NEUROCIÊNCIAS EM
DESIGN

SOBRE O CURSO
As bases dos estudos científicos da consciência têm
em suas raízes a psicofísica e a métrica da
subjetividade, que são atualmente empregadas nos
mais diversos tipos de avaliações psicológicas,
estudos de preferência, tomadas de decisão,
ergonomia, etc.
Conhecer seus métodos e suas origens é conhecer as
bases das neurociências, que se encontram hoje em plena
ascensão.
O conhecimento sobre o processamento sensorial básico é
indispensável para a compreensão do comportamento
humano de mais alto nível, que envolve processos criativos,
sentimentos e emoções, fruição estética, entre outros
aspectos cognitivos que os profissionais de design e
arquitetura lidam no dia-dia.

PERFIL DO ALUNO
Profissionais de Design e Arquitetura.

OBJETIVO DO CURSO
Introduzir o pensamento filosófico das neurociências como
uma ciência da quantificação da experiência subjetiva,
abordando as diferentes concepções teóricas que
possibilitaram a criação dessas métricas e medidas
subjetivas, apresentando criticamente suas questões,
métodos e aplicações nas diversas áreas de arquitetura e
design.
Oferecer conhecimentos atualizados na área de
processamento psicofisiológico dos sistemas sensoriais,
proporcionando um melhor entendimento da construção
subjetiva das sensações e percepção humana.

DIFERENCIAIS
•

Desenvolver amplo conhecimento filosófico e teórico das
neurociências, iniciando pela filosofia da mente, conceitos
científicos básicos, processos sensoriais e perceptuais, até
aspectos avançados de processos cognitivos, como
criatividade e tomada de decisão, através de abordagem
multidisciplinar, estabelecendo relações com o design e
arquitetura.

INFORMAÇÕES GERAIS
CARGA HORÁRIA
32 horas

DIAS OFERTADOS
Sábado das 09h00 às 13h00

PRÉ-REQUISITO
Graduação

PROFESSOR
Prof. Me. Carlo Martins Gaddi

INVESTIMENTO
Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 180,00 no
cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 1.080,00 (à vista) no boleto.
Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 200,00 no cartão de
crédito ou numa única parcela de R$1.200,00 (à vista) no boleto.

INSCRIÇÕES
Até 02/10/2021

Nós oferecemos
cursos executivos de
excelência que irão
trazer inovação e alta
performance para
profissionais do
mundo corporativo.
EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

