


Uma certeza que temos é que nada é mais como era antes e que em tempos de mundo VUCA,
os processos de transformação passam pela educação. Seja por escolhas pessoais, seja por
imposição da dinâmica ágil dos tempos atuais ou por fazer parte de um contexto corporativo
que considere a jornada de aprendizado como algo relevante, somos todos aprendizes!

O conceito de Life Long Learning está aí para confirmar o entendimento de que a gente vive
um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento, em um ritmo cada vez mais intenso
e imerso em uma infinidade de novas informações.

Então como dar conta? Como se manter atualizado em relação ao que realmente importa?
Como discernir o discurso superficial que não promove mudança?

Essa conversa é um convite à reflexão. Não dá para falar de educação enquanto agente
transformacional sem que antes haja uma real conscientização de que é necessário investir em
conhecimento para emergir um novo mindset.

Introdução



Estamos vivendo uma disruptura nas relações sociais e 
profissionais que mudou nossa forma de pensar, agir e aprender.

O cenário



As frequentes mudanças e novos desafios exigem novas 
habilidades e novas competências. De acordo com pesquisas do 
Fórum Econômico Mundial, 42% das principais habilidades 
exigidas pelos empregos de hoje vão mudar até 2022.

Desta forma, aprimorar o conhecimento e investir em educação 
profissional é determinante para uma melhor adaptação à 
volatilidade dos tempos atuais.

O aprendizado



Investir em qualificação e capacitação dos 
colaboradores reflete ainda em melhor eficiência 
operacional, maior engajamento e, sobretudo, nos 
aproxima de nosso propósito.

Os objetivos



TREINAMENTO 
CORPORATIVO

• É o processo de educação profissional, desenvolvido com
objetivo de capacitar o participante para suprir as suas
necessidades.

• Consiste na aplicação de um somatório de abordagens
técnicas, pedagógicas, psicológicas etc., objetivando a
aprendizagem de novas respostas a situações específicas.

• A solução pode ser aplicada ou entregue em diferentes
formatos: presencialmente, webinar, e-learning.



UNIVERSIDADE 
CORPORATIVA

A universidade corporativa é o centro de
disseminação dos valores, da cultura e da
filosofia organizacional.

Tem como objetivo institucionalizar uma cultura
de aprendizagem contínua, proporcionando a
aquisição de novas competências vinculadas às
estratégias empresariais.



Benefícios

Proporciona motivação 
e engajamento dos 

colaboradores

Permite que os profissionais 
sejam mais participativos e 
contribuam com a evolução 

da empresa

Otimiza o tempo e os 
esforços dos 

colaboradores

Potencializa promoções / 
progressão de carreira

Diminui a rotatividade / 
Redução de turnover 

(Retenção de Talentos)

Fomenta o 
autogerenciamento e 

maior independência dos 
profissionais

Maximiza a produtividade

Gera vantagem 

competitiva à empresa e 

aos colaboradores



Acreditamos que a educação é a grande força catalisadora capaz de

expandir a consciência das pessoas e de promover a resolução dos desafios

contemporâneos.

Pensando nisso, nós do Grupo SERES criamos um novo caminho que vai te

ajudar a desenvolver e aprimorar o conhecimento de maneira dinâmica,

para uma melhor adaptação ao novo contexto ágil, híbrido e desafiador: a

Insight Universidade Corporativa.

Neste modelo de educação corporativa, reunimos novas práticas de T&D
em uma plataforma amplamente flexível, em formato blended learning.



Operacionalização GerenciamentoCriação Negociação

ESCOLA DE 
VISIONÁRIOS

ESCOLA DE 
ESTRATEGISTAS

ESCOLA DE 
ESPECIALISTAS

ESCOLA DE 
PROTAGONISTAS

Aqui, estruturamos nossa universidade em 4 escolas 
que englobam, cada uma, um processo:



ESCOLA DE VISIONÁRIOS
Em tempos de tantas mudanças em tão curto espaço de tempo, 

pensar em novos caminhos, novas alternativas e em novas soluções é 
cada vez mais essencial para garantir a competitividade e a 

sobrevivência das organizações.

Esta é a escola que aborda o campo dos processos criativos, do 
desenvolvimento e da inovação. É a escola dos pensadores, dos 

pesquisadores, daqueles que idealizam novos produtos e soluções, 
daqueles que avaliam tendências e novas tecnologias disponíveis.

A quem se destina: Profissionais das áreas de Marketing, Publicidade, 
Comunicação, Pesquisa e Desenvolvimento, Produtos, Tecnologia, 

Design Industrial e demais profissionais que requeiram o 
desenvolvimento das competências abordadas neste programa.  



ESCOLA DE ESTRATEGISTAS
Vender é uma arte e é desta arte que a Escola de Estrategistas vai tratar. 
A proposta da Escola é ampliar exponencialmente o conhecimento e a 
visão comercial do aluno e desenvolver a sua atitude empreendedora, 
com base em estudos, técnicas, teorias, best practices, metodologias e 
ferramentas.

A Escola de Estrategistas é pautada nas práticas de negociação. Seu 
principal objetivo é formar profissionais de vendas automotivados, 
orientados para o sucesso do negócio e para a superação de resultados.

A quem se destina: Executivos de Vendas, Empreendedores, Gestores 
Comerciais, Profissionais de Pré-Venda, Customer Service e demais 
profissionais que requeiram o desenvolvimento das competências 
abordadas neste programa.



ESCOLA DE ESPECIALISTAS

A Escola de Especialistas foi construída com o objetivo de capacitar e 
desenvolver profissionais que atuam nas diversas frentes de processos 
produtivos, seja na execução de serviços especializados ou na 
operacionalização de atividades de front e/ou backoffice.

Os Especialistas detém habilidades específicas e requerem o aprimoramento 
periódico de suas capacidades analíticas, técnicas e operacionais. Esta escola 
tem forte foco em excelência operacional, qualidade, alta performance, 
organização e planejamento.

A quem se destina: Profissionais de áreas operacionais, das áreas de 
processos, planejamento, tecnologia,  gestores da qualidade, gerentes de 
projetos e demais profissionais que requeiram o desenvolvimento das 
competências abordadas neste programa.



ESCOLA DE PROTAGONISTAS
Foi pensando na mudança de mentalidade e de comportamento do 

novo líder que criamos a Escola de Protagonistas. A proposta é 
reenquadrar o líder ou o aspirante a líder a um novo contexto, onde o 

papel de líder deixa de ser “dizer o que deve ser feito” e passa a ser 
“formar pessoas aptas a criarem novos caminhos na construção das 

melhores soluções”. 

Sua tarefa passa a ser destravar o potencial das pessoas para que 
alcancem a melhor versão delas mesmas, estimulando a autonomia e 

colaboração dos times, além de inspirar e apoiar o desenvolvimento 
individual de cada pessoa da equipe. 

A quem se destina: Líderes, Gerentes, Coordenadores, Supervisores, 
Diretores, Novos Gestores, Empreendedores, Empresários, Líderes 

potenciais que buscam desenvolvimento em suas práticas na liderança 
de pessoas, Aspirantes a Líderes (Trainees).



Educação Criativa e Disruptiva

Cada vez mais o aprendizado rompe as fronteiras do ensino tradicional e os motivos são os

mais diversos possíveis. A pandemia é um fator que acelerou a digitalização da educação,

desmistificando o ensino à distância.

As novas gerações, que já nascem digitais, têm dificuldade de restringir o aprendizado a

locais fixos e horários inflexíveis. De acordo com o conceito Anywhere, Anytime Learning, as

pessoas buscam aprender mais em qualquer lugar e a qualquer momento, através de novas

formas de aprendizado. Elas querem liberdade para acessar seus cursos por meio de

smartphones, tablets e laptops, enquanto se deslocam ou durante os treinos da academia.

Ou seja, a educação tem que ir além da sala de aula.

Então o que chamamos de educação disruptiva é essa quebra de paradigma apoiada em

novas metodologias, novas ferramentas e em um jeito novo de viabilizar o aprendizado.

Esse jeito novo, de acordo com a proposta do Life Wide Learning, se dá ao largo da vida, em

diferentes ambientes, tanto por métodos formais quanto informais.



Metodologias Ativas de Aprendizagem

Vivências
Experienciais Dinâmicas

Trabalhos em 
Grupo

Filmes

Com uma linguagem de fácil entendimento, a metodologia  utilizada tem por intenção integrar a base 

conceitual com a experiência prática dos participantes, adotando como referência a realidade do dia a dia.

O programa propõe intensa aplicação de exercícios práticos, como vivências, dinâmicas e filmes que facilitarão o processo de 
conscientização, compreensão e retenção do conteúdo. Assim como estudos de caso ou situações-problema para discussão e prática.

Games
Hackathon

Aprendizagem 
Social

Sala de Aula 
Invertida

Estudo de 
Casos

Exercícios 
Práticos



Metodologias Dialógicas

Investigação Descobertas 
Coletivas

Questionamentos Troca de 
Experiências

Essa estratégia tem por base a participação dos alunos no processo de construção do 
conhecimento, tendo o professor como facilitador.

A base da comunicação é o diálogo. E para que haja um verdadeiro diálogo, as duas partes 
têm que estar dispostas a falar e escutar, é uma via de mão dupla. A Investigação dialógica é 
uma metodologia de criação de conhecimentos que nega substantivamente a aula falada, a 

transmissão do conhecimento e a memorização mecânica. 

Diálogo

Não se trata mais de ensinar conteúdos, mas de desenvolver a 
capacidade de aprender. 



Metodologia Syllabus
Propõe mudanças metodológicas acompanhadas de planejamento e avaliação sistemática com o 

objetivo de gerar maior interação na construção do conhecimento. Centra o processo de ensinar 

apoiado em programas de estudos, com o objetivo de passar autonomia para desenvolver a leitura 

e a compreensão de textos. 

SYLLABUS

MATRIZ INSTRUCIONAL
LEITURA

ESTUDOS DE CASOS
QUIZ

O planejamento no processo de ensino e 
aprendizagem permite ao docente a escolha 

da melhor sequência e o peso devido a 
determinados passos na sala de aula, 

levando-se em conta as condições para o 
estudante assimilar ativamente os conteúdos 

e obter bons resultados na aprendizagem. 

Oferta de programas de estudos ligados 
ao tema, à formação de conceitos, ao 

desenvolvimento das capacidades 
cognitivas exigidas por meio da leitura e 

interpretação do material 
disponibilizado previamente.

Percepção das dificuldades do aluno, 
através da aplicação de avaliações 

constantes e rápidas, sobre a atividade 
prévia selecionada para a aula.

PLANEJAMENTO 
PERIÓDICO

PREPARAÇÃO 
PRELIMINAR

CONSOLIDAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM



Os treinamentos podem ser realizados em diferentes formatos, considerando as possibilidades que melhor se
adequarem às necessidades e características de cada projeto.

presencial ImersãoE-Learning Síncrono

MicrolearningOutdoor Training E-Learning Assíncrono

F O R M ATO S



Considerar que cada profissional carrega em sua 
bagagem um combinado de experiências e históricos 
que não podem ser negligenciados. Também significa 
acreditar no potencial de cada indivíduo e apostar 
em sua evolução e contribuições futuras.

A educação abre portas que jamais serão fechadas!

D E S E N V O LV E R  É




