
Pós-Graduação Gestão da Inovação 
para a Competitividade

Inscrições Abertas

Início das Aulas: 14/09/2015

Dias e horários das aulas:
Segunda-Feira 18h45 às 22h45 Semanal

Terça-Feira 18h45 às 22h45 Semanal

Carga horária: 460 Horas

Duração: 13 meses

Coordenador:
Prof. Dr Isak Kruglianskas

Vice coordenador:
Prof. Dr Eduardo Vasconcellos

Alicerçado na experiência de sucesso do MBA Conhecimento, Tecnologia e Inovação, o curso é focado 
na gestão da inovação com menor ênfase em temas genéricos de administração geral e gestão do conhe-
cimento, possibilitando aos participantes absorver, em um curto espaço de tempo, conceitos e ferramentas 
que possibilitem rapidamente a aplicação em suas atividades pro�ssionais, equilibrando teoria e prática. 
Identi�car e discutir as barreiras à inovação competitiva e como superá-las.

Objetivos

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.



Destina-se a pro�ssionais graduados que atuem com a área de inovação ou ambicionem atuar nesta 
área. O participante ideal para este curso é o pro�ssional com a necessidade de dominar conceitos e 
instrumentos de gestão da inovação.
O curso é orientado a pro�ssionais responsáveis por atividades de inovação em diversas áreas: Marke-
ting, Finanças, Produção, Desenvolvimento de Produtos, Tecnologia da Inovação, Planejamento, Engenha-
ria e Pesquisa e Desenvolvimento.

Público-alvo

A metodologia do curso se utiliza da combinação equilibrada entre atividades individuais e em grupo, 
por meio da interação direta entre professores e alunos, assim como a realização de atividades práticas, 
como resolução de exercícios, pesquisas orientadas na Internet, de campo e bibliográ�cas, estudos de 
caso, visitas a empresas e provas intermediárias.

Metodologia

O corpo docente é composto por professores com nível de mestrado e doutorado da Fundação Instituto de 
Administração, professores titulados de outras instituições, pro�ssionais e palestrantes com grande 
capacidade na área.

Corpo Docente

1. O Ambiente Econômico e Gestão Estratégica de Negócios 32hs

2. Sistema Nacional de Inovação 32hs 

3. Fundamentos da Gestão de Projetos 40hs

4. Inovação em Produtos e Processos 32hs

5. Organização para a Gestão da Tecnologia 24hs

6. Estudo Dirigido 40hs

7. Gestão Estratégica da Inovação 28hs

8. Contabilidade Gerencial e Finanças Corporativas 36hs

9. Gestão do Conhecimento e Inovação Sustentável 28hs

Matriz Curricular



10. Gestão de Pessoas e Habilidades Gerenciais 28hs

12. Atividades Complementares: Tópicos Especiais 24hs

13. Trabalho de Conclusão de Curso 100hs

11. Metodologia para Desenvolvimento de Projeto de Aplicação 16hs
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