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MANUAL DE NAVEGAÇAO

Nau d'Dês

~
Nossa carta de intençoes
Para conhecer, precisamos suspender crenças, repensar
dogmas, mudar paradigmas.
Para debater, de forma democrática e aberta, precisamos de
diversidade de ideias e liberdade de expressão.
A busca pelo conhecimento deve ser resgatada a partir da
reflexão, do debate, do diálogo, da conversa informal, da
curiosidade e do prazer em aprender e da compreensão da
complexidade.
Nossa linguagem deve ser simples, acessível, facilitadora e ao
mesmo tempo fiel ao que se pretende exprimir.
Somos livres para pensar o novo, refletir sobre cenários futuros,
repensar o velho, criar, dialogar. Expressar novas formas de agir
e ampliar nossa cultura e nosso senso de responsabilidade.
Queremos dialogar com as diversas áreas do conhecimento
visando diminuir o fosso entre as tecnociências e as
humanidades, o que tem provocado prejuízo para ambas.
Vivemos num mundo predominantemente fragmentador e
hiperespecializado, que não consegue mais responder às
demandas de uma sociedade cada vez mais global,
hiperconectada, dinâmica e portanto, complexa.
Para melhor compreendê-lo precisamos de um modo de
pensar que nos permita ampliar o foco do zoom-in, do
reducionismo e mecanicismo hoje prevalente, para o zoom-out,
que admite as contradições, os paradoxos, a incerteza, a
depender do contexto. Isso é a essência do Pensamento
Complexo, a nossa principal base epistemológica de
conhecimento.
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O Direito e a Sociedade
Contemporânea
O Direito, assim com as demais áreas das Ciências Sociais
passarão, neste século, por uma grande revisão de paradigmas.
Estamos diante de uma revolução da informação sem
precedentes na História da Humanidade o que nos desafia a
modificar
os
métodos
tradicionais
de
analisar
os
acontecimentos.
Os avanços tecnológicos sempre estiveram presentes na
civilização humana. Hoje, porém, estes avanços estão
potencializados pelo rápido intercâmbio de informações, o que
nos coloca no centro de uma nova cultura global.
Ao mesmo tempo, não podemos perder de vista o que sempre
foi essencial ao ser humano, pois recorrentemente buscamos,
com maior ou menor grau de sofisticação dos aparatos
tecnológicos, aquilo que é necessário a nossa sobrevivência.
Se analisarmos o sapiens de milênios atrás e suas formas de se
relacionar com os demais, notaremos que todos precisaram, de
algum forma, resolver uma demanda essencial: a de administrar
conflitos que demandaram a intervenção de terceiros.
Se voltarmos ao berço da Mesopotâmia, encontraremos que
este sapiens milenar, em suas demandas de sobrevivência,
precisou prever que o “o forte não prejudicasse o mais fraco” e
que conflitos cotidianos da unificação de reinos fossem
resolvidos, o que culminou, à época, com 281 regras talhadas
numa rocha, pelo rei Hamurabi.
Assim, na civilização de 1750 a.c., havia uma demanda para
administrar conflitos que não prejudicasse a unificação dos
reinos. Para essa demanda, surgiu a necessidade da
intermediação a partir de um conjunto de leis e julgadores, que
ficou conhecido como o Código de Hamurabi.
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Se fizermos, então, uma análise antropológica das demandas
do Direito, teremos um campo de inesgotável de possibilidades
e descobertas.
O que fica em evidência, no entanto, é que o ser humano tem
uma demanda essencial de se relacionar e para isso também
precisa de mecanismos para proteger essa interação.
Para o Direito, voltar a nossa análise para a administração de
conflitos e toda a sua intersecção em contextos da sociedade
contemporânea é essencial, especialmente para equilibrar a
visão tradicional com novas abordagens e analisar o
comportamento da sociedade a partir das mudanças de mídia
e toda a complexidade inerente a esse processo.
Além disso, potencializar perguntas e introduzir um aspecto
prático a partir de situações problemas (reais ou imaginados, a
depender do contexto) é também um papel da Nau d’Dês para
permitir a interferência ativa da comunidade jurídica nessa
abordagem.
De maneira bastante fluida, queremos que os campos de
conhecimento se entrelacem para que possam gerar reflexões,
criar novas “conexões de saberes” e ampliar seu conhecimento,
uma tríade fundamental para o profissional que pretende
buscar mentalidade criativa, inovadora, antidisciplinar e que irá
ocupar um lugar de destaque como profissional jurídico da
nova década.
A Nau d’Dês está comprometida em apresentar para você,
profissional jurídico, uma viagem diferenciada, a partir da
cuidadosa escolha dos conteúdos de aprendizagem.
Acreditamos que cada uma das Estações de Aprendizado que
apresentaremos a você terá uma contribuição importante na
formação do seu repertório.
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O que é a Nau d'Dês

A Nau d’Dês é um hub de pensamento, aprendizado, ideias e
network, que atua como plataforma de aceleração do
conhecimento, com múltiplas abordagens, para ajudar os
profissionais do mercado jurídico a entender o contexto das
mudanças, dilemas da sociedade e redesenhar a prática e
cultura jurídica.
Buscamos trazer um ambiente formado por pessoas com
espírito inovador e de experiências online, a partir de aulas,
minisséries, focus groups e DÊSafios.
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Por que Nau d'Dês?

Inspirada na nau solar que hipoteticamente transportou o corpo
sem vida do Faraó Quéops de Mênfis para a vida eterna em
Gizé, a palavra Nau propõe uma viagem. Podemos pensar numa
viagem interior, sobre descobrir a si mesmo por meio de novas
formas de aprendizado ou mesmo viajar nas histórias, mitos e
filosofia dentro de nossa Nau d’DÊScobertas.
Nau está presente em diversos mitos e histórias de jornadas de
aprendizado, muitas vezes de forma velada, Jasão e os
ArgoNAUtas usaram uma nau para suas aventuras. Capitão
Nemo, em 1869, já viajava o mundo em sua maravilha
tecnológica: o NÁUtilus.⠀
DÊS, tem a ver com uma ação contrária, tem a ver com zag e
não zig, tem a ver com não contentar-se com o óbvio ou
establishment. DÊScobrir, DÊSpertar, DÊSvelar, DÊSafiar. Enfim,
DÊSconstruir para experimentar novas formas, ideias e
possibilidades.
⠀
Nau d’Dês propõe uma viagem de aprendizado sempre em
sentidos diferentes ao status quo, é uma viagem fora da caixa,
longe da zona de conforto e distante de qualquer lugar-comum.
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Nossa proposta
É desafiador pensar na transformação de um profissional jurídico
para a próxima década.
Além de todo o repertório de experiência e aprendizado dos
profissionais jurídicos obtido na universidade, pós graduação e
cursos livres, acreditamos que a busca consistente de novos
conhecimentos e habilidades são indispensáveis para aqueles
que desejam construir, ocupar espaços e se destacar no futuro.
A Nau d’Dês acredita que a bagagem de aprendizado ao longo da
sua vida é muito importante e não deve ser deixada de lado ou
substituída.
Queremos, então, fazer com que você use esta bagagem para
atravessar uma nova proposta de aprendizado mas queremos
carregá-la com novos conhecimentos. Também queremos guiálo para a construção do seu futuro profissional.
A partir da visão da complexidade queremos promover uma
abordagem estruturalmente antidisciplinar, onde diversos campos
de saber possam convergir e se interrelacionar, a fim de
promover uma estimulante experiência de aprendizagem.

O que somos?
Somos um meio e não um fim. Somos um caminho. Somos um
local virtual e real. Somos uma rede, formada por pessoas que
querem, ao mesmo tempo, ensinar, aprender, desaprender,
desconstruir, reaprender, se alimentar de novos saberes e mudar
paradigmas quando necessário.
Somos a Nau d’Dês e queremos levar a você conteúdos que
despertem em sua mente o livre pensar. Conteúdos diversos que
irão te levar para uma nova forma de pensar os problemas
humanos e relacionados ao universo do Direito. E para que você
possa ir sempre mais longe com a gente.
Queremos olhar por outras lentes e perspectivas.
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Nosso diferencial
Conectar o conteúdo de forma interdisciplinar, sistêmica, criativa
e com abordagens práticas. Assuntos que levam o profissional
jurídico a novas frentes de conhecimento: de conteúdos
filosóficos à interação sobre efeitos de tecnologias emergentes e
exposição a situações problema.
A liberdade de escolha do sobre qual trilha seguir (quais temas
optar, sem sequência obrigatória e fixa).
A forma de apresentação das Estações de Conhecimento: aulas
ao vivo, narrativas, áudios, textos selecionados, grupos de
discussão, reflexão e DÊSafios online.
A possibilidade de interação com membros da plataforma para
grupos apenas de membros da Nau d’Dês.
Conteúdo construído de forma contínua para promover o
conhecimento e construir mentes hiperlinkadas.

Como será sua viagem com a
Nau d'Dês:
Etapas guiadas: aulas ao
vivo e debates na Ágora.
As aulas ao vivo trarão a você o contato
com cada tema, de forma explicativa.
A Ágora vai fazer você construir um
raciocínio para exploraras questões
trazidas pelo Mentor.

Etapas individuais: leitura
dos textos e podcasts.
Os textos e podcasts terão o papel dedar
suporte ao seu conhecimento e trazer
variedade.

DÊSafio Kaos
Etapa em equipe, após realizar 3 Estações de Conhecimento
(opcional): DÊSafio para estimular sua capacidade de trabalhar os
problemas propostos a partir do seu repertório de conhecimento,
com o objetivo de construir uma saída, desvendar um problema
ou entender o quanto pode ser transformadora a integração por
meio de uma maratona 100% online.
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Parceria da Nau d'Dês com você

Para que sua viagem de aprendizado seja intensa, desejamos que
traga com você, além da sua bagagem pessoal, o compromisso
com a sua escolha de mergulhar conosco nesta jornada.
Este compromisso significa se entregar para o aprendizado “de
cabeça”. Quando mais você se entregar numa viagem, mais
intensa ela será, não é?
A relação que queremos construir com você nessa viagem éa de
parceria e confiança para a construção do resultado do seu
aprendizado. É nesse destino que está o baú do tesouro: o
conhecimento.
Mas esse destino incrível a Nau d’Dês não pode atingir por você.
No entanto ela pode e irá contribuir para que você chegue até lá, a
partir de uma parceria para uma jornada de redescoberta do
saber.
Ajudar os profissionais jurídicos nesta grande viagem de
aprendizado para o futuro é um compromisso que a Nau d’Dês
quer construir junto com você.

Nau d’Dês
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+ você = NÓS

Nossa metodologia:

A Nau d’Dês, enquanto o hub de pensamento, reflexão, ideias,
network, conexão de saberes e experiências online voltada para
os profissionais jurídicos se utiliza de metodologias ativas de
aprendizagem.
Esta opção foi feita privilegiando uma abordagem que busca
gerar engajamento, estimular a curiosidade dos alunos com o
aumento de sua participação e para considerá-lo como o
centro da aprendizagem e para que possa ampliar seu
repertório de conhecimento.

As metodologias ativas estão sendo cada vez mais difundidas
no Brasil. Para a aprendizagem jurídica ainda não é utilizada
com frequência, porém, a escolha deste método também quer
privilegiar uma nova cultura de aprendizagem aos profissionais
jurídicos, criando um espaço diferenciado para seu
desenvolvimento profissional, com aulas interativas em que os
alunos possam melhor refletir e construir sua linha de
pensamento, o que traz uma forma mais motivadora de
aprendizado, estimula a criatividade e contribui para uma
cultura mais consistente de inovação.
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METODOLOGIAS
ATIVAS DE ENSINO

DESIGN AUTORAL
ALUNO: CENTRO
DO ENSINO E DE
APRENDIZAGEM

PROFESSOR:
MEDIADOR,
FACILITADOR,
ATIVADOR

AUTONOMIA

REFLEXÃO

INOVAÇÃO

ALUNO
PROTAGONISTA

TRABALHO EM
EQUIPE

PROBLEMATIZAÇÃO
DA REALIDADE

CURADORIA DE
CONTEÚDO

As pessoas que conhecem a sua forma própria de pensar e
aprender tendem a aumentar sua confiança. Acreditamos que
este processo estimula a busca dos seus percursos de
aprendizagem e a definição dos objetivos para melhor alcançálo.
Essa clareza de objetivos tem por intenção trazer mais
autonomia e desenvolver um maior protagonismo em sua vida
profissional e enquanto cidadão. Com a opção pelo formato
100% online, queremos propiciar o amplo acesso a profissionais
jurídicos que estão fora dos grandes centros ou que não
querem mais submeter a deslocamentos para conhecer sobre
determinado assunto.
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Nossas ondas de conhecimento:
Antropologia Cognitiva
Comunicação. Linguagem e
Legal Design
Direito em novos contextos
e novas controvérsias
Efeitos das tecnologias emergentes
e disruptivas na cognição humana e
na interferência com a sociedade
Filosofia e Teoria da Complexidade

Gestão de resultado

Humanismo e Transumanismo

Inovação e Futurismo

Tecnoética
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~ de conhecimento
Estaçoes
A Nau d’Dês trará uma metodologia de aprendizado estipulada a
partir de uma jornada de aprendizado autoral, baseada na escolha
do conhecimento a ser apresentado e no mix de apresentação do
conteúdo, a partir da formatação de Estações de Conhecimento.
As Estações serão construídas a partir das frentes de
conhecimento colocadas pela Nau d’Dês como fundamentais no
contexto atual: poderão ser filosóficas, conceituais, ferramentais ou
um mix de todas essas abordagens.
As Estações de Conhecimento buscarão trabalhar temas atuais
pouco explorados no ambiente universitário e nos cursos
extracurriculares voltados os profissionais jurídicos.
A proposta da Nau d’Dês é fazer conexão de saberes e
proporcionar experiências de aprendizado online, a partir da
apresentação de conteúdo interdisciplinar, com a finalidade de
proporcionar a melhor articulação de ideias.
Buscaremos nas Estações de Conhecimento: emitir um conteúdo
mais expositivo no formato ao vivo ou gravado. A ampliação do
diálogo, cuja interação ocorrerá, em sua maior parte, a partir dos
Fóruns de debate (Ágora).
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fórum de debates
O objetivo do Fórum de debates que aqui denominamos Ágora,
como referência às reuniões e assembleias da Grécia Antiga, é
propor uma discussão reflexiva sobre temas relevantes tratados no
conteúdo da aula no formato AO VIVO.
O Mentor da Estação de Conhecimento deverá elaborar 4 grandes
questões ao grupo, para uma proposta da investigação individual,
porém com debates prévios dentrondo grupo. Ao final do tempo
estabelecido para a duração da Ágora (em média 48 horas), o
Mentor enviará um áudio compilando os pontos mais importantes
da discussão e fazendo o encerramento.

Podcast | Rota da Nau

A Nau d’Dês apresentará podcasts quinzenais sobre
temas relacionados aos conteúdos apresentados
nas Estações de Conhecimento ou complementares
a ela, a partir da apresentação de convidados
especiais.
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Jornada do aluno
Aulas ao vivo

Ao realizar a compra pela Landing Page do curso ou Plataforma,
o aluno receberá as instruções da Viagem na Nau d’Dês.
As instruções serão veiculadas por meio de um documento
chamado Manual de Navegação para a Viagem na Nau d’Dês.
Este documento conterá as instruções para o início da viagem,
um pequeno glossário, e instruções para o manuseio das
ferramentas que serão utilizadas no curso.

~
Instruçoes
do manual:
Descrição da Estação, data das aulas (quando ao vivo) e
forma como deverá assistir as aulas;
Envio do link para acesso as aulas ao vivo ou gravadas;
Envio do link para a Ágora;
Envio dos PDF’s das leituras Indicação de outros materiais;
Mensagem da Nau d’Dês de boas vindas para a viagem;
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Jornada do aluno
Aulas gravadas

Neste formato, ao realizar a compra pela Landing Page do curso
ou Plataforma, você receberá as instruções para consumir o
conteúdo.
As instruções serão veiculadas por meio de um documento
chamado Roteiro de Viagem Nau d’Dês. Este documento conterá
as instruções para o início do curso e um pequeno glossário.

~
Instruçoes
do manual:
Descrição da Estação e forma como deverá assistir as aulas;
Envio do link para acesso as aulas gravadas;
Envio dos PDF’s das leituras;
Indicação de outros materiais;
Mensagem da Nau d’Dês de boas vindas para a viagem;

Após o encerramento das aulas gravadas, o aluno poderá se
inscrever no grupo aberto da nossa plataforma.
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DÊSafio
O DÊSafio Nau d’Dês tem por objetivo a resolução de problemas
concretos e desafiadores para alunos que tenham participado das
viagens nas Estações de Conhecimento.
Após participar de 3 Estações de Conhecimento, o aluno terá
acesso garantido ao DÊSafio, que será agendado pela Nau d’Dês.
A Curadoria Nau d’Dês irá elaborar em média 3 situações
problema (reais ou imaginários) para que sejam resolvidos a partir
de temas explorados nas Estações de Conhecimento.

Etapas do DÊSafio

1

Diagnóstico

2

Prognóstico

3

Protótipo

4

Aplicação

Tentaremos reunir problemas abrangentes que possam ser
trabalhados em equipes num formato totalmente online onde
alunos terão oportunidade de mais uma etapa de aprendizado, a
partir do exercício de criatividade e elaboração de raciocínios para
o desenvolvimento da situação problema ou da experimentação
de uma proposta, de forma inspiracional.
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Palestras e Workshops

Pílulas de conhecimento relacionadas a um tema específico:
palestras com duração média de 1 hora e workshops entre 6, 8 ou
12 horas. Para empresas que querem desenvolver seu time
profissional dentro de um cronograma interno já estruturado.
Conteúdo customizado pela Nau d´Dês de acordo com a
realidade e a necessidade do cliente.

~ de Conteúdo
Customizaçao

Para as empresas que já possuem uma plataforma digital interna
e precisam continuar o aprimoramento dos seus colaboradores, a
Nau d´Dês desenvolve conteúdos customizados, em diferentes
formatos: ebooks, webinars, video aulas.

Parcerias e Convênios

Nas parcerias e convênios, sua empresa pode oferecer aos
colaboradores os nossos Cursos on demand com descontos
especiais, levando mais um benefício para sua equipe se
aperfeiçoar.

Eventos Jurídicos
Organização do evento: Nós produzimos e organizamos seu
evento, do início ao fim. Entendemos a sua necessidade,
sugerimos o tema, o mentor e o cronograma do evento, criamos e
produzimos material gráfico customizado e também aplicamos a
palestra ou o workshop, inclusive em ambiente digital.
Locação da sala virtual: É um serviço inovador Nau d´Dês,
procurado por clientes que precisam aplicar treinamentos
customizados, mas não possuem um ambiente virtual próprio.
Gamificação: Para as empresas que desejam um formato diferente
de desenvolvimento profissional, desenvolvemos jogos e
experiências que motivam as equipes e geram engajamento.
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Mentorias Nau d'DÊS

A Nau d’Dês poderá realizar mentorias individuais ou
corporativas, com base numa quantidade mínima de horas
ou então, a depender do assunto, realizar a intermediação
e direcionamento para a Mentoria a partir de um Mentor
específico.
"Indivíduos conscientes deste século
terão que questionar para que não
sejam sugados pelos fenômenos"
Sílvia Piva
Fundadora da Nau d’Dês

@nauddes
Nau d'Dês
Nau d'Dês

contato@nauddes.com.br
(19) 99245-9816

www.nauddes.com.br

