
Curso

Ética e Inovação
Imersão nos conceitos da ética e a origem da 
bioética que estimula reflexões a respeito da 
interação entre tecnologia, cuidado e inovação 
digital frente a saúde mental.
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Aqui, você adquire e troca conhecimento com a comunidade de 
especialistas Zenklub e profissionais renomados. Seu aprendizado 
contínuo é valorizado, portanto pode contar com um calendário de 
cursos, palestras e workshops sempre atualizado.

Invista no seu futuro

Cursos para cuidar de quem cuida
• Investir no crescimento e bem-estar da sua carreira, é com 

   o Zenklub Academy. 

• Conheça as vantagens em manter-se sempre atualizado.

• Professores renomados

• Temas de importância acadêmica e no mercado

• Estude quando e como quiser

• Pratique com os exercícios propostos

• Receba certificado

• Cancelamento grátis com até 7 dias de antecedência

• Assista às aulas quantas vezes quiser por até 6 meses

• Calendário de cursos atualizado mensalmente

• Membro Premium Zenklub com acesso 100% grátis
 



• Pensando na experiência de aprendizagem, atenção e absorção 

   de conhecimento, as aulas têm duração de no máximo, até 2h50. 

• Abordagem aprendizagem em módulos com duração de 15 a 20 

   minutos.

• Exercícios práticos.

• Aulas online e gravadas (estude no seu tempo e quando quiser).

• Aulas e materiais liberados por até 6 meses.

• Certificação gratuita. 

Como funciona o curso?



Pra quem é o curso?

Profissional em busca 
de ampliar o repertório

Profissional recém-formado
 ampliando sua formação

Especialista que quer 
otimizar sua carreira
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Afinal, a ética mudou frente a toda inovação e as novas formas de 
interagirmos com as pessoas?

Um dos pilares de um bom profissional de saúde mental é entender 
que a ética é fundamental para os seus atendimentos e é preciso 
mais cuidado em um ambiente digital. Além disso, o curso também 
abordará como e quais as inovações podemos esperar do mercado em 
grandes empresas em relação ao cuidado e bem-estar das pessoas.

Por que fazer esse curso?

Mapa da jornada
O que você irá aprender:
Parte I do curso

Tópico 1:  Alinhamento inicial 
Apresentação do curso - Acordos & alinhamento expectativa - 
Os principais tópicos do curso: O que você vai aprender?

Tópico 2:  Apresentação e introdução 
Apresentação do expert, Daniel Martins de Barros, credenciais, reper-
tório profissional e pessoal. 

Introdução e reflexão sobre o tema central do curso.
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Módulo 2: Os pilares da Bioética 
Nesse módulo vamos abordar as definições de leis, moral e ética. 

• Como foi o surgimento da bioética? 

• Os quatro pilares: beneficência, não-maleficência, justiça 

   e autonomia.

Módulo 3: Ética baseada em valor

• Como considerar uma  tomada de decisão prudente?

• Deliberação sobre os fatos ; sobre os valores; deliberação sobre os      
  
   deveres; deliberação sobre as responsabilidades.

Módulo 4: Tecnologias para cuidado
Explorando as diversas modalidades de terapias (conceito 
e explicação):

• Terapias com mediação informatizada. 

• Terapia online.

• Terapia automatizada. Wearable devices. 

• Produção de dados sobre comportamento. 

Módulo 5: Cuidado com a tecnologia

• Necessidades humanas. 

• Experimento Harry Harlow. 

• Dilema entre a tecnologia e o afeto.

• Técnicas x Contato humano. 

• Especialização x Cuidado integral.
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Módulo 6: Exercício

Módulo 7: Acolhendo o outro

• Fechamento

• Material complementar

Parte II do curso

Tópico 1:  Alinhamento inicial 
Apresentação do curso - Acordos & alinhamento expectativa - 
Os principais tópicos do curso: O que você vai aprender?

Tópico 2:  Apresentação e introdução 
Apresentação do expert, Arthur Tacla credenciais, 
repertório profissional e pessoal. 

Introdução e reflexão sobre o tema central do curso.

Módulo 2: Diferentes visões do mundo 
Nesse módulo vamos refletir e investigar alguns pontos:  

• Como a vida pode ser vivida de uma forma criativa e construtiva?

• Explorar a visão do mundo através da linguagem

• Palavras chave, contexto mecânico e sistema vivo

• Evolução da Gestão

• Fator Humano
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Módulo 3: O que são as suas organizações e sua evolução 

• Quais são os maiores desafios que estamos vivendo?

• Qual é o próximo passo evolutivo que as organizações podem 
  
   dar agora?

• Qual é o papel da organizações na saúde mental?

Módulo 4: Principais elementos da complexidade e 
Complexidade e saúde mental
Explorando os diversos elementos da complexidade 
(conceito e explicação):

• A ciência da complexidade revela a capacidade do sistema humano.

• Construção de uma rede de apoio. 

• Diferentes estilos de apego. 

• Produção de dados sobre comportamento. 

• Apego: Qual é a diferença que faz diferença?

• Estudo do Caso ASBZ

• Inovação em Gestão.

Módulo 5: Exercício prático

Módulo 6: A trajetória continua

• Material complementar

• Fechamento
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Aprenda com professores renomados:

Daniel Martins de Barros
Psiquiatra, Professor e Doutor em ciência bacharel em filosofia
 ambos pela USP, atua com divulgação científica como palestrante 
em suas colunas no Estadão, na revista Galileu e na Rádio 
Band News FM, além das participações no programa Bem Estar, 
da rede Globo.

Artur Tacla
Sócio da Corall e consultor especializado em transformações e 
mudanças organizacionais, com mais de 25 anos de experiência. 
Trainer em Pensamento e Psicologia Sistêmica, especialista em 
gerenciamento de crise, pelo International Traumatology Institute – 
University of South Florida, sendo instrutor certificado por este 
mesmo instituto.



Seja protagonista da sua carreira: 
comece a sua jornada de aprendizado 
contínuo agora mesmo!

Inscreva-se 

Você tem dúvidas? Sugestões? Ou quer ficar 
sabendo de novidades da Comunidade Zenklub?

Obrigado! 

Zenklub Academy


