
PÓS-GRADUAÇÃO

MBA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO 
NA COMUNICAÇÃO DIGITAL

 ÊNFASE EM MARKETING, ENTRETENIMENTO E ECONOMIA CRIATIVA 



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

- Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

O curso de Mestre em Administração de Negócios, em inglês Master in Business 
Administration, é voltado para egressos do curso de Administração ou para quem 
quer aperfeiçoar seus conhecimentos na área, pretende posição de comando em 
uma grande empresa e/ou se aproximar do mundo corporativo. É, em geral, muito 
procurado por empresários, executivos e gestores.

- Duração mínima de 360 horas/aula;
- Aulas costumam acontecer aos sábados ou à noite;
- Alunos debatem situações reais (cases) em sala de aula;
- As aulas a distância não devem exceder 20% do curso;
- 2/3 do curso devem ser dedicados à disciplinas de gestão e administração;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC).

MBA – Master in Business Administration



COORDENAÇÃO

.: Inovação na Comunicação Digital (20 h/a)

.: Estratégia e Conteúdo em Redes Sociais (30 h/a)

.: Narrativas Criativas no Marketing (30 h/a)

.: Web Analytcs aplicado ao marketing (30 h/a) 

.: Gamificação na web (20 h/a)

.: Produção Realidade Aumentada (RA), Virtual (VR) e Internet das Coisas (30 h/a)

.: Design de experiência do Usuário e Interfaces Interativas (20 h/a)

.: Planejamento em Marketing de Experiência (30 h/a)

.: Planejamento e Produto na Economia Criativa (30 h/a)

.: Empreendedorismo na Cidade Digital: ética, valor e sustentabilidade (20 h/a)

.: Identificação e Análise de Tendências (Consumer Insights) (20 h/a)

.: Mobile Service Entertainment (APP’s) (20 h/a)

.: Business Intelligence (BI) para setor de Tecnologia e Economia Criativa (20 h/a)

.: Prototipação de Projeto Inovador (30 h/a)

.: Metodologia da Pesquisa (10 h/a)

DISCIPLINAS

O MBA em Inovação Digital e Marketing – ênfase na Economia Criativa e 
Entretenimento é um curso dinâmico, altamente focado na aplicabilidade da 
inovação em processos e produtos destinados ao consumo digital, em redes 
sociais, no marketing e na gestão de projetos para a internet. 

Profº.  MSc. Marcelo Silva Barcelos

Jornalista, mestre e doutorando em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa 

Catarina, professor universitário (UFSC/Estácio/Unisul/Senac) de graduação e pós-

graduação. Entusiasta da web 3.0 e futurista, presta consultoria e é pesquisador de 

mídias sociais e novas tecnologias digitais. Tem 15 anos de experiência como 

repórter, editor e colunista digital em veículos como Grupo RIC/Record, Grupo RBS e 

empresas de comunicação. Coordenou o MBA em Comunicação e Marketing da 

Faculdade Estácio de Florianópolis, além de semanas acadêmicas e eventos de 

comunicação digital. Participa de inúmeros programas de debates, mesas e 

entrevistas sobre Internet, Comportamento do Consumidor Digital e Inovação em 

TVs, rádios, jornais e em programas na web em Santa Catarina e outros estados. Tem 

assinado capítulos de livros, artigos e participado de eventos no Brasil, Argentina, 

Chile, Portugal, Espanha e Itália.

MBA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO NA COMUNICAÇÃO DIGITAL
Ênfase em Marketing, Entretenimento e Economia Criativa 



CORPO DOCENTE

Msc. Carlos Marciano

MSc. Claudinha Palma

Esp. Hiran Damin

Esp. Gabriel Leite

MSc. Luciano Costa

Esp. Marco Casarotto

Dra. Rita Paulino

Esp. Alexandre Souza

Dra. Ana Brambilla

MSc. Ana Marta Flores

Esp. Anielle Guedes

MSc. Cárlei Nunes

MSc. Marcelo Silva Barcelos

Dr. Paulo Pinheiro

DURAÇÃO DO CURSO

Aulas presenciais, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h;
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo).

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h

PÚBLICO-ALVO

O curso se destina aos profissionais liberais de diferentes áreas de atuação, 
empreendedores da comunicação e gestão de produtos de entretenimento, 
líderes e todos os profissionais criativos que desejam uma formação crítica, 
aplicada e inovadora, a partir de uma grade inédita e metodologia única, diante 
de disciplinas complementadas com conferencistas de renome nacional. 



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Certidão de nascimento ou casamento - em conformidade com o documento

de identidade;

c) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

d) CPF;

e) Comprovante de residência;

f) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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