar o modelo de negócio e o projeto
de implementação.
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PROGRAMAÇÃO DO CURSO

23/07 a 25/07
Curso online +
artigos

26/07
Curso
presencial
9h-18h

27/07
Curso
presencial
9h-18h

28/07 a 05/08
Avaliação

24/08
Mentoria Online

Wellcome
Package

Conhecer o seu perfil inovador e
ampliar o conceito de inovação.

Desmistificando
a inovação

Construir coletivamente um conceito
de inovação e de sua importância.

Início do desafio
de inovação

Formação dos times e
apresentação do desafio.

De onde vem as
ideias?

Compreensão do Design Thinking e
das técnicas de ida a campo

Imersão no
campo

Captura de insights em uma ida a
campo, praticando a empatia.

Consolidação de
aprendizados

Compartilhamento de insights e
experiências no campo.

Ideação

Gerar ideias de potencial
inovador a partir dos insights.

Avaliação e
priorização

Categorização e avaliação das
ideias para priorização.

Conceituação

Aprofundamento e refinamento
da ideia.

Experimentação

Elaboração de um Plano de
Experimentação do projeto.

Eleição dos
vencedores

Pitch dos projetos aos jurados e
happy hour de encerramento.

Avaliação
Individual

Avaliação individual, requisito
para o Certificado.

Mentoria de
Aceleração

Acelerar a aplicação prática dos
aprendizados do curso.
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DIFERENCIAIS
• Certificação em Gestão da Inovação – Level 1 outorgado pela
Innoscience, pioneira em consultoria de gestão da inovação.
• Método de ensino que transforma a aprendizagem em uma
experiência que concilia teoria e prática de forma lúdica e
divertida.
• Instrutores com experiência prática em consultoria de gestão
da inovação das empresas mais inovadoras do Brasil.
• A interação, colaboração e cocriação durante o curso possibilitam o desenvolvimento
de competências essenciais para a inovação acontecer.
• Métodos, ferramentas e técnicas exclusivamente desenvolvidas com base na
experiência prática da Innoscience.

INSTRUTORES DO CURSO

MAXIMILIANO
CARLOMAGNO

Sócio-fundador da Innoscience; Mestre
em Administração pelo MAN/PUCRS;
Certifcate em Estratégia e Inovação
pelo MIT/Sloan School of Management;
Cursos de inovação e estratégia em
Stanford, Berkeley e Columbia/EUA;
Professor de graduação e MBA do
IBGEN; Autor dos livros Gestão da
Inovação na Prática e Prática dos
Inovadores pela Editora Atlas; Fez
carreira em instituição financeira;
Presidente do Comitê de inovação da
AMCHAM-SP e Mentor da Endeavor.
Colunista do site de Inovação 3M

RAFAELA
SANZI

Consultora de inovação da
Innoscience; MBA em
Gestão de pessoas pela
UniRitter; Graduada em
Marketing pela ESPM-Sul;
Experiência em
inteligência de mercado no
Grupo RBS; Experiência em
projetos de inovação no
setor siderúrgico,
cosmético, fast moving
consumer goods, educação
e petróleo.

SAIBA MAIS SOBRE A CERTIFICAÇÃO EM GESTÃO DA INOVAÇÃO
A Certificação em Gestão da Inovação foi desenvolvida e é outorgada pela Innoscience.
É composta por três níveis, que somam 46h de formação:
• LEVEL 1 – Innovation Experience. Transformando ideias em inovação.
• LEVEL 2 - Innovation Leader. Criando programas de inovação aberta e corporativos.
• LEVEL 3 - Innovation Consulting. Desenvolvendo competências de um consultor de
inovação.

INSCREVA-SE
agora mesmo por e-mail rafaela@innoscience.com.br
ou pelo site www.innoscience.com.br/cgi
Consulte condições especiais de pré-venda até 05 de junho.
Clientes da innoscience e grupos a partir de 3 pessoas tem desconto.

