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A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é considerada uma
das melhores universidades da América Latina.

Seu campus é reconhecido mundialmente por espaços como o Tecnopuc,
parque tecnológico que abriga 120 organizações e mais de 6,3 mil postos
de trabalho, o Museu de Ciências e Tecnologia, o Instituto do Cérebro, entre
outras estruturas que compõem um ecossistema acadêmico e profissional,
com linhas completas de formação em nível de Graduação, Pós-graduação
Lato Sensu (Especialização e MBA) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado).

Com uma trajetória de 85 anos, a Escola de Negócios da PUCRS, a primeira
da região Sul, alia pioneirismo, tradição, elevada competência acadêmica,
excelência em ensino e pesquisa e um importante relacionamento
empresarial. Foram mais de 21 mil diplomados em diversas áreas de
negócios, que construíram suas carreiras como executivos,
empreendedores, gestores públicos, professores e pesquisadores, entre
outros.

A Pós- graduação em Liderança, Inovação e Gestão 3.0 é resultado de
décadas de história e aperfeiçoamento da PUCRS e sua Escola de Negócios.

Alunos no Campus. São cerca de 18 mil alunos 
de graduação, e mais de 5 mil de pós-graduação.

Biblioteca Central, a mais 
moderna da América Latina.

Campus visto de cima,

considerado um dos melhores do Brasil.

Melhores 

programas de 

Pós-Graduação 

do Brasil

(ranking Capes)

Melhor

Universidade

Privada

(ranking Folha)

A primeira Escola de 
Negócios do Sul do 

Brasil

A PUCRS



O UOL EDTECH
O UOL EdTech é o parceiro tecnológico da PUCRS. Isso significa que a PUCRS é a responsável acadêmica pelos
cursos, ou seja, cria, cadastra e reconhece as pós-graduações no MEC, além de realizar toda a gestão acadêmica.
As aulas também ocorrem no campus da Universidade, sendo um curso 100% PUCRS em termos acadêmicos,
com certificado de pós-graduação (especialização) da própria PUCRS.

Já o UOL EdTech se responsabiliza pelos aspectos tecnológicos dos cursos, como gravação, edição,
disponibilização via internet, plataforma, site de matrículas, e todos os elementos que podem contribuir para
tornar o curso mais atrativo e prático.

A palavra EdTech, do nome UOL EdTech, é um termo em inglês que significa tecnologia para educação. O UOL
EdTech é a maior empresa do ramo no Brasil, e uma das mais consolidadas do mundo. Faz parte do UOL, maior
referência do país em conteúdo, produtos e serviços de internet.

A união entre a solidez acadêmica da PUCRS e a expertise do UOL em tecnologia, mídias e conteúdo, tornam
essa pós-graduação uma iniciativa confiável e de excelência, garantida por dois gigantes em suas áreas de
atuação.

O atendimento a alunos em aspectos tecnológicos (como plataforma, vídeos, sistema em geral) é realizado pela
equipe UOL EdTech, enquanto aspectos acadêmicos (como avaliações, dúvidas sobre as matérias,
documentações, entre outros) é realizado por professores e funcionários PUCRS.

Salas do escritório do UOL EdTech,

no prédio da Folha de São Paulo.

Evento de lançamento do MBA GEM,

entre PUCRS e UOL EdTech, em Porto Alegre



Em um ano de formação, oferecer conhecimento e
experiências para quem busca se posicionar como
profissional altamente especializado, podendo
optar por posições de destaque assumindo
funções de liderança, inovação e atualização de
modelos de gestão em empresas ou em novos
negócios.

O curso tem o objetivo de formar um profissional
capaz de lidar com grandes desafios nas áreas de
liderança e gestão da atualidade. Busca o
desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades
e atitudes necessárias para líderes e gestores que
desejam inovar na área de negócios e alcançar
bons resultados em um mercado cada vez mais
competitivo.

A PROPOSTA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM 
LIDERANÇA, INOVAÇÃO E GESTÃO 3.0



ESTRUTURA DE ASSUNTOS ABORDADOS

LIDERANÇA INOVAÇÃO GESTÃO 3.0

• A arte de Liderar e Inspirar
• Lifestyle e Profissionais de Alta 
Performance
• Construindo Equipes de Alto 
Desempenho
• Descobrindo e Desenvolvendo 
Talentos
• Felicidade e Realização Profissional
• Profissionais Extraordinários

• Criatividade e Modelagem de Novos 
Negócios
• Oportunidades de Negócios: Como 
identifica-las
• Cultura Digital e Inovação
• Paixão e Inovação em Produtos e 
Serviços
• Nichos de Mercado, Estratégia e 
Competição
• Economia Circular: Inovação e 
Transformação

• A Era da Liberdade no Trabalho
• Organizações Exponenciais
• Gamification e Engajamento de 
Pessoal
• Agile Management
• Self Organizing Teams
• Lean Startup
• Oficina de Liderança, Inovação e 
Gestão 3.0



MAIORES 
DIFERENCIAIS

(1) GRANDES 
PROFISSIONAIS 

DA ÁREA 

(3) AULAS ONLINE

IGUAIS ÀS PRESENCIAIS

(2) LIBERDADE

Líderes

Empreendedores

Inovadores

Profissionais Disruptivos

“Eu sei que estou tendo um 
conteúdo de sala de aula” 

(Wanessa, aluna de Manaus)

“Eu me sinto dentro da

sala de aula” 
(Luiz, aluno de Fortaleza)

“Todos os materiais são muito bons” 
(Richard, aluno de São Paulo)

Assistir às aulas e todos os 
conteúdos onde e quando quiser.

As aulas ficam disponíveis para 
alunos online até o fim do curso.

Alunos presenciais também têm 
acesso ao conteúdo online.

(4) CURSO RECONHECIDO 
PELO MEC, EM UMA DAS 

MELHORES UNIVERSIDADES

Melhores programas de pós-
graduação do Brasil (ranking Capes)

Melhor Universidade Privada 
(ranking Folha)



DEPOIMENTOS DE 
ALUNOS ONLINE

“Sou aluno desde o início de 2017 e a experiência tem sido fantástica.

O conteúdo das aulas é excelente, o material de apoio muito organizado, as aulas são disponibilizadas com 
mapa de horários precisando o momento quando cada assunto é tratado nos vídeos.

O atendimento da PUCRS é excelente e estão de parabéns pelo serviço.”

Luiz Armando Pinheiro, de Recife, aluno da pós-graduação em Finanças (fib.pucrs.br)

“Fazer este MBA foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Cada vez fico mais feliz por ter 
me inscrito. Um divisor de águas. Uma seleção de conhecimento extremamente importante de uma forma 

enxuta e rápida. #Amando profundamente.”

Silvia Rehn, do RJ, aluna do MBA GEM (gem.pucrs.br)

“Nunca imaginei tamanha produtividade no ensino EAD. Consigo acompanhar as aulas, pausar o professor 
quando fala de um assunto que desconheço, ler sobre o assunto,  absorver o conceito, retornar e continuar a 
aula. Posso parar para ir ao banheiro, tomar café e retornar sem que eu perca a linha da raciocínio. Impossível 
para uma aula presencial! Posso assistir aulas no conforto de minha casa, no meu sofá ou mesmo à beira da 
piscina. (...). Parabéns PUCRS! Parabéns UOL EDTECH!”

William Avancini, de SP, aluno do MBA GEM (gem.pucrs.br)

“Tenho que parabenizar a PUC pela iniciativa de trazer grandes professores para as aulas. Quando me 
inscrevi na pós, o que mais me atraiu foi o quadro de professores. Hoje vejo que o que estas aulas estão 

agregando é bem superior ao quadro de professores. Todas as aulas que assisti até agora aprendi algo de 
muito importante, que está me ajudando no desenvolvimento da minha carreira profissional. Parabéns 

aos idealizadores desta pós-graduação. Excelente!!”

Daiane Polo, de Cuiabá, aluna aluna do curso de Finanças (fib.pucrs.br)



COMO 
CURSAR?



PRESENCIAL

A turma presencial tem aulas em Porto Alegre,
com vagas limitadas para alunos selecionados.
As aulas acontecem entre março e dezembro de
2018, com média de seis encontros presenciais
por mês. É uma ótima solução para quem deseja
e pode estar presente fisicamente nas aulas,
assistindo a grandes nomes em educação do
Brasil e do mundo.

VOCÊ ESCOLHE 1, ENTRE 2 OPÇÕES

ONLINE

A turma online é uma ótima solução para quem deseja
ter os mesmos benefícios da turma presencial, de
forma mais confortável e acessível. Isso porque nessa
Pós-graduação as aulas online têm exatamente o
mesmo conteúdo das aulas presenciais.

A equipe da PUCRS grava com qualidade de cinema as
aulas da modalidade presencial, otimiza o material
gravado com edição e disponibiliza para a turma online.
Você verá as aulas presenciais como se estivesse lá.
Além disso, esse conteúdo é mesclado com outros
materiais complementares, que tornam sua experiência
atrativa e enriquecedora.

Há ainda um fórum online, no qual os alunos convivem
com professores e entre si, postando dúvidas e
comentários, desenvolvendo seu networking e
evoluindo juntos.



CONHEÇA
SEU CURSO



PROFESSORES CONVIDADOS

Cris Arcangeli, Marco Aurélio Raymundo, Robinson Shiba, Gabriel Goffi, Rony Meisler, José Felipe Carneiro, Paulo
Storani, Lásaro do Carmo Junior, Eduardo L. Hottelier, Jorge Horácio Audy, Gil Giardelli, Rene de Paula Junior, Carlos
Nepomuceno, Tiago Mattos, entre outros.

METODOLOGIA
As aulas são realizadas sempre por uma dupla de professores. Um é profissional referência no mercado (professor
convidado) e o outro um professor da PUCRS, responsável acadêmico pelas avaliações e materiais complementares.
Cada disciplina tem três encontros, sendo dois ministrados pelo professor convidado. São 19 disciplinas no total,
que aliam conhecimento técnico, humano e de gestão, sempre aplicado à Liderança, Inovação e Gestão 3.0.

FORMAÇÃO EM UM ANO

O curso tem duração de 12 meses, sendo nove meses para cursar as disciplinas e três meses para o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC). É possível pedir a prorrogação de prazo para realização do TCC por mais três meses. A
carga horária é de 363 horas.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
Tanto na modalidade presencial quanto na online, estimulamos e oferecemos ferramentas para que o aluno elabore
um projeto de melhoria ou de reformulação de um setor da empresa, ou da empresa como um todo; ou um plano
de negócios, usando métodos ágeis (ex. Método Canvas); ou ainda, um plano de desenvolvimento pessoal, usando
métodos de planejamento de carreira.

BASES DO CURSO



MODALIDADES
Além da modalidade presencial, realizada em Porto Alegre, o curso também está disponível na modalidade online para todo
o Brasil.

MODALIDADE ONLINE
Essa modalidade tem exatamente o mesmo conteúdo da versão presencial. A equipe da PUCRS realiza a cobertura
audiovisual dos encontros presenciais, que ocorrem dentro de uma cozinha, e edita os vídeos com alta qualidade, dando
destaque aos professores convidados enquanto interagem com a turma. Esse é o conteúdo que vai de forma otimizada para
a plataforma online.

TRABALHO DE CONCLUSÃO NA MODALIDADE ONLINE
A última disciplina do curso é a de Oficina de Liderança, Inovação e Gestão 3.0. Nela, o aluno desenvolve um projeto de
melhoria ou de reformulação de um setor da empresa, ou da empresa como um todo; ou um plano de negócios, usando
métodos ágeis (ex. Método Canvas); ou ainda, um plano de desenvolvimento pessoal, usando métodos de planejamento de
carreira. Esse projeto é o que será utilizado como TCC. Após o término do projeto e da disciplina de Oficina de Liderança,
Inovação e Gestão 3.0, o aluno recebe ainda três horas de orientação para aprimorar seu projeto.

CONFORTO E ACESSIBILIDADE
A proposta é que o aluno tenha, do conforto do seu PC, a experiência da sala de aula. Além disso, a turma online recebe
materiais complementares e realiza avaliações para cada disciplina dentro da plataforma de ensino.

PROVAS EM TODO O PAÍS
Ao fim do curso, os alunos da modalidade online realizam uma prova presencial, que pode ser feita em 40 cidades do Brasil,
incluindo todas as capitais.

Locais de prova:
AC - Rio Branco | AL - Maceió | AM - Manaus | AP - Macapá | BA - Salvador | CE - Fortaleza | DF - Brasília DF - Taguatinga |
ES - Vitória | GO - Goiânia | MA - São Luís | MG - Belo Horizonte | MG – Uberlândia | MG - Juiz de Fora | MS - Campo Grande
| MT - Cuiabá | PA - Belém | PB - João Pessoa | PE - Recife | PI - Teresina PR - Curitiba | PR - Londrina | RJ - Rio de Janeiro |
RJ - São Gonçalo | RJ - Campos dos Goytacazes |RN - Natal | RO - Porto Velho | RR - Boa Vista | RS - Porto Alegre | SC -
Florianópolis | SC - Joinville SE - Aracaju SP - São Paulo | SP - Guarulhos | SP - Campinas | SP - Santo André | SP - Ribeirão
Preto SP - São José do Rio Preto | SP - Santos | TO - Palmas



METODOLOGIA
DAS AULAS



Exemplo

PARA CADA DISCIPLINA, 
UMA DUPLA DE PROFESSORES

A Era da Liberdade no Trabalho

Professor da PUCRS:  
Wilson Marchionatti

Professor Convidado:  
Marco Aurélio 
Raymundo

São 19 disciplinas ministradas por uma dupla
de professores. As duplas são formadas por
um professor da PUCRS, responsável pela
parte acadêmica, como programação de
conteúdo, avaliações e materiais
complementares; e um professor convidado,
escolhido especialmente por ser um dos
maiores especialistas do mercado dentro do
conteúdo da disciplina.

Cada disciplina tem três encontros, entre os
quais dois são ministrados pelo professor
convidado.
O resultado disso é que você tem uma
formação com solidez acadêmica e, ao mesmo
tempo, aplicada à realidade e exposta por
professores convidados que estão entre os
maiores especialistas do Brasil e do mundo.



METODOLOGIA: COMO FUNCIONAM AS AULAS?

Prof.

Convidado

Leituras,cases,

fundamentos, 
exercícios.

O aluno tematé 2 meses 
após a disponibilização
das aulas da disciplina  
pararealizaraavaliação

online. Para o aluno que
não obtiver anotamínima
ou perder o prazo do teste, 

uma avaliaçãode
recuperação  é 
disponibilizada.

Exame 
presencial  para 

modalidade  
online

Modalidade Online:  
Banca por 

videoconferencia,  no 
mesmo local onde

foi realizado o exame

presencial.

Disponível em 40  
cidades do Brasil.

Conteúdo  
Online

Avaliação  
Online

Aprovadonas
disciplinas

TCCprático  
ou teórico

Aulas

Presenciais

Turma recebe todo o  
conteúdo einterações  

da aulapresencial,
que égravadaeotimizada

com altaqualidade.

Turma assiste às  
aulaspresencialmente.

Modalidade
Presencial:
sembanca

Online Presencial

19disciplinas

19h30

às 22h

A divisão de encontros entre professor convidado e professor PUCRS é estimada. Via de regra, o convidado tem dois encontros e o professor PUCRS, um encontro.  

Pode haver casos onde essa proporção se inverte, e casos onde existem mais de um professor convidado e mais de um professor PUCRS.
As horas de duração também são estimadas, podendo durar mais ou menos, de acordo com o conteúdo e condução dos professores.

Prof.  

PUCRS

1º 2º 3º

9 às 

12h35

14h às 

17h35

Etapas comuns ao presencial e online

Etapas da modalidade online

Etapas da modalidade presencial



PROFESSORES

UM TIME DE 
PROTAGONISTAS DO 

MERCADO

PROFESSORES DE 
SÓLIDA FORMAÇÃO 

ACADÊMICA
+



CRIS 
ARCANGELI
EMPRESÁRIA, APRENDIZ, 
SHARK TANK

Disciplina

Descobrindo e
Desenvolvendo
Talentos

Disciplina

A Era da 
Liberdade no 
Trabalho

MARCO 
AURÉLIO 
RAYMUNDO
FUNDADOR DA MORMAII

Disciplina

Oportunidades 
de Negócios: 
Como 
Identificá-las?

ROBINSON 
SHIBA
FUNDADOR DA REDE 
CHINA IN BOX

Disciplina

Lifestyle e 
Profissionais de 
Alta 
Performance

GABRIEL 
GOFFI
FUNDADOR DA HIGH 
STAKES ACADEMY

Disciplina

Paixão e Inovação
Em Produtos e
Serviços

RONY 
MEISLER
COFUNDADOR DA 
RESERVA

PAULO STORANI
EX CAPITÃO DO BOPE, 
INSPITAÇÃO PARA O FILME 
TROPA DE ELITE

Disciplina

Construindo 
Equipes de Alto 
Desempenho

Disciplina

Nichos de 
Mercado,

Estratégia e

Competição

LÁSARO DO 
CARMO JR
EX-VP DO GRUPO 
SILVIO SANTOS

Disciplina

Profissionais 
Extraordinários

EDUARDO L. 
HOTTELIER
FUNDADOR GETNINJAS

Disciplina

Agile
Management

JORGE H. 
AUDY
AGILE COACH E SCRUM 
MASTER

PROFESSOR E PALESTRANTE DE 
ASSUNTOS LIGADOS À 
INOVAÇÃO

Disciplina

Economia Circular: 
Inovação e 
Transformação

GIL 
GIARDELLI

Disciplina

Lean Startup

JOSÉ FELIPE 
CARNEIRO
COFUNDADOR DA 
CERVEJARIA WÄLS 
E SÓCIO DA 
AMBEV

Disciplina

Organizações 
Exponenciais

RENE DE PAULA 
JUNIOR
CONSULTOR ExO CERTIFICADO

* O quadro de professores pode sofrer alterações por causas diversas. Se um professor anunciado não puder participar do curso, o mesmo será substituído por outro professor. 



PROFESSORES PUCRS
Dr. André Hartmann Duhá

Me. Loraine Muller

Me. Ana Cristina Schneider
Dra. Gabriela Cardozo Ferreira
Dra. Ionara Rech
Me. Kellen Fraga
Dra. Maira Petrini
Dr. Vinicius Sittoni Brasil
Dr. Cláudio Sampaio
Dr. Luís Humberto de Mello Villwock
Dr. Cláudio Damacena
Dr. Luís Antônio Janssen
MSc. Eduardo Meira Peres
Me. Leandro Pompermaier
Me. Rafael Chanin
Dr. Lucas Bonacina Roldan
Me. Wilson Marchionatti

Disciplina

Cultura Digital e 
Inovação

CARLOS 
NEPOMUCENO
CONSULTOR DE TECNOLOGIA E 
ESCRITOR

Disciplina

Self Organizing
Teams

TIAGO 
MATTOS
COFUNDADOR AEROLITO E 
PERESTROIKA

* O quadro de professores pode sofrer alterações por causas diversas. Se um professor anunciado não puder participar do curso, o mesmo será substituído por outro professor. 



PLANO DE  
DISCIPLINAS



DISCIPLINA
A ARTE DE LIDERAR E INSPIRAR

Ementa
Diferença entre autoridade e poder. Criação de uma visão compartilhada para inspirar os coladores. Necessidade de desafiar o
estabelecido, mudar e inovar. Motivação, reconhecimento e recompensas. Delegação e desenvolvimento de competências.
Humildade e liderança através do exemplo.

Professor convidado
Em Breve

Professor PUCRS
André Hartmann Duhá
Graduado em Psicologia, Mestre em Administração e Negócios e Doutor em Psicologia Organizacional. Professor Adjunto da
Escola de Negócios da PUCRS. Coordenador Geral dos cursos de MBA e Especializações da Escola de Negócios da PUCRS.



DISCIPLINA
LIFESTYLE E PROFISSIONAIS DE ALTA PERFORMANCE

Ementa
O poder de encontrar sua arte. A importância de ter uma visão baseada em sonhos e ideais. Como colocar em prática os
conceitos de alta performance. Como a conexão do corpo e mente podem trazer benefícios. Como manter o foco. Como
desenvolver um mindset vencedor. A diferença de ter vários picos de performance e se manter constantemente no topo.

Professor Convidado
Gabriel Goffi
Gabriel Goffi é atualmente CEO de uma startup no mercado digital na área de educação, a High Stakes Academy. Goffi é ex-
jogador profissional de pôquer, sendo o único brasileiro que já enfrentou e ganhou consistentemente nos jogos mais caros da
internet, os chamados high stakes. Gabriel tornou-se jogador profissional de pôquer aos 19 anos. Aos 21 já jogava os jogos mais
caros do Brasil e do mundo digital. Em 2013 ele foi eleito como o melhor do mundo na categoria mid-high stakes segundo o site
especializado em pôquer Highstakesdb, o mais respeitado em termos de valores. Aos 24 anos fundou a High Stakes Academy,
uma academia online que oferece experiências de aprendizado focadas na performance humana, e criou o Moving UP, o
treinamento 100% online em que compartilha todos os passos para alguém viver o High Stakes Lifestyle e o caminho para a alta
performance. O curso possui hoje mais de 6 mil alunos e a abertura de suas vagas só ocorrem duas ou três vezes por ano.

Professor PUCRS
Ana Cristina Schneider
Possui Graduação em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1995). É professora titular da PUCRS, e
sócia – OCRAM CONSULTORIA SS LTDA – atuando nas áreas de Estratégia e Marketing. Tem experiência na área de Administração,
com ênfase em Negócios Internacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: marketing internacional, promoção
comercial, internacionalização, feira internacional e estratégia de entrada.



DISCIPLINA
CONSTRUINDO EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO

Ementa
Formação e orientação da equipe. Estabelecimento de relações de confiança. Definição de metas, papéis e normas de
funcionamento da equipe. Busca do compromisso de todos. Projeto e acompanhamento da execução. Alcançando a alta
performance através da reflexão sobre a ação. Renovação e alinhamento da equipe.

Professor Convidado
Paulo Storani
Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal/RJ. Consultor de Operações Especiais e preparador dos atores policiais
do filme Tropa de Elite e Tropa de Elite II. Serviu no BOPE, onde foi chefe da Seção de Instrução Especializada e, posteriormente,
Subcomandante. Professor, Consultor de Empresas na área de Treinamento, Analista de Políticas Públicas e Consultor de
Segurança Pública, além, é claro, de Palestrante.

Professor PUCRS
Em Breve



DISCIPLINA
DESCOBRINDO E DESENVOLVENDO TALENTOS

Ementa
Uma abordagem comportamental mutuamente benéfica para indivíduos e as organizações nas quais trabalham ou com as
quais se relacionam. Elementos fundamentais que destinam-se a tornar o talento acessível a pessoas de qualquer formação. Os
muitos e variados papéis que as pessoas podem assumir em uma atividade de coaching e no comportamento diário como
líderes.

Professor Convidado
Cris Arcangeli
Cristiana Arcangeli é empresária, apresentadora e palestrante. Atua no mercado de beleza, bem estar e de alimentos funcionais.
Empreendedora serial é criadora de cinco empresas: Phytoervas, Phyta , PH – Arcangeli ,Eh e atualmente é CEO na beauty’in e sócia do
Fundo de Investimento Phenix. É também conselheira da Endeavor e diretora do CJE da FIESP. É a Apresentadora feminina do programa
Shark Tank no Canal Sony e Consultora de beleza e qualidade de vida multimídia. Tem três livros publicados e dois boletins diários no seu
programa Manual, na Rádio Alpha FM, ha mais de 10 anos. Tem um blog de saúde, beleza ,moda e bem estar e está presente em todas as
redes sociais onde gera conteúdo para mais de 1 milhão de mulheres diariamente. Foi uma das mulheres que mais influenciou o mercado
de moda brasileiro e foi reconhecida com 24 prêmios, entre eles: Personalidade do ano pelo Governo do Estado de São Paulo, Mulher Mais
Influente do País e Prix Veuve Clicquot de la Femme d’Affaires.

Professor PUCRS
Loraine Muller
Atuação em indústria transnacional, Grupo Gerdau (siderurgia), na área de Recursos Humanos e em empresa de prestação de serviços –
SEBRAE, coordenando projetos variados e em áreas distintas: Empreendedorismo (Criação de Produtos, Educação à Distância e Educação
Corporativa) e Orientação ao Crédito (Captação de Recursos Físco-Financeiros e Cooperativismo). Experiências internacionais (junto
ONU/UNCTAD) e em outros estados brasileiros, propiciando o desenvolvimento e fortalecimento do espírito de equipe, o aprendizado
coletivo, a troca de experiências, a administração de conflitos, o comprometimento, a convivência com culturas e estilos de administração
distintos, bem como a experiência de trabalho sob pressão. Sócia diretora da Solucionare TI, empresa de TI nas áreas de gestão e RH. Atua
como professora universitária (Graduação e Pós-graduação) nos estados do RS, SC e SP. Formada em Educação (PUCRS), Mestrado em
Administração de Empresas (UFRGS), Formações internacionais e complementares em Coach Executivo Organizacional. Base Ontológica –
400h (Junho 2012) e Coaching Executivo & Mentoring para Liderança (ICP – 2013/II). 2013/II TOP SER HUMANO ABRGRS, com o case
Implantação de Políticas de RH na RBL Engenharia de Impermeabilizações.



DISCIPLINA
FELICIDADE E REALIZAÇÃO PROFISSIONAL

Ementa
A ideia de trabalho como castigo que precisa ser substituída pelo conceito de realizar uma obra. Enxergar um significado maior
na vida e a aproximação do tema da espiritualidade do mundo do trabalho. Desmistificar conceitos e pré-conceitos, e definir o
líder espiritualizado como aquele que reconhece a própria obra e é capaz de edificá-la, buscando o significado das coisas.

Professor Convidado
Em Breve

Professor PUCRS
Gabriela Cardozo Ferreira
Possui Graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1992), Mestrado em Economia Rural pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1996) e Doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (2002). Atualmente é professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pesquisadora na área de
Estratégia, Competitividade e Inovação. Tem experiência na área de Administração, atuando principalmente nos temas:
estratégia, competitividade, inovação, transferência de tecnologia, relações interorganizacionais, relações universidade-empresa-
governo.
Coordena e atua em projetos de pesquisa relativos à Gestão da Inovação. Atua também como consultora ad hov da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, CNPq e CAPES e é Diretora de Inovação e Desenvolvimento da Pró-Reitoria
de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento da PUCRS.



DISCIPLINA
PROFISSIONAIS EXTRAORDINÁRIOS

Ementa
Formação profissional e carreira. Como tornar-se um profissional confiável. Marketing pessoal e os canais de comunicação.
Desenvolvimento de competências e fortalecimento dos talentos pessoais. As competências mais requeridas pelo mercado.

Professor Convidado
Eduardo L. Hottelier
Com 28 anos, Eduardo fundou a startup GetNinjas, que já recebeu investimento da Kaszek Ventures e da Monashees Capital.
Eduardo Orlando L. Hotellier, CEO & Empreendor, é formado em Engenharia da Computação, fez Administração e é Pós-
graduado em Finanças. Iniciou sua história como empreendedor na “Angra Partners”, como Analista Financeiro. Era um site de
micro-serviços. Em 2010, o projeto ganhou uma grande tação, os investidores gostaram do negócio e eles tiveram um aporte
financeiro. O foco da antiga empresa era de micro-serviços online e o GetNinjas surgiu se tornando uma empresa de serviços
off-line. O GetNinjas é um site de contratação de profissionais . Nele você encontra diversos tipos de profissionais como
pedreiros, eletricistas, professores particulares, designers e decoradores. Freelancer ou profissional prestador de serviço,
anunciando no GetNinjas você consegue novos clientes e aumenta as suas rendas. Hoje o site possui mais de 20 mil
profissionais em mais de 3 mil cidades do Brasil.

Professor PUCRS
Ionara Rech
Possui Gradução em Administrção de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1998), Mestrado em
Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2001) e Doutorado em Administração no PPGA/EA/UFRGS no
tema cocriação de valor da TI (2012). É professora em tempo integral na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Foi coordenadora do Curso de Especialização em Gestão Estratégica de TI e do Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação (NAGI).
Foi consultora do Programa Redes de Cooperação do Estado do RS. Tem experiência na área de Administração, especialmente
em gestão de inovação e tecnologia da informação, atuando principalmente nos seguintes temas: modelos de gestão da
inovação, gestão de TI, impacto da TI nas organizações e valor da TI. Também tem experiência como coordenadora de curso de
graduação.



DISCIPLINA
CRIATIVIDADE E MODELAGEM DE NOVOS NEGÓCIOS

Ementa
O método do Design Thinking para a criação de valor. Criatividade e o processo criativo. Métodos para a geração de ideias.
Práticas de empatia junto ao público usuário. Desenvolvimento da ideação de um projeto de inovação. Validação da prova de
conceito.

Professor Convidado
Em breve

Professor PUCRS
Luís Humberto de Mello Villwock
Engenheiro Agrônomo, Graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS - 1989), especialista em Comércio
Exterior pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/FGV/RJ – 1990), Mestre em Economia Rural (UFRGS – 1993),
Doutor em Administração (UFRGS 2002). Atualmente é coordenador do CriaLab – Tecnopuc. Também é professor adjunto TI 40
da Escola de Negócios da PUCRS e sócio-fundador da Villwock Consultores Associados Ltda, desde 1997. Foi Gestor de
Relacionamento do Tecnopuc/PUCRS. Coordenador da Rede Inovapucrs. Coordenador do Núcleo Empreendedor da FACE/PUCRS.



DISCIPLINA
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS: COMO IDENTIFICÁ-LAS

Ementa
Monitoramento e inteligência de mercado. Planejamento da Pesquisa de Mercado. Elementos conceituais da experiência de
consumo. Cocriação de valor: acesso, diálogo, redução de risco e transparência. Processo de planejamento e proposição de
experiências de consumo.

Professor Convidado
Robinson Shiba
Shiba é fundador e CEO do Grupo Trend Foods. China in Box é uma rede de fast-food de comida chinesa, inaugurada em 1992 no
bairro paulistano de Moema por Robinson Shiba e presente em várias cidades do Brasil, com 136 lojas.

Professor PUCRS
Vinícius Brasil
Doutor em Administração, com ênfase em Marketing, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2005), Mestre em
Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1994) e Graduado em Administração de Empresas pela
Universidade da Região da Campanha (1989). Coordenou o Programa de Pós-graduação em Administração da PUCRS
(PPGAd/Escola de Negócios/PUCRS) no período de 2005 a 2011.É professor titular TI-40 na Escola de Negócios da PUCRS, em
cursos de Graduação e Pós-graduação. Coordena o GEC- Grupo de Estudos do Consumidor, vinculado ao PPGAd. Atualmente,
desenvolve estudos com foco orientado para os processos de interação de consumidores nos processos de desenvolvimento de
novos produtos; criação compartilhada de valor (cocriação de valor); experiências de consumo em Serviços e no Varejo.



DISCIPLINA
CULTURA DIGITAL E INOVAÇÃO

Ementa
As novas gerações e mudanças culturais significativas. O impacto das novas tecnologias no ambiente de negócios. Tendências e
negócios: digitalização, automatização, mídias sociais, serviços online, análise e interpretação de dados, manufatura avançada,
robótica e inteligência artificial e operação remota de veículos. Inovação digital.

Professor Convidado
Carlos Nepomuceno
Graduado em Jornalismo pela PUC-RJ, é doutorando em Ciências da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e
possui especialização em Informação no Ciberespaço na Internet Society, em Honolulu, Havaí, EUA. Coordenador do primeiro
provedor de serviços de internet do Brasil, ele foi responsável pelo protótipo do primeiro software de comércio eletrônico
brasileiro: Booknet. Ele também se distinguiu por seu apoio estratégico a iniciativas de empresas, órgãos do governo municipal e
ONGs. Consultor de tecnologia para Sebrae, IBAM e Petrobras (onde ainda trabalha), com projetos relacionados à implementação
de novas tecnologias colaborativas e comunidades virtuais. Desde 2004, ensinou um curso sobre Inteligência Coletiva do
programa de MBA em Gestão de Conhecimento do CRIE / UFRJ / COPPE - onde ele coordena a pesquisa sobre esta nova área de
conhecimento. Atualmente, ele coordena o projeto de desenvolvimento do ICOX. O ICOX é o primeiro software brasileiro a
gerenciar a Inteligência Coletiva.

Professor PUCRS
Maira Petrini
Pós-doutorado na HEC Montreal – Canadá (2017), Dourado em Administração pela Escola de Administração da Fundação Getúlio
Vargas – SP (2006) e Mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999). Professora adjunta do
Programa de Pós-graduação em Administração da PUCRS, tem 24 anos de experiência na área de Sistemas e Tecnologia de
Informação, tendo atuado corporativamente em empresas como Procergs, Hospital Israelita Albert Einstein e IBM e realizado
consultoria ad hoc em sistemas de Business Intelligence. Nos últimos anos tem desenvolvido trabalhos e pesquisas na área de
Administração, com ênfase em temas relativos à sustentabilidade e sua adoção estratégica nas empresas, negócios de impacto,
economia compartilhada e inovação social. Atualmente é líder do grupo de pesquisa Sustentabilidade e Negócios com Impacto
Social e coordena projetos de pesquisa nestas temáticas.



DISCIPLINA
PAIXÃO E INOVAÇÃO EM PRODUTOS E SERVIÇOS

Ementa
Definições centrais e classificação de produtos. Processo de desenvolvimento de novos produtos. Ciclo de vida do produto.
Estratégias de marca. Brand Equity: desenvolvimento de marcas. Processo de inovação em produtos e serviços.

Professor Convidado
Rony Meisler
Rony Meisler é CEO do grupo Reserva, palestrante, presidente do movimento Capitalismo Consciente no Brasil, membro do
conselho do Instituto de Desenvolvimento do Varejo (IDV) e membro do conselho consultivo da Associação Brasileira da Indústria
Têxtil (ABIT).

Professor PUCRS
Cláudio Damacena
Pós-doutorado em Marketing na University Western of Australia. Doutorado em Ciências Econômicas e Empresariais na
Universidade de Córdoba (Espanha). Professor e pesquisador do PPGA da UNISINOS de 2000 a 2010. Professor da área de
Marketing do PPGAd da PUCRS desde 2011. Interesses de pesquisa: cocriação de valor em sistemas de serviço; valores humanos
e o comportamento de consumo; dissonância cognitiva e consumo sustentável.



DISCIPLINA
NICHOS DE MERCADO, ESTRATÉGIA E COMPETIÇÃO

Ementa
Orientações empresariais. Recursos de marketing e estratégia. Portfólio de produtos e serviços. Segmentação de mercado e
estratégia de nicho. Mensuração de mercado e definição de mercado-alvo. Posicionamento competitivo e proposição de valor.

Professor Convidado
Lásaro do Carmo Junior
Lásaro do Carmo Jr. é um dos principais executivos do Brasil. Com uma trajetória de mais de 24 anos marcada pela capacidade de reinventar
empresas, passar por crises e crescer em meio a adversidades, ele se tornou símbolo de liderança e visão de mercado no país. Ocupou a cadeira
de vice-presidente do Grupo Silvio Santos de outubro de 2010 a dezembro de 2014, sendo apelidado como “Garoto de Ouro” pelo próprio Silvio.
No cargo de presidente da Jequiti entre 2008 e 2015, a empresa saltou de um faturamento de 21 para 520 milhões. Posteriormente, se tornou
Presidente da Jafra Cosméticos – América do Sul e conselheiro da multinacional de joias Jack Vartanian, levando sua gestão ao reconhecimento
internacional, recebendo o prêmio de Destaque CEO Empresarial Brasil no Latin America Sales Personality Award 2014 – da Global Council of
Sales Marketing (GCSM). Hoje, à frente de três empresa renomadas de consultoria em gestão empresarial e conselheiro de grandes empresas,
Lasaro do Carmo Jr. também compartilha sua experiência sobre crescimento empresarial, liderança, empreendedorismo e inovação em palcos e
eventos por todo o país. Lásaro do Carmo Junior é especialista em Marketing pela FGV e importantes cursos de gestão empresarial e inovação
das Universidades da Pensilvânia (USA) e Insead (França).

Professor PUCRS
Cláudio Sampaio
Doutor em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2000). Pós-doutor em Marketing pela University of Georgia (EUA).
Bolsista de produtividade em pesquisa 1D do CNPq. Possui Mestrado em Administração pela UFRGS (1993) e Graduação em Administração de
Empresas e em Administração Pública pela UFRGS (1985). Coordenador de Pesquisa da Escola de Negócios da PUCRS. Coordenador da
Comissão Científica da Escola de Negócios da PUCRS em 2017. Coordenador do Comitê de Economia e Administração da FAPERGS, Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – de 2011 a 2015. Presidente da comissão de premiação do Prêmio CAPES de Tese da área
de Administração, Ciências Contábeis e Turismo em 2014. É líder de divisão do tema Estratégias de Marketing e Marketing Internacional no
EnANPAD e no EMA. Professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atuando nos cursos de Mestrado e de Doutorado
em Administração do Programa de Pós-graduação em Administração (PPGAd). Entre os temas mais abordados nas principais publicações
nacionais e internacionais estão: orientações estratégicas, performance empresarial, inovação, comportamento do consumidor. Autor de
diversos artigos e livros nas áreas de marketing e de estratégia, consultor ad hoc de agências de fomento (CAPES, CNPq, FAPERGS), revisor dos
principais congressos e revistas de administração.



DISCIPLINA
ECONOMIA CIRCULAR: INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Ementa
O sistema de economia circular aborda diversos conceitos criados no último século, como: design regenerativo, economia de
performance, cradle to cradle – do berço ao berço, ecologia industrial, biomimética, blue economy e biologia sintética para
desenvolver um modelo estrutural para regeneração da sociedade.

Professor Convidado
Gil Giardelli
Professor nos cursos dos Pós-graduação, MBA e do CIC (Centro de Inovação e Criatividade) na ESPM – Escola Superior de
Propaganda e Marketing, INEPAD-USP e da FIA-LABFIN/PROVAS. Conferencista em centenas de eventos como TEDx, EducaRede,
RioInfo, The Economist Insights em empresas e instituições como Apple, Nestlé, SEBRAE, Grupo Globo, Google, Bradesco, Itaú,
VIVO e como speaker note em Chicago, Manchester, Londres, Madri, Ruanda, Buenos Aires, Santiago, Punta Cana entre outra.

Professor PUCRS
Kellen Fraga
Possui Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2004) e Mestrado em Economia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2008). Atualmente é doutoranda em Economia na Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, professora da Escola de Negócios e assessora da Incubadora de Empresas da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Crescimento e Desenvolvimento Econômico, Economia
Brasileira, Internacionalização e Inovação.



DISCIPLINA
A ERA DA LIBERDADE NO TRABALHO

Ementa
O momento em que somos instados a ser livres. O desejo pela liberdade parece ser mesmo uma constante do nosso tempo.
Uso da história e da filosofia para pontuar como cada época e sociedade estabelecem sua própria definição das circunstâncias
para que seja uma vida livre e feliz. Sendo livres para escolher entre tantas possibilidades. Identificar se as pessoas estão de fato
mais próximas desse ideal

Professor Convidado
Marco Aurélio Raymundo
Marco Aurélio Raymundo, ou Morongo, como é mais conhecido, é gaúcho e médico pediatra formado pela UFRGS. O presidente
de uma das maiores marcas brasileiras de roupas e equipamentos esportivos, maior empresa de artigos esportivos da América
do Sul, com sede em Garopaba, no estado de SC. Vindo do RS escolheu Garopaba para fixar residência devido às suas belas
praias e constantes ondas. Inventou uma veste de borracha para surfar no inverno e assim nasceu a Mormaii. Empresa que
seguiu diversificando seus produtos e crescendo até alcançar o mercado internacional. O Doutor Mormaii, como é chamado,
realiza reuniões na prancha, antes ou depois do surfe, coincidência ou não, a maioria de seus colaboradores são praticantes de
esportes aquáticos. Inovador, criativo e otimista, ele conta com um modelo de gestão moderna que procura implantar nas
rotinas de trabalho.

Professor PUCRS
Wilson Marchionatti
Possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2008), graduação em
Comunicação Social - Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2006) e mestrado em Finanças
Internacionais pela Shanghai University of Finance and Economics (2011). Atualmente é Diretor de Educação Superior da UOL
EdTech, coordenador do Estúdio de Finanças da PUCRS, professor de Economia da PUCRS, coordenador da pós-graduação em
Finanças, Investimentos e Banking. Áreas de atuação são: finanças pessoais, planejamento financeiro, psicologia econômica e
economia chinesa.



DISCIPLINA
ORGANIZAÇÕES EXPONENCIAIS

Ementa
O ritmo de crescimento definido pelas organizações exponenciais. Disposição para realizar algo radicalmente novo: uma nova
visão da organização que seja tão tecnologicamente inteligente, adaptável e abrangente quanto o novo mundo em que vai
operar. Transformar tendências organizacionais e tecnológicas essenciais, que podem ser aplicadas nas startups, empresas de
médio porte e nas grande organizações.

Professor Convidado
Rene de Paula Junior
É profissional de internet desde 1996 e passou pelas maiores agências e empresas do país: Wunderman, AlmapBBDO,
AgênciaClick, Banco Real ABN AMRO, Microsoft Brasil. É criador da "Usina.com", portal focado no mundo online, e do "Radinho de
pilha" (www.radinhodepilha.com), comunidade de profissionais da área. Rene propõe-se a ajudar empresas de tech a contar
direito a sua história, do pitch de vendas ao vídeo no site, do PPT às palestras em eventos. Ele vem fazendo isso com muito
sucesso em empresas líderes de mercado e é reconhecido pelo seu trabalho.

Professor PUCRS
Luis Antônio Janssen
Doutor em Administração pela PUCRS/UCS, Mestre em Administração e Negócios pela PUCRS e especialização em Tecnologia
da Informação pela FGV-RJ. É Graduado em Administração de Empresas pela PUCRS. Atualmente é professor na Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul na Escola de Negócios nas áreas de Governança de TI, Gestão de Projetos e Gestão
de Processos, atuando também como Chief Information Officer no Grupo Zaffari.



DISCIPLINA
GAMEFICATION E ENGAJAMENTO DE PESSOAL

Ementa
Como criar experiências de aprendizagem engajadoras. Como profissionais que trabalham com instrução podem utilizar
elementos dos games para potencializar resultados. Como e quando colocar o gamification em em prática. Como o gamification
pode gerar uma experiência muito mais profunda e engajadora; sempre voltada a um propósito maior.

Professor Convidado
Em Breve

Professor PUCRS
Rafael Chanin
Empresário e professor da Faculdade de Informática da PUCRS, possui MBA pela Northeastern University, Mestrado em Ciência
da Computação pela PUCRS, e Pós-graduação em Gestão de Projetos pela Northeastern University. É gerente de projetos
profissional (PMP) certificado PMI. Trabalhou três anos como gerente de projetos corporativos no Banco Matone. Entre suas
experiências, estão passagens por empresas como Harvard Pilgrim Health Care (Boston, EUA) e TeleNova. Foi sócio-diretor na
Ionatec. Hoje, além de ser sócio do Nós Coworking, também dirige a Singularities Capital, empresa especializada em operações
de M&A focadas no mercado de TI.



DISCIPLINA
AGILE MANAGEMENT

Ementa
Por que o Scrum superou métodos tradicionais e tornou-se a forma mais popular de gestão de projetos de desenvolvimento de
software e similares. Como os papéis, artefatos, evento e regras do Scrum podem ajudar organizações a entregarem valor
frequentemente para seus clientes com menos riscos, com menor desperdício e com maior qualidade, visibilidade e
produtividade. Métodos agéis aplicados a projetos.

Professor Convidado
Jorge Horácio Audy
Jorge Horácio Audy trabalha como agile coach (treinador) e como scrum master (líder técnico) de equipes de desenvolvimento em
plataformas tecnológicas. Formado em Análise de Sistemas na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs),
tornou-se mestre em Administração na linha de Gestão da Informação no ano de 2015. Hoje, é professor da universidade,
consultor na DBServer, além de idealizador e apoiador do grupo TecnoTalks.

Professor PUCRS
Eduardo Meira Peres
Possui graduação em Bacharelado em Ciências de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1987) e
mestrado em Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1990). Atualmente é sócio-gerente da DBserver,
Professor da Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do SUL, Membro do Conselho Deliberativo e Fiscal da
Fundação Irmão José Otão e Conselheiro do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Porto Alegre. Tem experiência na área
de Ciência da Computação, com ênfase em Metodologia e Técnicas da Computação. Atuando principalmente nos seguintes
temas: Modelagem de Sistemas, Modelo Entidade-Relacionamento, Redes de Petri.



DISCIPLINA
SELF ORGANIZING TEAMS

Ementa
As organizações baseadas em equipes. Os diferentes tipos de equipes e as equipes autogerenciadas. O novo papel dos líderes
nas equipes autogerenciadas. Competências necessárias para os participantes de equipes autogerenciadas. As organizações em
rede e o fim das relação de emprego.

Professor Convidado
Tiago Mattos
Tiago Mattos é formado em Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em 2005, foi eleito Young
Lions e compôs, junto com outros quinze criadores, a delegação de jovens publicitários brasileiros que participou do Festival
Mundial de Publicidade de Cannes. Em 2006, recebeu o título de Redator do Ano da ARP. No ano seguinte, cofundou a escola de
atividades criativas Perestroika. A empresa, inicialmente focada em cursos de comunicação, ampliou a sua atuação para as mais
diversas áreas da indústria criativa. Além disso, também criou a sua própria metodologia, que agora é open source.
Empreendedor em série, fez parte dos times de fundação de diversos projetos. Ainda participa ativamente de alguns – como a
Perestroika (escola livre de atividades criativas) e Area51 (ecossistema multiempreendedor que reúne empresas da indústria
criativa).

Professor PUCRS
Lucas Bonecina Roldan
Entusiasta no desenvolvimento de novos negócios com alto impacto social. Atualmente é professor Coordenador de Gestão da
Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (PROPESQ). Doutor em Administração de Empresas (PUCRS/UCS) com
linha de pesquisa em Gestão da Inovação, Competitividade e Mercado. Mestre em Administração de Empresas (PUCRS).
Graduado em Administração de Empresas com Ênfase em Empreendedorismo e Sucessão (PUCRS). Foi gestor de Negócios da
Rede de Lavanderias Chuá e da SocialTec (uma empresa de assessoria e consultoria tecnológica incubada na Incubadora RAIAR
da PUCRS). Possui experiência no desenvolvimento de novos negócios e trabalha com pesquisas nos seguintes temas:
empreendedorismo, inovação, ecossistemas de inovação, parcerias estratégicas, relações interorganizacionais, planejamento
estratégico e indicadores de desempenho.



DISCIPLINA
LEAN STARTUP

Ementa
Startups como uma organização dedicada a criar algo novo em condições de extrema incerteza. A abordagem “Lean Startup”
para promover empresas que são mais eficientes em termos de capital e que aproveitam a criatividade humana de forma mais
eficaz. O processo Lean e a relação com o Business Model Generation.

Professor Convidado
José Felipe Carneiro
Cofundador da cervejaria Wäls, ao lado de seu irmão, Tiago Carneiro, José Felipe sempre se envolveu com o marketing das
empresas da família e surpreendeu todos quando se revelou também um talentoso e criativo mestre-cervejeiro, conquistando
reconhecimento internacional, tanto pelas suas cervejas como pelo seu negócio. Suas receitas de cerveja conquistaram
premiações no Concurso Brasileiro de Cerveja nos de 2013 à 2016, vencedor do South Beer Cup, de 2012 à 2015, Mundial de La
Bierre, entre 2013 e 2015, World Beer Awards Inglaterra – 2015 e World Beer Cup USA, em 2014.

Professor PUCRS
Leandro Pompermaier
Possui Graduação em Bacharelado em Informática pela Universidade Luterana do Brasil (1995) e Mestrado em Ciências da
Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1998). Atualmente é sócio – MLV Consultoria, sócio – e-Core
Desenvolvimento de Software e professor horista da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na
área de Ciência de Computação, atuando principalmente nos seguintes temas: orientação a objetos, java, uml, ferramenta case
e competente. Atualmente, gerencia a incubadora de empresas RAIAR, pertencente ao ecossistema de inovação da PUCRS.



DISCIPLINA
OFICINA DE LIDERANÇA, INOVAÇÃO E GESTÃO 3.0

Ementa
Aluno pode desenvolver um projeto de melhoria ou de reformulação de um setor da empresa, ou da empresa como um todo;
ou um plano de negócios, usando métodos ágeis (ex. Método Canvas); ou ainda, um plano de desenvolvimento pessoal, usando
métodos de planejamento de carreira (ex. Método adotado no Escritório de Carreiras da PUCRS).

Professores Convidado
Erico Rocha
Graduado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, possui um canal no YouTube que é
indiscutivelmente um dos maiores canais focados em Empreendedorismo Digital do país, tanto em número de assinantes
quanto em engajamento. Suas postagens alcançam e têm interação de milhões de pessoas a cada semana, segundo o
Facebook. Considerado o principal especialista de Marketing Digital para pequenos e médios negócios do Brasil segundo a
InfoMoney. Erico ama Empreendedorismo, largou um Contrato com JPMorgan em Londres onde era bem pago, para começar
seu negócio no Brasil, licenciou uma metodologia de ensinar pessoas e empresas a multiplicarem seus faturamentos, ele
batizou esta metodologia de “Fórmula de Lançamento”, e com este método, seus alunos já alavancaram centenas e centenas de
negócios, levando seus faturamentos a um patamar muito mais elevado. Erico crê fielmente que sua metodologia aliada a um
trabalho íntegro tem toda a força necessária para mudar o Brasil.

Professor PUCRS
André Hartmann Duhá
Graduado em Psicologia, Mestre em Administração e Negócios e Doutor em Psicologia Organizacional. Professor Adjunto da
Escola de Negócios da PUCRS. Coordenador geral dos cursos de MBA e Especializações da Escola de Negócios da PUCRS.



MATRÍCULAS



MATRÍCULAS MODALIDADE ONLINE - SITE

2- Escolha o método de  
pagamento: cartão de  

crédito ou boleto

1-Clique no botão
matricule-se

3- Selecione a opção de  
pagamento - à vistaou

parcelado

10- Faça upload dos  
documentos e envie a  cópia 
autenticada até 30  dias após 

o início dasaulas

5- Informe os dadosdo  
cartão de crédito ou  

gere o boleto bancário

7- Efetue o primeiro
login

8- Realize o aceite  
do contrato

9- Prepare-se para  começar 
a assistir às aulas

4- Informe seusdados  
pessoais e seu

endereço

6- Recebimento dee-mail  
de confirmação da  

matrícula para liberação do
login



• É possível fazer login com contas do Facebook ou Google.

• A liberação do pagamento é imediata em caso de pagamento no cartão, e em até  72 horas 
úteis em caso de pagamento no boleto bancário.

• Documentos:
- Cópia simples de documento que contenhaRG.
- Cópia autenticada do diploma de Graduação, a ser entregue até 30 dias após o  início do curso,

ou documento de declaração de colação de grau (a declaração não  substitui o diploma, que 
deve ser entregueposteriormente).

MATRÍCULAS MODALIDADE ONLINE - SITE



MATRÍCULAS MODALIDADE PRESENCIAL - SITE

2- Informe seus  
dados pessoais  
e seu endereço

1- Clique no botão
inscreva-se

3- Preencha o cadastro  
e aguarde o contato.



MODALIDADES ONLINE OU PRESENCIAL

PÓS-GRADUAÇÃO EM 
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