
Pensamento Sistêmico na Prática

Informações

Inscrições Abertas

Dia e horário das aula:
Terças e quintas-feiras das 18h45 às 22h45 

Carga horária: 20 horas

O curso apresenta as principais técnicas e os conceitos do Pensamento Sistêmico, que visa proporcionar 
aos participantes o desenvolvimento de modelos de gestão (capital organizacional), baseados no 
pensamento sistêmico dos processos das empresas e modelos mentais de acordo com os valores e cultura 
da empresa. A proposta do curso inclui o desenho e a análise de sistemas técnico-sociais nas empresas e 
outras organizações, por meio da utilização do softwares de mapas conceituais. O desenho do curso 
oferece um excelente equilíbrio entre teoria e prática e mostra as estratégias necessárias para que o 
pro�ssional possa combinar o pensar, o analisar e o agir.

• Desenvolver um conjunto de competências transversais integradas que valorize os conhecimentos e 
habilidades que os participantes já possuam, além de estimula o pensamento de forma inovadora; 
•  Preparar os participantes para assumir novos papéis como gestores, com foco na solução de problemas, 
tomada de decisão, inovação e de�nição de estratégias; 
• Estimular novos modelos mentais e metodologias para atuar com sucesso em ambientes de incerteza, 
diversidade de opiniões e con�itos de ideias; 
• Desenvolver habilidades técnicas para responder à emergência de situações internas e às rápidas 
alterações do ambiente externo, segundo uma perspectiva de evolução coletiva e gestão de mudanças. 

Objetivo

Apresentação

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.



Gestores das unidades de negócios responsáveis pela melhoria contínua dos processos de negócios e gestão 
de mudança, desenvolvimento de novos produtos e ampliação do portfólio existente; especialistas, analistas 
e gerentes em BPM, Tecnologia e Inovação responsáveis pelas soluções de digitalização e automação dos 
principais processos das empresas.

Aulas expositivas com workshops de aplicação prática dos métodos de modelagem e desenvolvimento de 
novos produtos, serviços e mercados; contextualização dos temas principais através de estudos de casos e 
melhores práticas do mercado; utilização de softwares de mapas conceituais.

Metodologia

Matriz Curricular

Pensamento sistêmico e suas técnicas;

Causas múltiplas, distanciamento no tempo e resultados; 

Diagramas Causais A desenho e análise de redes tecno-sociais usando o Vensim 
(software gratuito); 

Diagramas Causais B 

Per�l do Aluno

Arquétipos A (situações recorrentes na solução de problemas, tomadas de decisão e 
de�nição de estratégias

Arquétipos B 

Revisão integrativa e programa de auto aprofundamento continuado
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