


INFORMAÇÕES GERAIS

CARGA-HORÁRIA: 12 horas

PÚBLICO-ALVO:

• Profissionais interessados em conhecer e desenvolver seu potencial criativo para

atuar em programas de capacitação, seleção de pessoal, avaliação de potencial e

condução de eventos e palestras em geral.

RESULTADOS GARANTIDOS

Conhecimento
do potencial

criativo.

Conhecimento
das principais
ferramentas

criativas.

Dinamização de 
eventos em 

geral, através
das ferramentas
da criatividade.



APRESENTAÇÃO 

Tornar seus eventos criativos e motivadores é uma competência que pode ser

aprendida.

Prender a atenção, chamar à participação e envolver as pessoas no tema são ações

fundamentais de um bom palestrante ou facilitador de grupos.

Com foco nestes quesitos, foi formatado o curso TECNOCREÁTICA –

FERRAMENTAS CRIATIVAS PARA DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS.

A Tecnocreática é uma disciplina que utiliza três estímulos na comunicacao com o

público: auditivos, visuais e cinestésicos. A combinação dos três, tem como

resultado uma performance de excelência

Através das ferramentas da Tecnocreática, a platéia vive momentos de aprendizado,

participação e insight, em um ambiente lúdico e instigante.

O termo Tecnocreática é utilizado para representar a filosofia e as premissas do

mestrado em Criatividade Total Aplicada da Universidade de Santiago de

Compostela/ Espanha. Define a comunicacao excelente como a capacidade de

pensar com todo o cérebro (organizar, avaliar, analisar, resumir, consolidar,

extrapolar,) combinada com todas as formas de expressão criativa.

Durante o curso, o referencial teórico e conceitual é repassado através de

atividades práticas, criativas, envolventes e motivadoras.



OBJETIVO E PROGRAMA DO CURSO

Repassar e praticar as principais ferramentas da Tecnocreática para a  

dinamização de eventos.

PROGRAMA RESUMIDO

 Atividades de inclusão com foco na Tecnocreática.

 Criatividade, inovação e invetiva – conceituação e abrangência.

 Você é criativo? Inventário de potencial

 O processo criativo

 As principais ferramentas de dinamicação de eventos (visuais, auditivas

e cinestésicas) – quais são, como escolher, cuidados na utilização.

PRÁTICAS

FERRAMENTAS APLICABILIDADE

Músicas  Ilustrar e marcar temas.

 Vitalizar e envolver a platéia no 

tema desenvolvido.

 Harmonizar e sensibilizar.

 Estimular a participação.

Videos, estórias, parabolas e metáforas  Reforçar conceitos.

 Envolver participantes no tema.

 Promover insight.

 Estimular reflexões.

Atividades vivenciais (jogos, dinâmicas e 

exercícios práticos)

 Estimular os dois hemisferios do 

cérebro.

 Representar a realidade de forma 

lúdica.

 Estimular a participação.

 Promover a aprendizagem

através da vivência.

Mapa Mental  Pensar em como se pensa.

 Agir de acordo com o pensar.

 Registrar e memorizer idéias.

 Planejar eventos de forma 

gestaltica e criativa.



ALGUMAS FERRAMENTAS DA 

TECNOCREÁTICA



RESPONSABILIDADE TÉCNICA

MARIA RITA GRAMIGNA

A equipe de desenvolvimento é composta por

consultores capacitados e certificados na

metodologia MRG, com ampla expertise em

capacitação de lideranças.



PUBLICAÇÃOES MARIA RITA GRAMIGNA





O CERTIFICADO

Será encaminhado após o evento, em formato digital, àqueles que

comparecerem em 100% do tempo.



Bem-vindos ao Curso de TECNOCREÁTICA – FERRAMENTAS CRIATIVAS

PARA DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS.

Nosso propósito ao oferecer este curso é repassar ferramentas para tornar seus

eventos marcantes, criativos e impactantes.

Em 12 horas, desenvolvidas em um dia e meio, vamos praticar as principais

ferramentas que compõem esta metodologia.

A base do curso está no conteúdo do mestrado em Criatividade Aplicada Total –

Universidade de Santiago de Compostela/Espanha.

Bem-vindos e excelente curso a todos!

Maria Rita Gramigna




