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TECNOLOGIAS DA COLABORAÇÃO, ESTRUTURAS DE
PERTENCIMENTO E INOVAÇÃO
COMO AS TECNOLOGIAS DA COLABORAÇÃO PODEM CRIAR OS AMBIENTES COLABORATIVOS NECESSÁRIOS
À INOVAÇÃO EM UM MUNDO COMPLEXO.



AS TECNOLOGIAS DA COLABORAÇÃO E DO
PERTENCIMENTO

Este não é um curso de tecnologia comum. Este programa 
vai além da abordagem tradicional pois não limita a 
discussão sobre tecnologia a uma perspectiva simplista, 
meramente instrumental e superficial. Aqui você vai 
conhecer a fundo o funcionamento e os processos 
estruturantes de algumas das tecnologias mais 
importantes para a colaboração humana. 

Este programa vai mudar para sempre a forma como você 
entende e avalia as tecnologias que nos cercam, 
sobretudo aquelas que estruturam os processos 
colaborativos humanos. Abrindo novos horizontes e 
descortinando novas possibilidades tecnológicas para o 
dia a dia de sua organização, comunidade ou qualquer 
outro coletivo que você participe.



COMO CRIAR AMBIENTES COLABORATIVOS PARA
INOVAÇÃO EM UM MUNDO COMPLEXO?

A produção de pertencimento é uma questão central nas 
sociedades humanas. A colaboração humana depende 
umbilicalmente do sentimento de pertença. A falta de 
pertencimento está na raiz dos principais problemas 
coletivos do mundo atual. Por sua importância vital, a 
produção de pertença deve ser tratada como prioridade 
pela sociedade. Mas é preciso criar o tipo certo de 
pertença. Aprender a desenvolver, gerenciar e configurar 

as tecnologias colaborativas para gerar o tipo certo de  
pertença, pode ser determinante para a saúde de nossas 
organizações, comunidades, famílias e da nossa 
democracia. Este programa vai direto ao ponto e nos 
oferece respostas práticas e exequíveis para o seguinte 
questionamento: como as tecnologias colaborativas 
podem gerar o tipo certo de pertencimento para criar o 
ambiente adequado à inovação nos dias de hoje?



UM PROGRAMA INOVADOR

Este é o primeiro curso inteiramente dedicado ao estudo 
da relação entre as tecnologias da colaboração e as 
estruturas de pertença que sustentam os processos 
colaborativos humanos. Aqui você vai entender, por 
exemplo, qual o papel - benéfico ou maléfico - que as 
nossas escolhas tecnológicas podem exercer na 
construção e configuração das estruturas de pertença 
que dão vida aos processos de colaboração e inovação em 
um mundo complexo. 

LINGUAGEM ACESSÍVEL

Com uma linguagem simples e de fácil entendimento, 
este programa vai desvendar a relação complexa e 
umbilical entre o ambiente tecnológico e as estruturas de 
pertencimento necessárias à inovação nos dias atuais.

Este programa não requer nenhum conhecimento técnico 
específico prévio. Os conceitos são apresentados de 
forma intuitiva e acessível a qualquer pessoa com 
interesse no assunto.



INTERESSADO EM PARTICIPAR? 
Teremos muito prazer em receber o seu contato. 

info@institutohelioteixeira.org

http://institutohelioteixeira.org

http://helioteixeira.org

(82) 99659-6270 (tim)

(82) 99373-8823 (claro)

(82) 98228-0435 (vivo)
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