


Além da agenda intensa da Formação em Gestão 
Contemporânea e dos cursos Maestria Pessoal e 

Pentágono, celebramos nossos 10 anos de 
existência apresentando novos produtos voltados 

ao desenvolvimento, e também a campanha 
Nortus My Life - um convite para que você esteja 

diariamente conectado com o seu bem-estar, o de 
suas relações e o do planeta.

10 anos
e muitas novidades



Nortus lança célula
social NEOEDUCAR

Outra novidade que nos orgulha muito neste 2019 é o 
lançamento de nossa célula social: NEOEDUCAR. O sonho 
de levar nosso programa de desenvolvimento humano 
para ser aplicado no ambiente escolar da rede pública 
de ensino já começa a se transformar em realidade. No 
ano passado, assinamos um termo de cooperação com 
a Secretaria de Educação de Indaiatuba e realizamos o 
curso "A Arte de Bem se Comunicar" com os pro�ssionais, 
professores, diretora e coordenadora da Escola Municipal 
Ensino Básico Maria Cecília Ifanger, de Indaiatuba.

Agora, em 2019, a célula NEOEDUCAR realizará o curso 
"A Arte de Bem se Comunicar e se Desenvolver", voltado 
aos orientadores, supervisores e diretores da Secretaria 
Municipal de Educação de Indaiatuba, com duração de 
sete meses.

Para expandir cada vez mais a nossa atuação social, 
a Nortus convida as empresas que já estiveram conosco 
a serem parceiras nesta iniciativa, contribuindo para 
que transformações extraordinárias possam acontecer 
em cada vez mais espaços. Em breve, você saberá como 
participar!

NORTUS DIGITAL - ano 01 -  ed. 01 - junho 2019



Nortus traz Don Beck
para o Brasil

O professor, 
teórico e conselheiro 
geopolítico Dr. Don 
Edward Beck estará no 
Brasil a convite da 
Nortus nos dias 28 e 
29/06 para um encontro 
internacional. Esta é uma 
oportunidade única de ouvir e participar de uma 
programação com o co-autor do livro Dinâmica da 
Espiral, que trata de uma das bases teóricas dos 
programas desenvolvidos pela Nortus.
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As vagas para este encontro são 

limitadas. Se você tem interesse em 

participar desta atividade histórica, entre 

em contato conosco: 

relacionamento@nortus.com.br.

Um dos maiores expoentes
em desenvolvimento
humano no mundo



O Abismo entre
ser capaz e ser

competente

Sabe aquelas tarefas do dia a dia que parecem 
ser simples? Aquelas que basta alguém com algum 
conhecimento se dedicar a realizá-las, e com certeza será 
entregue a contento, e que, "inexplicavelmente", isso não 
acontece?

Convidamos você à leitura deste artigo inédito sobre a 
jornada que precisamos percorrer até podermos dizer que 
somos competentes.

ARTIGO

Por Mirian Coden

Leia aqui.

https://www.nortus.com.br/single-post/2019/06/11/O-abismo-entre-ser-capaz-e-ser-competente


Formação em Gestão
Contemporânea em
Porto Alegre

A Formação que está revolucionando a forma de fazer 
gestão no Brasil chegará a Porto Alegre (RS) em 2020. As 
inscrições já estão abertas. Em março, mais uma turma da 
FGC começou em Caxias do Sul por meio da parceria com 
a Reclear, empresa de assessoria em comportamento e 
comunicação. Em Campinas, são duas turmas: uma com 
início em abril e outra em 16/08.

A FGC é uma capacitação para gestores e/ou futuros 
gestores com nove meses de duração e um total de 172 
horas de trabalho direto com os participantes. Para 
que tenha uma atuação autêntica, ágil e assertiva nas 
situações do dia a dia, a Formação busca desenvolver as 
capacidades que o contexto contemporâneo exige de um 
pro�ssional em gestão.

Inscrições disponíveis em:
www.nortus.com.br/gestaocontemporanea

NORTUS DIGITAL - ano 01 -  ed. 01 - junho 2019

https://www.nortus.com.br/gestaocontemporanea
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A jornada do autoconhecimento não para, e muitos 
gestores que já se formaram pela Nortus nos perguntam 
sobre a possibilidade de retomarem contato com os 
conteúdos ministrados na FGC. Por isso, preparamos para 
os gestores contemporâneos formados pela Nortus novas 
possibilidades de reviver os conteúdos da FGC.

Agora, é possível adquirir vídeos compactos com os 
principais conceitos de cada módulo da FGC. O pacote 
completo com nove vídeos dos módulos teóricos pode 
ser adquirido por R$ 891. Se você possuir interesse em 
módulos especí�cos, cada vídeo pode ser adquirido por 
R$ 129. 

Caso você queira reviver a experiência da FGC 
completa em sala de aula, estamos reservando algumas 

FGC em vídeos
para formados

Em breve, mais
informações! 

vagas para as turmas em Campinas 
com 60% de desconto 
num formato 
especial.
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Anote na agenda:
2º Encontro de
Atualização FGC

Ser um gestor contemporâneo 
signi�ca estar preparado para as 
mudanças cada vez mais velozes 
nos contextos que se apresentam. 
Já passamos de 16 turmas e desde 
a primeira, em 2015, estamos 
constantemente aprimorando 
os conteúdos dos módulos que 
compõem a FGC.

Convidamos quem já esteve 
conosco nesta jornada de 
desenvolvimento para participar 
do 2º Encontro de Atualização que 
ocorrerá no dia 27/06 em Paulínia.

"Eu �quei muito feliz como 
vocês da FGC têm 

consideração em relação ao 
conhecimento. Nunca em 

outro momento, seja 
quando participei de uma 

conferência, MBA, ou outra 
formação, fui convidado 

para um encontro tão nobre 
como aquele. Foram 
compartilhadas as 

atualizações de uma forma 
simples, inclusiva, 

agregando valor. Todos os 
presentes foram convidados 

a olhar tudo aquilo que foi 
transformado, tudo aquilo 

que foi aplicado e, de 
alguma forma, estimulados 

para continuar a buscar o 
novo, aplicar o novo, fazer 

de uma forma nova, 
saudável, inclusiva e 

diferenciada."

Eliton Pereira da Silva
Gerente Divisional Grupo Cimed

Foto: Primeiro Encontro de Atualização FGC
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O NeuroTrainingLab é uma ferramenta única no Brasil 
que coloca as neurociências a serviço do desenvolvimento 
humano e pro�ssional — e está em atividade na sede 
da Nortus em Campinas, São Paulo, desde o �nal do ano 
passado. 

O participante do NeuroTrainingLab é convidado a 
desenvolver as suas competências de liderança em uma 
situação real e a interagir com pessoas para resolver 
problemas reais. Com o feedback dos coaches da Nortus 
e as informações biométricas coletadas pelo headset, o 
participante pode entender o que o próprio cérebro informa 
sobre o seu modo de liderar.  

O NeuroTrainingLab é indicado para todos os níveis de 
desenvolvimento pro�ssional, de trainee à alta gerência.

A equipe do NeuroTrainingLab, já abriu a agenda para 
os interessados em desenvolver as suas competências de 
liderança. Durante este primeiro semestre de lançamento, 
o investimento tem o valor promocional de R$ 1.800 por
sessão.

NeuroTrainingLab Brasil
abre as portas na Nortus
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Equilibrar a mente, manter o foco, estimular a 
criatividade e encontrar o bem-estar diante de um mundo 
de urgências e muita informação não é tarefa fácil. O 
neurocientista e instrutor internacional da Nortus Steven 
Poelmans criou um curso online para você aprender a 
utilizar e cuidar de seu cérebro de maneira saudável e 
e�caz.

Nortus lança
Brain Balance com o
PhD Steven Poelmans

A Nortus lançará este curso à
distância em breve. Aguarde!
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O programa Maestria Pessoal está com inscrições 
abertas para turmas em Amparo em 19/08, e em Caxias 
do Sul em 22/10. O curso oferece um caminho seguro e 
estruturado para quem deseja construir em si mesmo as 
estruturas para manifestar uma vida extraordinária. 

Que tal mergulhar, durante cinco dias, num campo 
organizado de conhecimentos e vivências que lhe 
permitirá ativar novas estruturas mentais e lhe levará a 
lugares em si mesmo talvez nunca antes visitados por 
você? O programa Maestria Pessoal, ministrado pelo 
sócio-fundador da Nortus, Gilberto de Souza, está com 
inscrições abertas.

Experimente uma
vida extraordinária

Con�ra: www.nortus.com.br/maestriapessoal

MAESTRIA
PESSOAL

https://www.nortus.com.br/maestriapessoal
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A Nortus oferece uma 
experiência imersiva de cinco dias 
que já transformou mais de 2.000 
gestores em líderes inspiradores. 

Participe da única experiência 
de desenvolvimento de líderes 
no mundo que utiliza a TCM — 
Tecnologia Comportamental 
Metassistêmica e aprenda o que há 
de mais avançado em ferramentas 
de gestão de equipes e de 
desenvolvimento de pessoas.

Pentágono 2019:
Liderança com foco na
transformação pessoal

"Eu saio daqui com um 
conhecimento profundo e 

um amadurecimento como 
líder que vai me tornar uma 

pessoa mais prática, mais 
e�ciente e uma referência 
para os meus liderados."

Lindomar Martins da Silva
Administrador Fazenda Boa Esperança

Mais informações em:

www.nortus.com.br/pentagono

https://www.nortus.com.br/pentagono


A Nortus também inova na forma de levar conhecimento 
e revolucionar a organização, produtividade e desempenho 
das empresas. Criamos o aplicativo NortusUp que 
disponibilizará, dentre diversos serviços, um curso inovador 
voltado à capacitação para pro�ssionais na área comercial. 
Conteúdos inéditos estarão à disposição dos times de vendas 
das empresas para auxiliá-los no alinhamento intelectual e 
comunicacional, possibilitando que todos falem a mesma 
língua e apliquem as mesmas ferramentas e estratégias.

Em breve, lançaremos o All Nortus — o programa de 
relacionamento pensado para oferecer bene�cios a você que 
contrata ou participa de nossos cursos, formações e eventos. 
Aguarde!

Saber acessível em
diferentes formas

Criamos o My Nortus
para você!

Fique ligado nas novidades sobre o
lançamento em nosso site e redes sociais!
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Dicas para
desenvolvimento

A leitura da NORTUS DIGITAL vai chegando ao seu �nal 

e a gente se despede com algumas dicas para que você 

possa vivenciar um pouco mais o desenvolvimento humano.

Filme
Invictus, dirigido por Clint Eastwood. Após o �m do 

apartheid, o recém-eleito presidente Nelson 

Mandela lidera uma África do Sul que continua dividida. Ele 

acredita que pode uni�car a nação através da linguagem 

universal do esporte.

Este �lme retrata o importante trabalho que nosso 

convidado do Evento Internacional, Don Beck, desenvolveu 

na África do Sul com o presidente Nelson Mandela.

AS�ISTIR

https://www.youtube.com/watch?v=5w0fU5EZB5E


A leitura da NORTUS DIGITAL vai chegando ao seu �nal 

e a gente se despede com algumas dicas para que você 

possa vivenciar um pouco mais o desenvolvimento humano.

Filme
Invictus, dirigido por Clint Eastwood. Após o �m do 

apartheid, o recém-eleito presidente Nelson 

Mandela lidera uma África do Sul que continua dividida. Ele 

acredita que pode uni�car a nação através da linguagem 

universal do esporte.

Este �lme retrata o importante trabalho que nosso 

convidado do Evento Internacional, Don Beck, desenvolveu 

na África do Sul com o presidente Nelson Mandela.

O PODER DA CORAGEM

Brené Brown fala sobre o incrível e transformador 
poder da coragem. Ela pesquisou por 12 anos a conexão 
humana - nossa habilidade de sentir empatia, pertencer, 
amar. Ela compartilha as descobertas desta pesquisa que 
a levou a uma busca pessoal para conhecer a si mesma 
e entender a humanidade. Sua instigante palestra está 
disponível no Net�ix.

A S S I S T I R

Palestra

https://www.netflix.com/title/81010166


Reflexão
Enquanto nossos olhos não estiverem 

preparados para ver a beleza que existe no 
caos, nenhum lugar será bom o suficiente.

Leitura
Reinventando as Organizações

Um novo modelo organizacional está surgindo, 
prometendo uma revolução no local de trabalho. 
Frederic Laloux nos mostra que o próximo estágio 
da consciência humana está em curso e vai mudar 
a forma como administramos nossos negócios. 
Com exemplos e histórias de organizações 
pioneiras, este livro é leitura indispensável para 
líderes, empreendedores, fundadores, coaches e 
consultores.

Boa leitura!

https://editoravoo.com.br/produto/reinventando-as-organizacoes/

