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Em que contexto está 
inserido este curso?
Em um contexto de mudanças 
profundas as pessoas precisam 
buscar habilidades e vivências 
atreladas aos aspectos da 
competitividade organizacional. 
Nesse ambiente temos mudanças 
relevantes e que terão impactos 
progressivos, uma delas sem 

dúvida é a digitalização da 
economia, migrando e afetando 
diretamente os aspectos de 
interação social, canais de 
consumo e por consequência as 
formas e meios de gestão. 

A quem se destina
este curso?
O curso é direcionado para empresários, 
executivos e pessoas interessadas em 
compreender, estruturar e conduzir 
processos essenciais da transformação 
digital que promovam a competitividade 
nos seus negócios.

Pós-graduação em Gestão 4.0 Página 02

Como desenvolver habilidades em sintonia com essas 
novas perspectivas da Transformação Digital?

O curso Gestão 4.0 é a resposta pró-ativa a este ambiente 
apresentado, fornecendo aos participantes meios de 
compreender e lidar com este complexo contexto.



Quais os diferenciais do 
curso de Gestão 4.0?
Curso dimensionado para o contexto atual de transformação digital 
e de extrema competitividade nas organizações, é um curso de 
especialização lato sensu, contendo as seguintes características:
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    • A Cesusc está situada em um 
dos principais Ecossistemas de 
inovação do Brasi

    • Módulos práticos e de extrema 
relevância Organizacional

    • Facilitadores/Mentores com 
bagagem prática e acadêmica

    • Vitrine para reflexão e 
desenvolvimento negócios

    • Meio Flexível e Interativo 
de formação continuada

    • Método prático baseado 
na resolução de problemas

    • Criação de uma rede
de Egressos (Fellowship)*

Quais os principais 
objetivos deste curso?

GERAL
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Sistematizar capacidades cognitivas 
ligadas aos processos de gestão e 
transformação organizacional, bem como, 
buscar desenvolver habilidades técnicas e 

humanas relacionadas ao contexto de interação profissional com 
a nova economia dando lucidez, compreensão e capacidade de 
respostas a um contexto de extrema mudança e complexidade 
na Sociedade.
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ESPECÍFICOS

Sistematizar capacidades cognitivas 
ligadas aos processos de gestão e 
transformação organizacional, bem como, 
buscar desenvolver habilidades técnicas e 

humanas relacionadas ao contexto de interação profissional com 
a nova economia dando lucidez, compreensão e capacidade de 
respostas a um contexto de extrema mudança e complexidade 
na Sociedade.
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HORIZONTES

Desenhar novas 
perspectivas de modelos de 
lideranças organizacionais

Desenvolver senso holístico 
relacionado aos meios de 

competitividade organizacional

Estruturar formas de empreender
e intraempreender gerando 

soluções estruturadas e 
consistente para as empresas

Instrumentalizar os alunos 
com ferramentas ágeis 

aplicáveis a novos meios 
de interação de trabalho



Qual a dinâmica 
das aulas?
Os módulos estão organizados em 10h e 20h semanais, sendo 
distribuídos em 40% síncrono (em tempo real) e 60% assíncrono 
(materiais e vídeos).

Como o curso
está organizado?
O curso está dividido em 4 (quatro) eixos. Esses eixos direcionam os 
esforços de compreensão e interação das empresas em um ambiente 
de extremas mudanças.
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¹ Todo material síncrono será gravado e disponibilizado aos alunos durante o curso.
² Cabe as devidas readequações para os 4 workshops, flexibilizando caso necessário o síncrono.

HORIZONTES
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Eixo 01
Liderança Transformacional:  
Relações Interpessoais e Postura 
da Liderança. Levantar focos e 
trabalhar na descoberta de 
potenciais problemas (relação 
com necessidade).
 
Eixo 02
Gestão da Competitividade 
Reestruturação Organizacional: 
Listar alternativas que possam 
servir como caminhos para a 
composição de frentes de 
possíveis soluções.

Eixo 03
Processos de Transformação 
Ágil: Estruturação de requisitos 
de validação. Com base nas 
ferramentas ágeis, compor 
instrumentos iniciais e listar os 
requisitos de validação.
  
Eixo 04
Empreendedorismo e Inovação: 
Estruturação do Protótipo da 
Solução. Com base nos processos 
de validação apresentar 
características de um produto 
mínimo viável para o problema.
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Pós em
Gestão

4.04 Empreendedorismo
e inovação

3 Processos Ágeis de 
Transformação

2 Gestão da 
Competitividade

1 Liderança
Transformacional
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Eixo 01 - Liderança Transformacional 90h
20hDesafios da liderança para o século XXI

10hO fator essencialismo na nova economia

10hGestão Horizontal e Aspectos Gerais da Holocracia

20hParadigmas contemporâneos do trabalho

20hGestão estratégica de talentos

10hWorkshop 01: Ressignificando a liderança

Eixo 02 - Gestão da Competitividade 90h
20hFatores de competitividade e gestão

20hGestão da experiência e do sucesso do cliente

10hDilemas contemporâneos da gestão

10hAlinhamento estratégico

20hGestão de mudanças no contexto do novo normal

10hWorkshop 02: Reinventando as organizações

Eixo 03 - Processos de Transformação Ágil 90h
20hDesafios de uma economia em transformação
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Eixo 04 - Empreendedorismo e Inovação 90h
20hEcossistemas globais de inovação

10hVertentes do empreendedorismo

20hOrganizações exponenciais

10hO estilo startup para desenvolvimento de novos negócios

10hVertentes do intraempreendedorismo

10hWorkshop 04: Ideação de soluções

10hMetodologia da Pesquisa

20hAmbidestria organizacional

10hDesign thinking

10hOKR’s - métricas ágeis de desempenho

20hDesenvolvimento de equipes autogerenciadas

10hWorkshop 03: Ferramentas ágeis

Carga Horária Total do Curso 360h
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Quem é o Coordenador 
do Curso?

Página 09

Sócio da InnoBench, empresa que desenvolve aspectos ligados
à Cultura e Estratégia de Inovação. Trabalhou com iniciativas 

ligadas à aceleração de startups e facilitou projetos de inovação 
aberta nas áreas: Bens de Consumo, Automobilística, Óleo e Gás, 
Alimentos, Agronegócios, Educação e Associativismo. Atua desde 

2009 na Docência do Ensino Superior, graduação e pós-graduação. 
É consultor da FUNPAR na área de Aceleração de Territórios.

É mestre e bacharel em administração e especialista em 
planejamento e gerenciamento estratégico.

Thiago Cinelli Maceri
(Mestre em Administração PUCPR)

Qual o investimento 
deste curso?

24x549,00
Total de R$ 13.176,00



HORIZONTES


