DAVID COOPERRIDER
Professor e criador da Investigação Apreciativa
na Case Western Reserve University,
é o fundador do Centro Fowler de Negócios
como Agentes de Benefício no Mundo (BAWB). A
Investigação Apreciativa(IA) estásendopraticada em
todo mundo como uma abordagem alternativa à
focada em resolução de problemas: no mundo corporativo, no mundo
de serviços públicos, da economia, da educação, da fé, da filantropia e nas
ciências sociais. No mais alto reconhecimento, a Stiller School of
Business da Champlain College homenageou o impacto de David com
um centro acadêmico em seu nome, David L. Cooperrider Center for
Appreciative Inquiry. O professor Martin Seligman, o pai do movimento
da psicologia positiva, escreveu: “David Cooperrider é um gigante: um
gigante da descoberta, um gigante da disseminação e um gigante
da generosidade”.

MIRIAM SUBIRANA
Doutora (PhD) pela Universidade de
Barcelona. Fundadora e diretora do Instituto
IDeIA. Palestrante, autora, coach. Formada
em Investigação Apreciativa, por David
Cooperrider, na Case Western Reserve
University. Ela aplicou a metodologia de
Investigação Apreciativa em ONGs, empresas einstituições.
Oferece regularmente programas abertos em IA, que atraem
líderesseniorsdeempresasinternacionais, agênciaspúblicas,
consultores e pesquisadores europeus. Coach do PCC Certificado pelo
ICF. Autora de onze livros traduzidos em sete idiomas. Entre
eles: Investigação Apreciativa, uma abordagem inovadora para o
desenvolvimentopessoaleorganizacional e Florescerjuntos, um
guia de coaching apreciativo. Editorial Kairos, 2013 e 2015. Mais
informacôes em: www.institutoideia.es

LARISSA LOURES
É administradora, psicóloga e praticante de IA
tanto em OD como AI Coach. Conheceu David
Cooperrider em 1996 e tornou-se AI Practitioner
sob sua supervisão. Trabalhou diretamente com
David Cooperrider em diversos projetos, incluindo
URI (United Religions Initiative), BAWB (Business
as an Agent of World Benefit) e programas de
desenvolvimento organizacional da Federação
das Indústrias do Estaddo do Paraná (FIEP).
Pós-graduada em Aconselhamento Familiar, TerapiaFamiliar,
Neurociênciase Terapia do Esquema, trabalhacom indivíduos,
famílias e organizações. Lidera projetos de criação de
Ecossistemas do Bem-estar, junto ao Parque Tecnológico de Itaipu e
Sistema FIEP. É conselheira do David L. Cooperrider Center for
Appreciative Inquiry, CEO e fundadora do Instituto Educação
Positiva (IEP) e embaixadora da Aceleradora Mundial de Educação
Positiva (World Positive Education Accelerator - WPEA) que associa
Psicologia Positiva e Investigação Apreciativa para fomentar esse
programa no mundo. Mais informações em : www.iepbr.com.br

SÃO PAULO- OUTUBRO 2018
Quinta-feira, dia 25, das 14h* às 18h
Sexta-feira, dia 26, das 9h* às 18h
Sábado, dia 27, das 9h* às 18h

Appreciative Inquiry Certiftcate

* Recepção com Café às 14:30h
Idiomas presenciais: espanhol e português
Tradução: inglês – português
Investimento:
R$ 4100,00 - até 28/09
R$ 4850,00 - até 21/10
Informações: evento@iepbr.com.br

CREDENCIADO

in Positive Business and Society Change

FUNDAMENTOS DA

INVESTIGAÇÃO APRECIATIVA
Descubra, Sonhe, Desenhe e
crie seu Destino

O curso de Fundamentos da Investigação
Apreciativa oferecido pelo Instituto IDeIA,
possibilita ingressar no nível Avançado
(Advanced level) do programa de Certificação
completo da Case Western University. Assim
sendo, o aluno não precisará fazer o curso de
Fundamentos nos EUA, o que representa
economia e ganho consideráveis de tempo,
dinheiro e energia.

VAGAS LIMITADAS
As inscrições serão confirmadas por e-mail.

SÃO PAULO
25, 26 e 27 de outubro de 2018

Solicite sua ficha de inscrição:
evento@iepbr.com.br

David Cooperrider (Online), Miriam
Subirana e Larissa Loures

e
Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa
Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa
www.institutoideia.es

tel. +34 93 301 8195 info@institutoideia.es

Conteúdos

Por que Investigação Apreciativa?

Filosofiae Princípios Fundamentais da
Investigação Apreciativa é uma poderosa intervenção

Investigação Apreciativa (IA)

Benefícios Imediatos ao Treinamento
•

para transformar através de uma pesquisa capaz de
inspirar, mobilizar e sustentar mudanças em sistemas

•

humanos. O futuro do desenvolvimento organizacional
pertence a métodos que declaram, incorporam e
celebram a aprendizagem antecipada que envolve

•

níveis mais elevados de coletividade.
Dr. David L. Cooperrider - Manual de Investigação

•

Quais são as estratégias focadas em pontos fortes
e quais são suas diferenças em relação ao modelo
de resolução de problemas?
A importância do processo de investigação para a
mudança organizacional e exemplos de aplicação.
Por que a Investigação Apreciativa funciona?
Princípios centrais da IA.

Apreciativa

•

•
•
•

Compreender como gerar mudanças através
da perspectiva baseada em pontos fortes da
IA.
Explorar uma ampla variedade de
aplicabilidade de IA em níveis individuais,
grupais e de grandes sistemas.
Relacionar os princípios básicos da IA com um
projeto de seu próprio interesse.
Ter a capacidade de apresentar a Investigação
Apreciativa a outras pessoas.
Aprender a liderar, dirigir e motivar com maior
positividade.

Processos Metodológicos
A Investigação Apreciativa (IA) surgiu da convicção na
necessidade de uma mudança nalinguagem.
É comum observar as organizações como uma fonte de

•

•

As 5 fases do processo (os 5 D’s): Tema
Afirmativo (Definir / Define);

•

Descoberta (Discovery), Sonho (Dream),
Desenho (Design) e Destino (Destiny).

•

Complementaridade de ferramentas de gestão

problemas que devem ser resolvidos, fechando assim as
oportunidades de mudança. A Investigação Apreciativa
começa alterando esta percepção focando em espaços
de possibilidades, onde se veem as forças e aspectos a
serem conservados e o que deve ser mudado ou deve

conhecidas para as 5 fases do processo

ser questionado.
Desde 1980, a Investigação Apreciativa tem sido usada
em processos de mudança organizacional, alinhamento

O curso completo de Investigação Apreciativa
possui dois módulos: Fundamentos e Avançado.
O curso de Fundamentos em IA, ministrado pelo
IDeIA, é reconhecido pela Case Western Reserve
University, possibilitando que o segundo módulo,
Avançado, seja cursado lá. Esse formato
representa economia de tempo e dinheiro em
relação a opção de se cursar ambos módulos nos
EUA.
Ao cursar o Fundamentos, o aluno se beneficia
em obter desconto de 10% em outros cursos

•

oferecidos pelo IDeIA:

empresas, comunidades e Organizações. O método é

Apresentamos casos de aplicação direta de IA
em empresas, comunidades, ONGs e no setor
público.

•

Exploramos casos clássicos de literatura de
Investigação Apreciativa.

•

Por meio de vídeos, veremos um processo de

como com grandes grupos de até 2000 pessoas.
Apoio:

Benefícios Imediatos ao Treinamento

Casos de aplicação

de competências, definição de visão e plano estratégico para
usado tanto para intervenções com pequenos grupos

A arte de fazer perguntas significativas: o que é
uma questão transformadora de conversas? Tipos
de perguntas e suas aplicações.

Investigação Apreciativa em ação.

•

AI Coaching

•

Avançado em Investigação Apreciativa
WORKSHOPS AGENDA 2019
AI COACHING
AVANÇADO EM INVESTIGAÇÃO
APRECIATIVA
Certificação completa em IA pelo IDeIA

www.iepbr.com.br

com Larissa Loures, Miriam Subirana
& Santiago Otero
SÃO PAULO – BUENOS AIRES

