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Ementa
A disciplina visa introduzir a habilidade da criatividade como unidade fundamental para a inovação nas diversas áreas
de atuação da humanidade. Apresentam-se elementos constitutivos da capacidade criativa no desenvolvimento da
humanidade por meio da compreensão de suas singularidades e dos elementos que proporcionam o bloqueio da
criatividade. Discute-se também os estudos históricos que abordam as origens das ideias criativas na humanidade.
Analiza-se as abordagens realizadas sobre como aprender a aprender e o processo criativo na mente humana.
Argumentar-se-a sobre o uso das técnicas para gerar ideias e a sua efetiva aplicação para capacidade de resolução de
problemas e a sua aplicação na produção de conhecimento científico e para o desenvolvimento e aplicação de liderança
criativa.

Ob etivos
Apresentar as bases científicas que fundamentam o processo criativo.

Identificar fatores que contribuam para a geração e de retenção de ideias e de o seu processo criativo.

Apresentar os fatores que contribuem para o bloqueio mental do processo criativo

Discutir técnicas aplicadas para a geração de ideias na história.

Contribuir para que os alunos compreendam como podem aplicar a habilidade da criatividade em seus projetos
cientificos, pessoais e profissionais.

Conteúdo Programático

Habilidades e Talentos, Capacidade criativa no desenvolvimento da humanidade.

Origem da criatividade, como geria-la, estimulá-la e mantê-la.

Falhas, erros e fatores que influenciam no bloqueio da criatividade.

Capacidade de resolução de problemas, tudo é passível de ser melhorado.

Criatividade aplicada a produção cientifica.

Aprendendo a aprender e o processo criativo na mente humana.

Ferramentas ara erarideias.



Lideran a criativa.

Atividades Práticas - os de ...,....alunos
Não se A lica.

Metodologia
As aulas serão realizadas de forma remota síncrona pela
Plataforma Microsoft Teams.

Aulas expositivas;

Debates;

Apresentação de seminários;

Dinâmicas de grupo;

Produção de textos.

Alguns vídeos que podem lhe auxiliar a compreender um pouco mais sobre a habilidade da criatividade aplicada para

atuação como um Líder Criativo:

—Ken Robinson: Escolas matam a criatividade?
https ://www.youtube. com/watch? v=aQym?WkF5ks

- Steven Johnson. De onde vêm as boas ideias.
https ://www.youtu be.com/watch? v=o aíOOUc TO-c&t=184s

- Como Ser Mais Criativo: 15 Eficazes Técnicas de Criatividade
https://www.youtube.com/watch? v=Y041TGjN8xw

- Meetup: "Liderança Criativa - Habilidades Humanas na Era dos Robôs"
https://www.youtube.com/watch? v=zqhiN8mXV-M

Obs. esta disciplina será ofertada em aulas de Sh/semana e não seguirá exatameme o calendário académico em
termos de dias.

Avaliação
critérios, mecanismos instrumentos e eriodicidade

~Critérios:
~ Assiduidade, participação e interesse pelas aulas;
~ Entendimento e assimilação do conteúdo;
~ Capacidade de construção do conhecimento, por meio de reflexões que levem a

posicionamentos críticos.
~ Capacidade de organização e de atuação e de articulação mercadológica e academicamente.

Procedimentos:
Serão realizadas avaliações de forma a manter o aluno pesquisando e produzindo através de
avaliações que darão aos dicentes ferramentas para saberem produzirem resultados críticos tanto na
esfera acadêmica quanto de mercado.

Os discentes poderão ser avaliados pelas seguintes atividades:
- Análises Críticas;
- Elaboração de Projetos de Melhoria de Processos;
- Elabora ão de Arti os Científicos;



- Criação de um projeto de mercado aplicado a resolução de um problema real;
- Apresentação de Seminários.

Ressalto que o trabalho final da disciplina será individual,

Indiferente da avaliação que venha a ocorrer existirão as seguintes etapas e respectivas entregas:
- entrega ao docente de uma carta de aceite das respectivas organizações quando a atividade
envolver pesquisa de campo, estudo de caso;
—entrega de um trabalho escrito na integra para o docente em data a ser marcada;
- entrega ao docente de uma carta de confirmação de recebimento da parte das respectivas
organizações quando a atividade envolver pesquisa de campo, estudo de caso;
- entrega obrigatória do comprovante de submissão do respectivo trabalho para revistas cientificas
ou técnicas relativas ao tipo de trabalho, a escolha do aluno.
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