
MAPAS MENTAIS 
Aprimorando planejamento, colaboração e decisão 

por meio da representação gráfica do pensamento.

CURSO DE CAPACITAÇÃO

Inscrições: 

www.infindha.com.br/mmcc.htm

Informações: 54 3228 9972

Mapa Mental é uma técnica, criada 

por Tony Buzan que promove uma 

estimulação sináptica (conexão 

cerebral) muito mais eficaz, 

incrementando a retenção das 

informações, facilitando a 

visualização e estimulando a 

criatividade. Este instrumento 

gráfico também facilita o 

planejamento, a colaboração, a 

comunicação e a tomada de 

decisão, sendo considerado um 

poderoso aliado ao trabalho, estudo 

e organização pessoal em geral.

In Company

Infindha

Rua Os Dezoito do Forte, 955 - Sobreloja

Caxias do Sul - RS

54 3228.9972



OBJETIVO
Gerar proficiência no uso nos Mapas 
Mentais e seus softwares de apoio para 
facilitar:

- o planejamento (através da geração de 
idéias, brainstorm, relacionamento de 
tarefas, etc.)

- a colaboração (através de 
apresentações editáveis usando 
projetores multimídia, webpages, emails, 
arquivos digitais, impressão em tamanho 
grande para esquemas e diagramas no 
papel, etc.) e

- a decisão (apresentando o 
conhecimento e diagnosticando o 
desconhecimento).

PÚBLICO ALVO
Profissionais corporativos e liberais, que 
precisam planejar e comunicar processos 
(engenheiros, advogados, professores, 
trainers,  etc.). Estudantes interessados 
em melhorar a memória e acelerar a 
aprendizagem.

INVESTIMENTO

Local:
In company ou na sede da Infindha.

Inscrições: 

MAPAS MENTAIS 
Aprimorando planejamento, 

colaboração e decisão por meio da 

representação gráfica do 

pensamento.

CURSO DE CAPACITAÇÃO

Parte I 
Origens, funcionamento 
cerebral, os símbolos chave, 
a estrutura, os ganhos 
materiais, epistemológicos e 
emocionais da utilização dos 
mapas mentais.
Histórico de aplicações na 
indústria, academia, escolas e 
no trabalho em geral.

Parte II 
Uso dos mapas (tomada de 

decisão, notas, organização 
de estudo, anotações, 
palestras, projetos, 
apresentações, etc.)

Parte III
Uso de softwares: Intelimap, 
MindManager, etc.
Instalaremos os programas 
em computadores e faremos 
exercícios de utilização, 
colocando em prática o 
aprendido na parte II.

PERFIL DO INSTRUTOR

Sérgio Bracagioli
Diretor da INFINDHA. 
Engenheiro, Psicoterapeuta 
e Coach. 
Transitou profissionalmente 
entre abordagens corporais, 
cognitivas e noéticas. 
Em 2003 apresentou a sua 
síntese por meio da 
Transformação e Auto-
Organização Integral e a 
ensina a psicoterapeutas e 
coaches em workshops, 
cursos e grupos vivenciais.

Dedica-se a atendimentos 
individuais, cursos e grupos 
de desenvolvimento 
humano. 

Saiba mais em:

http://infindha.com


