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Sobre o curso

O Blockchain e as Distributed Ledger Technologies - DLTs são a mais nova onda 
tecnológica capaz de impactar os mais diversos os setores da economia, como o 
setor financeiro, de seguros, a agricultura, a logística, o setor automobilístico, 
imobiliário, a indústria, o comércio, entre muitos outros.

Muitos já se convenceram de que esta é a base de uma nova "internet", a 
"internet do valor", e que trará mudanças revolucionárias tal como ocorreu com 
a criação e desenvolvimento do motor a vapor, dos automóveis e da própria 
internet que conhecemos hoje.

Agora mesmo, é muito provável que o seu setor de atuação já esteja sendo 
impactado, ou que planos estejam sendo estruturados para isso, usando esta 
nova base tecnológica. Você está a par do que está acontecendo?

Adaptar-se é necessário e isto depende da sua própria conscientização e 
esforço. E se, além de sobreviver, você mesmo for capaz de criar ou contribuir 
com projetos revolucionários? 

Você está 
preparado 
para o 
futuro dos 
negócios?



O que o programa oferece

4-6 horas por semana, online
Carga horária

4 meses

Duração

R$1.299,00
Investimento

15.04
Data de Início



$2.1 billion: Global spending on 
blockchain solutions in 2018, 
according to IDC.

 “Investments in blockchain doubled 
the first half of 2018 compared to 
2017” - KPMG

Santander predicts this could save 
the industry $20 billion annually. 

“Most major Fortune 500 
companies, from retail and finance 
to autom obiles and airlines, are 
exploring blockchain technology for 
its possible benefits in business 
operations and security.” - 
Blockchain at Berkeley

Aproximadamente U$ 6,6 bilhões 
captados por meio de mecanismos 
de ICO apenas em 2018 - ICOdata

The number of blockchain-related 
LinkedIn job postings more than 
tripled over the last year.

Cenário

https://www.vccircle.com/global-spending-on-blockchain-solutions-to-reach-2-1-bn-in-2018-idc-report/


O que irei aprender?
  

Você inicialmente compreenderá, de maneira sólida, os fundamentos do 
blockchain e dos DLTs.

A abordagem proposta parte do blockchain do bitcoin, explicando sua origem 
e fundamentos, para em seguida abrir o leque de opções a respeito das 
propostas de arquiteturas tecnológicas derivadas, inclusive, sem limitação, 
DLTs.

No processo de construção, serão cuidadosamente extraídos e destacados os 
elementos substanciais que darão suporte à criação de um novo mindset de 
negócios.

A partir daí, serão apresentados os aspectos de negócios já criados que 
circundam estas bases tecnológicas, tanto no viés evolutivo - no sentido de 
otimização de processos e negócios já estabelecidos - quanto no viés 
disruptivo - no sentido de potencial rompimento de formatos mercadológicos 
já estabelecidos.



Também serão apresentados novos modelos revolucionários derivados - em 
particular aqueles elaborados sobre smart contracts, decentralized 
applications - dApps e Initial Coin Offerings - ICOs.

A exploração do mercado contemplará os investimentos realizados no 
ecossistema e as diferentes perspectivas quanto ao seu potencial de 
crescimento.

Em paralelo, o curso abordará as questões regulatórias pertinentes.

Por fim, para ajudar na formação do espírito crítico e para adequada 
calibragem de percepções, você será exposto a participantes do ecossistema 
nacional e internacional, por vídeos assim como em linha direta e ao vivo. Será 
também provocado em termos do que se pode esperar para o futuro, incluindo 
a potencial intersecção do blockchain com outras tecnologias.

Tudo isso de forma teórica mas também prática, com bastante mão na massa 
e oportunidades de networking com quem já está no mercado, além da 
exploração de potenciais sinergias entre os próprios participantes do curso.

Para alcançar os objetivos acima, você será guiado pelos seguintes módulos:



Módulos



Entenda o que é blockchain: origem, funcionamento, potencial. 
Nesse módulo, são apresentados elementos históricos, técnicos 
e de negócios, com enfoque no blockchain do bitcoin, para que 
o participante possa iniciar uma sólida compreensão dos 
conceitos-base e de como se correlacionam.

01. Pavimentando o caminho - Sólidos fundamentos sobre 
blockchain

Conheça as principais arquiteturas tecnológicas derivadas da 
proposta original do blockchain do bitcoin e suas metas e 
funcionamento, inclusive em termos de descentralização, 
segurança e/ou escalabilidade. Entenda a diferença entre 
blockchain e DLT, blockchain público e privado, plataformas 
permissionadas e não permissionadas, e seus estágios de 
maturidade. Serão cobertos: Ethereum, Hyperledger, Corda, 
Ripple, EOS, NEM, RSK, entre outras.

02. Ampliando os horizontes - Principais infraestruturas

Aproxime-se do ecossistema que está sendo criado, incluindo 
seu tamanho atual, o direcionamento dos investimentos em 
cada segmento da indústria. Entenda como a existência e a 
exploração do blockchain estão mudando até mesmo a forma 
de captura de recursos. Antecipe mudanças estruturais como a 
desintermediação dos modelos clássicos, incluindo, sem 
limitação, o potencial de ganhos de transparência e governança 
por meio de protocolos de tecnologia.

03. Explorando o ecossistema de negócios - Indústrias, 
empresas, projetos e investimentos

Módulos



Estude e desenvolva casos de aplicação reais para blockchain e 
smart contracts. Partindo de uma perspectiva de resolução de 
problemas, entenda por meio de paralelos entre os mais 
diversos casos de uso em progresso quando de fato é 
interessante utilizar a tecnologia para atingir resultados antes 
impossíveis, bem como para otimizar processos.

06. Aterrisando no mundo real - Casos concretos de 
aplicação e negócios

Adicione os Smart Contracts ao seu repertório de 
conhecimentos fundamentais e compreenda o funcionamento 
dessa tecnologia na prática. Examine as possibilidades geradas 
pela criação dos contratos inteligentes como ganhos de 
eficiência e comunicação de dados entre empresas nos 
negócios, crowdfunding por meio de ICOs, tokenização e a 
criação dos dApps, ou aplicativos descentralizados.

05. Familiarizando com novos paradigmas - Smart Contracts, 
ICOs, dApps e tokenização

Compreenda o panorama regulatório global referente a este 
mercado, bem como as tendências regulatórias. Entenda as 
normas genéricas e específicas que se aplicam a este mercado, 
bem como as principais preocupações e perspectivas com 
relação às diversas autoridades envolvidas, em particular o 
Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a 
Receita Federal, as autoridades criminais e o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica. Entenda a relação deste 
assunto com as atuais normas sobre privacidade e segurança 
de dados.

04. Encarando os desafios jurídicos - Status regulatório 
nacional e internacional, perspectivas futuras

Módulos



Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo do 
programa, visualize em conjunto com os principais profissionais 
do mercado as diferentes expectativas para o futuro da 
tecnologia e de sua aplicação nos variados segmentos de 
indústria. Visto que a tecnologia caminha a passos largos, 
entenda a importância de continuar progredindo após o 
término do curso, ao refletir sobre assuntos que tendem a ser 
prioridade nos próximos anos.

07. Criando o futuro - Perspectivas e tendências

Módulos



Aprenda na prática, com pessoas que são 
referência no mercado!

Metodologia



Participe de uma rede de executivos, empreendedores e curiosos, 
interagindo por meio de projetos em grupo e discussões sobre os 
tópicos ensinados.

Networking

A nossa proposta é alinhar a teoria com a prática, para que você 
consiga efetivamente assimilar conceitos mas também começar a 
tirar suas ideias do papel.

O currículo é orientado por projetos, nos quais você poderá 
gradualmente testar seus conhecimentos na prática.

Teoria com Prática

Para isso, pensamos em todos os detalhes, desde o background dos 
nossos instrutores, dos nossos convidados, profissionais experientes e 
referências, e até mesmo dos participantes do curso.

Convidados e Participantes

Apresentamos o conteúdo em diversos formatos - escrito, audiovisual, 
expositivo, interativo - com um grande objetivo em mente: estimular o 
seu engajamento.

Fazemos a diferença na sua formação, impulsionando a criação de 
uma nova geração de profissionais altamente capacitados para 
enfrentar os desafios da nova era que se impõe.

Engajamento

Metodologia



Advogada de direito bancário e empresarial por 13 anos em 
Pinheiro Neto Advogados. Graduada em Direito pela PUC-SP 
e pós-graduada em LLM – Mercado Financeiro e de capitais 
pelo INSPER-SP.  Pioneira no estudo sobre bitcoin, 
blockchain e temas correlatos, promovendo desde 2014 a 
difusão do conhecimento e o debate sobre o assunto através 
da organização e curadoria de eventos, participação em 
dezenas de painéis, artigos, rádio e televisão, e tendo 
integrado painel em audiência pública para discussão 
legislativa. Entre os participantes de seus cursos estão 
autoridades como o BACEN a CVM, autoridades 
estrangeiras, assim como grandes bancos e outras empresas 
como Banco Bradesco, Santander, Banco Votorantim, Caixa 
Econômica Federal, Bancolombia, Mc Kinsey, TIVIT, Provider, 
Produban, e alunos de universidades como FGV, Insper, USP 
e Mackenzie e membros da maior parte do ecossistema local 
de criptos.

Rosine Kadamani

Co-fundadora 
Blockchain Academy

Guia



Hacker e atual desenvolvedor do Tachyon 
(Protocolo Blockchain) na MAR ventures. Algorista 
é especialista em cibersegurança e criptografia 
desde 1998, além de ser um dos únicos brasileiros 
a ter participado como cypherpunk dos primeiros 
fóruns que levaram a criação do Bitcoin.

Hamilton Amorim

Estudante de economia no Insper com anos de 
experiência internacional como atleta na 
Califórnia, Felipe é completamente apaixonado 
por educação. Foi vice-presidente da Liga de 
Empreendedores do Insper e é um dos 
co-fundadores e atual presidente da Blockchain 
Insper, a primeira entidade estudantil do Brasil 
voltada 100% para o estudo e desenvolvimento 
das tecnologias blockchain. Head de educação da 
Mosaico University, têm como missão mudar o 
modelo de ensino tradicional e alavancar o 
aprendizado de novas tecnologias no Brasil.
 

Felipe Santos

Instrutores

Tem formação multidisciplinar em comunicação, 
criatividade e inovação em escolas como a School 
of Visual Arts (NY), Escola Design Thinking e o 
Laboratório da Escola-de-Redes. Co-fundador da 
Blockchain Academy, tem se dedicado 
ultimamente na formação de uma comunidade 
capacitada de empreendedores e 
desenvolvedores na aplicação de projetos e 
soluções utilizando a tecnologia Blockchain.

Thiago Padovan



Rodolfo Andragnes
ONG Bitcoin Argentina

Andrea Tinianow
Fundadora do Delaware 

Blockchain Initiative

Fábio Alves
Santander Tecnologia

Felipe Sant'Ana
Co-fundador | Paratii e 

Sócio | Paradigma 
Capital

Fernando Mattoso
CIO / CDO / CTO

 Natura

Fernando Pavani
CEO Beetech

Convidados

Safiri Felix
Business Developer

Consensys

Gustavo Paro
Ex Blockchain Specialist

Microsoft

Maria Teresa Aarão
Innovation Director 

Certisign



Convidados

Vito Castanha
Blockchain Lead | Itaú

Stephen Kanitz
Economista e Jornalista

Percival Lucena
IBM

Solange Gueiros
Blockchain Academy

Alexandre Liuzzi
CEO MAR ventures

Susanne Tempelhof
CEO | Bitnation

James Tempelhof
COO | Bitnation

 

Marcelo Tas
Rádio CBN e IBMEC

Michael Gord
CEO | MLG Blockchain 

Consulting



Você já percebeu que este assunto vai impactar o seu negócio, ou 
não sabe se realmente o assunto é importante para o seu negócio 
mas acredita que essa é uma grande oportunidade e quer ter bases 
sólidas de exploração.

Ganhos de eficiência, redução de custos, e novos negócios são alguns 
dos benefícios potenciais em discussão.

Executivos e empresários1

Executivos e empresários
Autoridades
Advogados
Empreendedores
Investidores
Entusiastas

Para quem é 
o curso?

Você integra a administração pública e/ou de qualquer maneira está 
envolvido na tomada de decisões a respeito da parametrização da 
atuação dos participantes envolvidos com este novo mercado, e/ou 
precisa de mais fundamentos para sustentar posições institucionais.

Autoridades2



Você quer compreender melhor como este tipo de base tecnológica 
pode colocar você em mesmo nível de competitividade frente a 
grandes empresas já estabelecidas. Arquiteturas open source,  à base 
de censura, e globais estão entre os pilares a serem desbravados.

Empreendedores3

Você quer compreender se e como este mercado pode efetivamente 
gerar retorno para investimentos de capital financeiro e estratégico.

Investidores4
Você está caindo de paraquedas e/ou ainda não tem muito clara a 
forma como deve lidar e interagir com este tema, mas acredita que é 
uma tendência a ser monitorada e compreendida. Ou você já tem 
uma percepção otimista e quer aprofundar na exploração do tema.

Entusiastas5



Blockchain Academy

A Blockchain Academy é um projeto educativo focado no desenvolvimento e 
formação de um ecossistema inovador de empreendedores, novos modelos de 
negócios e iniciativas utilizando infraestruturas Blockchain e DLTs. Teve seu 
início no Brasil em Outubro de 2016 e é composto por profissionais experientes 
em suas respectivas áreas de atuação e com experiência de mercado com 
perfis diversos - Desenvolvedores, Advogados, Economistas, Business e 
Inovação.



Mosaico University

A Mosaico University é um centro de estudo e pesquisa voltado à tecnologias 
disruptivas. Nasceu com o propósito de preparar líderes, empresas e 
universitários para as mudanças que as tecnologias como blockchains e IA, 
causarão em seus respectivos setores.

Aliam alguns dos principais profissionais do Brasil, com backgrounds em 
diferentes áreas, para garantir que seus alunos tenham uma experiência de 
aprendizado ampla e única.



Conectando blocos:
Blockchain Academy + Mosaico University

Lidar com blockchain é extremamente desafiador em relação aos conceitos 
tecnológicos e de conteúdo, e ainda mais desafiador pois nos provoca a refletir 
a relevância de trabalhos em rede visando aumento de qualidade e segurança 
de projetos.

Inspirados nisso, decidimos aplicar na prática o exercício de construção em 
rede, unindo nossos times e experiências em uma iniciativa para criar, em 
conjunto, um curso único que possa se tornar referência em escala maior.

Trazemos a seu acesso direto o que de mais recente e sofisticado está sendo 
apresentado em termos de conteúdo nacional e internacional, otimizando o 
seu tempo de dedicação nesta era em que o bom uso do tempo é 
fundamental.

Também buscamos a melhor combinação entre teoria e prática, de modo que, 
ao concluir a formação, cada participante esteja apto a lançar-se neste novo 
nicho de mercado, de forma mais pró-ativa, em oportunidades geradas 
globalmente.

Confiamos que este curso abrirá as portas para um novo ciclo de formação de 
profissionais, para que adquiram sólidas ferramentas técnicas mas, sobretudo, 
para que adaptem sua mente para novas realidades e paradigmas jamais 
anteriormente exploradas.



O pagamento pelo curso pode ser feito 
por meio de cartão de crédito 
diretamente em nosso site. 
Pagamentos em boleto ou 
criptomoedas por meio do e-mail: 
contato@blockchainparanegocios.com

Quais as opções de pagamento para 
o curso?

Informações adicionais

Utilizamos uma plataforma fechada 
para garantir a melhor experiência de 
aprendizado possível aos nossos 
alunos. Além do suporte para todo 
conteúdo multimídia do curso, a 
plataforma possibilita a criação de 
fóruns de discussão, quizzes, atividades 
e muito mais.

Como é a sala de aula online do 
curso?

Nosso curso foi estruturado para que 
você possa aprender, sem prejudicar 
sua vida profissional ou pessoal. Os 
módulos são quebrados em cápsulas 
de conteúdo curtas, com atividades e 
quizzes para verificar seus 
conhecimentos. Além disso, nossa 
equipe está sempre à disposição para 
ajudá-lo com o que for necessário.

E se eu não tiver tempo para concluir 
o curso?

O conteúdo do curso ficará disponível 
aos alunos em nossa plataforma 
durante 4 meses após o início das 
aulas.

Terei acesso ao conteúdo do curso 
após o término do mesmo?

Sim, todos os alunos que completarem 
o curso e realizarem as atividades de 
maneira satisfatória receberão um 
certificado de conclusão do curso.

O curso possui certificação?



Compreenda como o blockchain está revolucionando o mundo dos negócios 
com informações trazidas por profissionais que são referência no mercado 
nacional e internacional e prepare-se para alavancar seus projetos com essas 
tecnologias.

Entre em contato: 
contato@blockchainparanegocios.com

blockchainparanegocios.com.br

mailto:contato@blockchainparanegocios.com
https://www.blockchainparanegocios.com.br?utm_source=ementa%20&utm_medium=linkfinal&utm_campaign=blkpnegocios2

