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A expertMind surge em 2020, como projeto de LMS

do PsicoSoma Group, com o objetivo de dar vida a

uma plataforma de conhecimento de elevado

interesse e cientificidade, com a integração dos

melhores profissionais internacionais 

nas mais diversas áreas.

"Minds For The Future"



"Minds of the future"

Mentes com aprendizagens

orientadas para o saber-fazer,

criativas e emocionais.

As competências e a visão

inovadora de quem 

se envolve no projeto.

Assinatura



Missão e Visão



A expertMind assume o compromisso

de instruir especialistas e formadores

com skills para o século XXI,

assumindo base científica nos seus

conteúdos a um preço justo.

A expertMind pretende ser a

plataforma / marketplace de LMS de

educação mais reconhecida na

América Latina até 2025, formando

1.000k de especialistas em 10 países,

com uma rede de 1.000 experts, e com

uma oferta superior a 10.000 cursos.

Missão
Visão



Skills Inteligence

Formar Especialistas

Valores

Microlearning

Science Based "A nossa preocupação passa por trazer

conteúdos capazes de serem transformados em

conhecimento, e alinhar o desenvolvimento de

competências orientados para problemáticas e

contextos específicos."

Julien Diogo

CCO expertMind



Serviços



Metodologia 5+5

Vetor 1 -  Microlearning on demand

Vetor 2 -  Gamification

Vetor 3 -  Competências Orientadas para o Futuro

Vetor 4 -  Produto de aprendizagem Sensoriais

Vetor 5 -  Cultura de Inovação e Futuro

Pilares

ADN



Metodologia 5+5

Dimensão 1 - Taxonomia de Bloom

Dimensão 2 - AB@PINTA® Modelo Pedagógico Exclusivo

Dimensão 3 - Lifelong learning

Dimensão 4 -  MicroLearning expertMind®

Dimensão 5 - Gamificação

Dim
ensões

ADN



O logo expertMind



O ADN do logo



Formação do Logótipo
Cérebro

ESPECIALIZAÇÃO MENTE CRIATIVA E INOVADORA

5 circuitos 

Método 5+5®



Cores



Pantone FA4516
CMYK
C 3%

M 73%

Y 87%

K 0%

RGB
R 250

G 69

B 22

Pantone 000C
CMYK
C 0%

M 0%

Y 0%

K 0%

RGB
R 255

G 255

B 255

Laranja Branco
Remete a emoção, humor, calor,

bem-estar, alegria, vitalidade,

energia, criatividade, equilíbrio,

entusiasmo e diversão.

Significa paz, pureza e limpeza.

É também chamada de "cor da

luz" porque reflete todas as

cores do espectro.



Versões do Logótipo



Logo Principal





No caso em que seja necessário

redimencionar o Logótipo, estas

são as regras que devem ser

tidas em conta, para que não se

perca a identidade bem como a

legibilidade do mesmo.

Dimensão Mínima

2mm



No caso de inclusão do logótipo no texto, esta ação deverá respeitar a seguinte forma:

Área de Proteção



Lettering



Tipo de letra utilizado League Gothic

-----------------------------------------

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Apto para destacar títulos e  texto

grande, devido ao seu nível de

compressão horizontal e  à sua elegância.

LETTERING



Comportamento sobre fundos









Elementos
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