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                                                 Inovação é um termo que  vem 
do  latim,  surge  no  século  XVI  e  significa  modificar;  É  a 
aplicação  prática  da  criatividade  em  suma  é  pegar  algo 
existente e transformar em riqueza e valor.  É uma Ciência 
complexa,   multidiciplinar,  com  processos  dinâmicos  e              
que  se  utiliza  da  colaboração  e  experimentação  de  idéias. 
Dessa forma a FAAP SJC apresenta o curso:  

Profissionais  graduados  em  qualquer  área  do 
conhecimento,  que  já  exerçam  ou  tenham  potencial  e 
interesse em atuar desenvolvendo estratégias de inovação 
implementando  o  processo  de  inovação  tecnológica  em 
organizações públicas ou privadas.

afinal o que é 
Inovação ? 

a quem se destina 

metodologia 

Curso dinâmico, com a apresentação e 
visão  prática  dos  conceitos  através  de 
aulas expositivas e aplicação de estudos 
de  casos,  trabalhos  em  grupo  e 
atividades complementares.

O1 gestão estratégica da inovação 

                                             Oferecer capacitação de alto 
nível  para  a  atuação dos  profissionais  como gestores  de 
projetos  de  inovação,  em  diversos  tipos  de  empresas  e 
organizações,  públicas  e  privadas;  Propiciar  o 
desenvolvimento  dos  participantes  no  que  se  refere  à 
instrumentalização  com ferramentas  modernas  da  gestão 
criativa e sua aplicação na área de inovação das empresas.  

objetivo do curso 

gestão  
estratégica  

da inovação 

pós-graduação 
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Apresentar o papel  da criatividade no 
encaminhamento  e  solução  dos 
problemas organizacionais, bem como 
discutir  as  barreiras  à  criatividade 
(bloqueios)  e  as  técnicas  de  geração 
de  idéias  para  os  processos  de 
inovação  nas empresas e negócios. 

disciplinas 

O2 gestão estratégica da inovação 

criatividade e inovação  

Estudar os conceitos utilizados para a 
proteção  da  propriedade  intelectual  e 
os requisitos  da legislação  brasileira 
(Lei do bem e Lei da Inovação)  para a 
regulação dos projetos de inovação no 
país. 

Aspectos Legais Aplicados aos 
Projetos de Inovação 

Introduzir  às  teorias  de  inovação  
aplicadas  aos  processos,  produtos  e 
serviços  das organizações , bem como  
às  dinâmicas   de  inovação   em 
diferentes  setores empresariais. 

Inovação no Desenvolvimento 
de Prod.  Serv. & Process 

Discutir   como  as  ferramentas  de 
gerenciamento  de  portifólio  e  de 
projetos  podem   ser  utilizadas  pelos 
gestores de projetos de inovação. 

Gestão de Portiólios e de  
projetos de Inovação 

Debater os conceitos fundamentais e 
necessários  para  o  desenvolvimento 
de  um  plano  de  negócios  para 
inovações  na área tecnológica. 

Empreendedorismo de Base 
Tecnológica 

Orientar  quanto  às  principais 
abordagens  sobre  aprendizagem 
organizacional   e  gestão  do 
conhecimento  e  a  sua  importância 
para projetos de inovação

Gestão  do Conhecimento e 
aprendizagem Organizacional 
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Apresentar  os  conceitos  do  Design 
Thinking como ferramenta estratégica 
para  entender  os  significados, 
desenvolver  as  oportunidades  e 
fomentar  soluções  inovadoras  e 
criativas  tornando  as  empresas  mais 
competitivas. 

O3 gestão estratégica da inovação 

Design Thinking & Business Innovation 
na cultura da inovação 

Estudar  conceitos  de  engenharia 
economica:  payback,  valor  presente, 
taxa  interna  de  retorno  e  outras 
medidas  de  análise  de  investimentos; 
relação  risco  x  retorno;  avaliação 
economica de projetos de inovação.

Estudos de Viabilidade Financeira 
Projetos de Inovação 

Fundamentar  os  conceitos  e 
ferramentas da inteligência competitiva 
focada  na  analise  dos  cenários  de 
negócios de tal  forma a identificar as 
oportunidades  e  ameaças  do 
posicinamento  da  empresa  produtiva, 
mapeando  suas  competências 
(recursos)  e  contribuindo  para  o 
desenho de sua estratégia de inovação.

Inteligencia Competitiva 

Apresentar  os  principais  instrumentos 
financeiros  para  os  projetos  de 
inovação,  além  das  fontes  de 
financiamento e as possibilidades para 
a  obtenção  de  recursos  aserem 
utilizados em projetos de inovação. 

Fontes de Financiamento para 
projetos de Inovação 

Analisar   como  a  nova  ordem 
econômica  internacional  que  prima 
pela  qualidade  em  termos  de 
processos,  produtos   e  serviços, 
apresenta  oportunidades  para  que  as 
organizações  tenham  maior 
competitividade  economica,  tendo 
como suporte a inovação. 

 Cenários Econômicos 

Apresentar  os conceitos de gestão de 
pessoas  aplicadas  aos  aspectos 
relacionados  à  formação  de  equipes 
de inovação  e  o papel  da liderança 
como agente  motivador  para  o  bom 
desempenho dessas equipes.

Liderança e trabalho em equipe 
nos Processos de Inovação 
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Compreender como uma organização 
pode  obter  vantagem  competitiva 
através da inovação em seus produtos, 
serviços,  processos,  estratégias  de 
marketing,  design  e  mudanças 
organizacionais. 

O4 gestão estratégica da inovação 

Gestão Estratégica da Inovação 

Orientar  os  alunos  na  escolha, 
desenvolvimento  e  conclusão  dos 
temas  visando  a  apresentação  da 
monografia final a banca examinadora

Orientação de TCC 

Estudar a importância dos projetos de 
inovação  focados  em sustentabilidade 
para  que  as  organizações  estejam 
preparadas  para  uma  economia  de 
baixo carbono. 

 Gestão da Inovação para a 
Sustentabilidade 

Fornecer suporte metodológico para a 
elaboração  de  trabalho  acadêmico 
científico.  Acompanhar  e  orientar  os 
alunos para a realização dos trabalhos 
de  conclusão  do  curso  de  pós-
graduação

Metodologia Científica 

Analisar como uma organização deve 
se  preparar  para  as  inovações  de 
marketing  e  compreender  as 
atividades  relacionadas  ao 
desenvolvimento  e  à  implementação 
desses  novos  métodos  dentro  do 
contexto de branding.

Gestão da Inovação em Marketing 

Analisar a partir de um novo modelo 
comportamental  criativo  e  de 
experimentação,   a  importância  dos 
serviços  como a  essência  estratégica 
do  desenvolvimento  de  negócios  de 
alto  desempenho  e  qual  seu  papel 
dentro da cultura de inovação de uma 
organização.

Gestão da Inovação em Serviços 
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                                         Prof. Msc Marcelo Teixeira é  
Arquiteto e mestre em arquitetura & design,    tem 25 anos de 
experiências  criativas  nos  ramos de  arte,  arquitetura  e  design,  
atuando nas áreas de gestão, estratégia, concepção, inovação e 
desenvolvimento  de  produtos,  ambientes  e    transporatation 
(aeronaves e embarcações).    Especialista em mercado de luxo, 
trabalhou em escritórios nacionais e internacionais e atualmente 
é  professor  de  programas de  especialização em Comunicação, 
Design Estratégico, Transportation Design e Gestão, além de ser 
o Creative Director do Studio que leva o seu nome. 
cmarceloteixeira@ faap.br   &  instagram: @cmarceloteixeira

Coordenação 
Técnica 

Aulas 

O Curso será ministrado no período 
de  18  meses  distribuidos  em  três 
módulos,  sempre  às  segundas  e 
quartas, das 19h às 22h15min.

O5 gestão estratégica da inovação 

Cursos totalmente presenciais, 
conteúdo atualizado com  
docentes altamente qualificados que, em sua maioria, também 
exercem  a  função  de  consultor  ou  atuam  em  grandes 
corporações. 

O título de especialista e o certificado expedido pela FAAP 
carregam a chancela de uma instituição de renome com mais 
de 60 anos de tradição.

A  FAAP  promove  eventos  de  grandes  portes  e  palestras, 
proporcionando  a  oportunidade  de  ter  contato  com 
personalidades renomadas.

Contribui  para  a  formação de  profissionais  compromissados 
com  a  produtividade,  a  qualidade,  a  inovação,  o 
empreendedorismo e a liderança.

Benefícios de estudar  
na FAAP 

FAAP São José dos Campos 

Aguardamos você! 


