
PÓS-GRADUAÇÃO
LIDERANÇA PARA 

INOVAÇÃO EXPONENCIAL



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.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);

Especialização Lato Sensu  



LIDERANÇA PARA INOVAÇÃO EXPONENCIAL 
O presente curso é organizado em 4 (quatro) grandes arcos de ensino-aprendizagem 
com duração de 6 (seis) meses cada: (1) Conceitualização e estudo de caso, (2) Imersão
 inovadora prática; (3) Inova Agora – experiência real de liderança em inovação; e 
(4) Mentoria para inovação. 
No primeiro arco, os acadêmicos aprendem a trabalhar em equipe, dar feedbacks, 
negociar com os colegas no debate sobre a importância da inovação e boas práticas 
no atual cenário do mercado. As interações acontecem dentro da sala de aula e de 
forma remota, alinhando case studies com debates suportados por metodologias ativas. 
O grande objetivo dessa fase é investigar e analisar práticas de inovação, em 
organizações brasileiras ou internacionais, de relevância na área de inovação e concluir
com um estudo de caso a ser publicado, devidamente embasado com referencial 
teórico e apresentação do status da arte do tema trabalhado.
Na segunda etapa, preparam-se para imersão em uma empresa, tendo contato com 
seu contexto organizacional para entender como a companhia funciona na prática e 
interagir com os consumidores – ficando lá por até 15 dias. Ao final desse arco de 
6 meses, conclui-se uma proposição para a mesma organização baseada na vivência 
real e com o embasamento levantado até o momento. 
Na terceira etapa, possuem como missão lançar uma microempresa, produto ou serviço
para validação. Os acadêmicos dividem-se em grupos de cinco ou seis pessoas, de 
acordo com afinidades e interesses em comum para o cumprimento de atividades em 
prazos pré-estabelecidos, chegando até o lançamento de um serviço ou produto como 
uma startup. 
A formação e preparação dos acadêmicos para que completem as metas dos arcos de 
ensino-aprendizagem, acontece através de trilhas nas disciplinas nas frentes de Gestão 
e Negócios, Liderança e Desenvolvimento de Pessoas e Times, Cultura, Ferramentas e 
Técnicas de Desenvolvimento do Cliente e Novos Negócios, Inovação Corporativa e 
Inovação Aberta com módulos teóricos em materiais e conteúdos prévios para melhor 
aproveitamento dos debates e trabalhos colaborativos e multidisciplinares no período, 
em salas de aula não convencionais.



COORDENAÇÃO
MSc.Léo Vitor Alves Redondo

Doutorando em ciências da informação (UFP), mestre em comunicação midiática 
(UNESP) e bacharel em comunicação social. É fundador e consultor da Round e parceiro 
da FIVE: transformação digital. Professor de Lean Startup do ProjectLab e Community e 
Marketing Manager da Bootstrappers, primeira aceleradora digital do Brasil. Possui 
experiência como head de experiência e transformação na Softplan, responsável por 
transformação cultural e programas de inovação e intraempreendedorismo da Softplan, 
e como consultor de inovação na MJV: Innovation and Technology, tendo atuado com 
inovação em organizações do setor público e privado e de diversos portes. Possui 4 anos 
de experiência como docente em graduação e pós-graduação. É coordenador do Likid: 
grupo de estudos, pesquisa e experimentação e do Likid: laboratório de inovação em 
gestão da Faculdade Cesusc.

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/leovitor/

MSc.Marcus José Rocha

Especialista em gestão estratégica da inovação tecnológica. Superintendente Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Inovação na Prefeitura de Florianópolis, e Conselheiro da 
Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF). Sócio da empresa ION Ideias 
On. Responsável por implantar a Lei Municipal de Inovação de Florianópolis e a Rede 
Municipal de Centros de Inovação, também atualmente coordena o Programa 
Florianópolis Cidade Criativa UNESCO. Professor em cursos de pós-graduação. Mestre 
em Administração na ESAG/UDESC (2014), também possui pós-graduação lato sensu 
MBA em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica pela UNICA/SOCIESC (2007), sendo 
graduado Bacharel em Ciência da Computação pela UNISUL (2003). Tem mais de 23 anos 
de experiência profissional no mercado, atuando principalmente na gestão de projetos e 
operações envolvendo Inovação Tecnológica e de Processos, e na gestão de habitats de 
inovação.

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/rochamarcus/

 

O curso Especialização em Liderança para Inovação Exponencial é voltado aos 
profissionais com experiência, vivência em gestão de inovação e formações variadas, de 
áreas e setores econômicos diversos, ou que aspiram práticas de inovação. São 
profissionais que buscam o aprimoramento e o preparo necessários para encarar os 
desafios organizacionais e assumir posições de destaque no mercado de trabalho na área 
de inovação. Histórico acadêmico e profissional são requisitos considerados no processo 
seletivo.

PÚBLICO-ALVO



.: Design Organizacional: liquidez organizacional e reestruturação institucional (10 h/a)

.: Dilemas do Inovador (10 h/a)

.: Aspectos Legais da Inovação no Brasil e no Mundo (20 h/a)

.: Investimentos e Finanças para Negócios Inovadores: Corporate Venture, Venture 
Capital, Venture Builder e M&A (10 h/a)
.: Gestão Estratégica da Inovação (20 h/a)
.: Governança Corporativa e Compliance (10 h/a)
.: Liderança, Gestão de Equipes e Profissionais de Alto Desempenho: engajamento, 
orientação e propósito (10 h/a)
.: Descobrimento e Desenvolvimento de Talentos para Alta Performance (10h/a)
.: Liberdade, Felicidade no Trabalho e Realização Profissional para a construção de 
Self-organization (10 h/a)
.: Transformação Cultural para Organizações Exponenciais (10 h/a)
.: Capital Humano e Social (10 h/a)
.: Criatividade e Bem-estar Organizacional (10 h/a)
.: Gestão da Informação, Conhecimento, Aprendizagem e Capital Intelectual (10 h/a)
.: Metodologias Ágeis de Desenvolvimento e Implementação de Negócios Inovadores 
(20 h/a)
.: Human-Centered Design Innovation (20 h/a)
.: Data-Driven Innovation: Ciência de Dados e Pesquisa de Mercado (20 h/a)
.: Métodos Científicos e Mentoria para Negócios Inovadores (10 h/a)
.: Foresight: tendências e futuro dos negócios (10 h/a)
.: Inove ou Morra (10 h/a)
.: Ecossistemas e Habitats de Inovação (10 h/a)
.: Open Innovation, Parcerias e Redes Colaborativas (20 h/a)
.: Atores, Políticas e Fomento à Inovação (10 h/a)
.: Economia Circular e Negócios Sustentáveis (10 h/a)
.: Pesquisa, Modelagem e Validação de Negócios Inovadores (40 h/a)
.: Mentoria e Liderança para Inovação (20 h/a)
.: Metodologia da Pesquisa (10 h/a)

DISCIPLINAS



DOCENTES CONFIRMADOS
Esp. Silvia Folster

CEO da Cianet. Sua paixão por desenvolvimento de gente e cultura de resultados a 

fez chegar ao seu desafio atual: a liderança de uma empresa estabelecida do setor 

de telecomunicações. Especialista em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação 

Getúlio Vargas, Graduada em Administração com ênfase em Marketing pela 

Universidade Estácio de Sá e formada em Coach Executivo e Life Coach em curso 

aprovado pela Federação Internacional de Coach. É uma entusiasta por 

intraempreendedorismo e inovação disruptiva. Com extensa e produtiva trajetória 

profissional, foi de especialista a generalista, para conhecer o mercado por outros 

ângulos, entender de finanças, controladoria, marketing, relacionamento com o 

ecossistema, desenvolvimento de produtos e novos negócios

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/silviafolster/

MSc.Hilton Menezes 

Mestre em computação (UFSC), especialista em negócios (FGV) e especialista em design 

estratégico (IED). Sócio da Kyvo Design-Driven Innovation, com 20 anos de  experiência 

em Tecnologia da Informação e Negócios Digitais. A Kyvo trabalha a inovação desde a 

tecnologia até a cultura organizacional, executando Programas de Transformação Digital 

(DX) e Aceleração de Startups para grandes empresas no Brasil e em Portugal. 

É representante oficial da GSVlabs, um dos maiores centros de inovação do Vale do Silício. 

Co-fundador da Service Design Network Brazil, associado à DesignThinkers Academy. 

Possui 3 anos de experiência em docência na IED São Paulo.

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/hiltonmenezes/

MSc.Luiz Aloysio Rangel

Gerente de Service Design do Itaú Unibanco, dedicado a projetos que visam trazer o cliente 

para o centro das estratégias de negócio e à transformação do mindset da empresa. Mestre 

em Ficção Científica (PUC), dedicado a história, design e antropologia, 15 anos de carreira 

com foco em entender as relações entre sociedade, tempo, informação e consumo, para 

identificar comportamentos e projetar futuros que conciliam as necessidades humanas 

com objetivos de negócio. Tem experiência como professor de pós-graduação e pesquisa. 

Liderança de equipe multidisciplinar de 60 profissionais especializados em Design Thinking, 

UX Design, Service Design e Metodologias Lean, atuando como Head de Inovação (MJV) em 

projetos estratégicos com ênfase em Estratégia Digital e Transformação para Cultura de 

Inovação, para clientes como Bradesco, Santander, Bovespa, Claro, Panasonic, Banco do 

Brasil, MAPFRE, Sulamérica, entre outros. Sua trajetória profissional inclui ainda empresas 

como Grupo Estado, Itaú Cultural, Museu Paulista; projetos sócio-culturais e Design Social 

para 3º Setor; pela aceleradora Incube colaborei com startups de social commerce, segurança 

pública e concierge virtual.

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/luiz-aloysio-rangel-a54b7735/ 



Pós Dra. Clarissa Stefani Teixeira 

Pos-Doutora e Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de 

Santa Catarina. É professora do Departamento de Engenharia do Conhecimento 

(EGC/UFSC). Professora no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento (Mestrado e Doutorado) e no Mestrado Profissional em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT). Possui mais 

de 170 artigos publicados e é revisora de 14 periódicos nacionais e internacionais.  

Tem experiência na área pública atuando como Gerente de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Governo do Estado de Santa Catarina - Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável (SDS) na gestão e operação de projetos em âmbito Estadual 

e elaboração da Política Estadual de CT&I e implantação de habitats de inovação. 

Além disso, tem atuação no apoio de projetos com parcerias público-privadas e na 

implantação de laboratórios de inovação de governo, principalmente com experiência 

de mudança de cultura para a inovação em órgãos públicos e na implantação de 

processos de inovação aberta. Em meio empresarial teve atuação em gestão de habitats 

de inovação, construção de metodologias para habitats de inovação se associando a 

gestão de incubadoras, pré-incubadoras, centros de inovação, ambiente maker e 

coworking. Coordena o projeto Fortalecimento de Habitats de Inovação que atua na 

ativação do ecossistema catarinense e na implantação dos 13 Centros de Inovação 

do Estado de Santa Catarina, da Rede de Inovação de Florianópolis e na implantação 

do Living Lab Florianópolis. É líder do grupo de pesquisa VIA Estação Conhecimento - 

único grupo do Brasil certificado no CNPq com foco em habitats de inovação e 

empreendedorismo. Tem experiência internacional e conexões com pesquisadores 

e ambientes de inovação de países como Espanha, Portugal, Colômbia, México, China, 

Itália, Argentina e Uruguai. 

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/clarissa-stefani-teixeira-220a3120/

MSc.Paulo Andre Oppici Bento 

HR Manager EMEA / Latam no Google. Possui experiência em organizações como C&A, 

MetLife, Faurecia, ADP e Agfa. É mestre em Governança Corporativa (FMU),  MBA (Suffolk 

University), MBA (BSP), Especialista em Administração (FGV) e Bacharel em Contabilidade 

(Universidade Bandeirante)

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/paulooppici/ 

MSc.Felipe Ost Scherer 

Sócio-fundador da Innoscience Consultoria em Gestão da Inovação. Mestre em Administração 

de Empresas com ênfase em ciência, tecnologia e inovação pela UFRGS, com MBA Executivo 

em Marketing pela ESPM. Possui experiência empresarial desempenhando funções em 

empresas nacionais e multinacionais. Consultor empresarial e professor dos cursos de MBA. 

Autor dos livros Gestão da Inovação na Prática, Práticas dos Inovadores publicados pela Editora 

Atlas e do Time dos Sonhos da Inovação publicado pela Alta Books. Atualmente escreve para o 

blog Inovação na Prática da Revista Exame. Mentor de inovação na Endeavor Brasil.



Esp. Rodrigo Quinalha 

Expoente no mercado de Empreendedorismo, Startups, Inovação e Tecnologia em 

21 anos de experiência em empresas de grande porte, como a multinacional alemã 

de software: SAP, tendo mais de 11 anos dedicados ao empreendedorismo. 

Atualmente, board member/conselheiro de renomadas empresas de mercado, além 

de exercer a posição de Head na KICK Ventures, uma das maiores e mais qualificadas 

empresas de participações e investimentos em Startups e Inovação na América Latina, 

com um portfólio com mais de 70 startups. Premiado em 2017 e 2018 no Top10 

investidores-anjo mais influentes e ativos, pela ABStartups – Associação Brasileira 

de Startups. Atua também como professor nos cursos de MBA e Pós Graduação na 

FIA há mais de 5 anos e na Digital House. Além de ser reconhecido palestrante, 

colunista e escritor, no ecossistema brasileiro de inovação.

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/rodrigoquinalha/

Dra. Evy Marques 

Graduada, mestre e doutora em direito comercial pela USP. Possui pós-graduação em 

business e economics pela escola de economia da FGV e um LL.M. em direito comercial 

e societário pela London School of Economics and Social Science – LSE. É professora de 

direito societário, fusões e aquisições, assim como de startups e capital de risco na 

pós-graduação da FGV. É sócia da equipe de societário/M&A e responsável pela equipe 

de inovação, startups e venture capital do Felsberg Advogados. Também é mentora do 

Founders Institute e conselheira do Instituto de Smart Cities.

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/evymarques/

Esp. Beto do Valle 

Empresário, fundador da Impakt Consultoria, professor na SBGC (Sociedade Brasileira 

de Gestão do Conhecimento), na ANPEI (Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento 

das Empresas Inovadoras) e na Integração Escola de Negócios. Atua em gestão do 

conhecimento e inovação desde 2001 e é reconhecido por sua atuação na vanguarda da 

guestão do conhecimento no Brasil desde 2006, desenvolvendo metodologias e liderando 

projetos em empresas líderes no Brasil e no exterior. Graduado em comunicação (Fundação 

Cásper Líbero), MBA em Marketing (FGV), extensão em Gestão Estratégica de Pessoas 

(FDC/Insead, França) e em Gestão do Conhecimento (FGV). Foi sócio-diretor da TerraForum 

Consultores e gerente corporativo na Tigre S.A. nas áreas de marketing, estratégia e 

desenvolvimento humano. Palestrante e keynote speaker em congressos de gestão do 

conhecimento e inovação, é autor-colaborador de "10 Dimensões da Gestão da Inovação" 

e de "Gestão 2.0", e autor de artigos sobre gestão do conhecimento, educação corporativa 

e gestão da inovação.

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/betodovalle/ 



Dra. Maria Cristina Zambon

Possui o título de doutora em Engenharia da Produção pela Universidade Federal 

de Santa Catarina - PPGEP/UFSC (2009), mestre em Administração pela Universidade 

Federal de Santa Catarina CPGA/UFSC (2004) e graduada em Administração pela 

Universidade do Estado de Santa Catarina - ESAG/UDESC (2001). Orientou diversos 

trabalhos, principalmente, nas áreas de marketing, gestão de marcas e gestão 

estratégica de pessoas, bem como realizando palestras e trabalhos de consultoria 

na área de estratégia e marketing. Atua também como avaliadora de cursos, ad hoc, 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP/MEC.
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/maria-cristina-fleischmann-alves-zambon-37ba26a2/

MSc. Isabela Stanizio  

É cientista da computação, pesquisadora de futuros, estrategista de Inovação, tecnologia 

e negócios. Especialista em transformação gigital e tecnologias exponenciais. Analista 

comportamental sênior pela Florida Christian University. Com mais de 27 anos de 

experiência em multinacionais na área de tecnologia e inovação, dentre elas a última foi 

a posição de Diretoria Nacional de Negócios e Soluções para Transformação Digital na 

Microsoft, atuando nacional e internacionalmente. No momento, sendo Certificada 

Internacionalmente em Foresight Estratégico e Liderança Quântica pelo The Millenium 

Project.  Membro e pesquisadora de Futurismo, Foresight, Prospectiva Estratégica e 

Liderança Exponencial pela Singularity University - CA-USA. Doutoranda em Engenharia 

do Conhecimento pela UFSC com ênfase em Transformação Digital pela UFSC, Mestre em 

Ciências da Computação com Ênfase em Big DATA pela UFSC, MBA em Gestão empresarial 

pela FGV-SP, MBA em Gestão de Pessoas pela FGV-RJ, Pós-Graduada em Marketing pela 

UDESC e Bacharel em Ciências da Computação com ênfase em Inteligência Artificial pela 

UCP/RJ. Professora em cursos de graduação e pós-graduação na área de gestão em 

instituições como PUC e ESPM.  Palestrante pioneira no sul do país em Futurismo, 

Foresight e Liderança Exponencial. Business Partner da W Futurismo. CEO e Founder da 

iS People & Future Experience, atuando como estrategista de Inovação, transformação e 

negócios para empresas locais e internacionais, responsável atualmente por programas 

disruptivos sobre o Futuro dos Negócios, Estratégias para o Futuro, Futuro do Trabalho, 

Carreiras do Futuro e de Formação de Líderes do Futuro, os Líderes Exponenciais. 

É Presidente do CDI – Comitê para Democratização da Informática.

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/isabelastanizio/

Dr. Emerson Correia da Silva 

Pedagogo, Mestre e Doutor em Educação pela UNESP e Universidade de Lisboa. Atuação em 

pesquisa e tecnologia na educação. Atualmente coordena o projeto de EAD da Faculdade Cesusc 

com foco em metodologia ativa, método da problematização, envolvendo desde a produção dos 

materiais didáticos, videoaulas e formação dos docentes até a gestão dos cursos. Tem experiência 

com desenvolvimento de softwares educacionais com Inteligência Artificial e desenvolvimento 

de protótipos.

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/emersoncorreiasilva/  



MSc.Maria Júlia Kurth de Azambuja

Culture & Change Manager no Itaú Unibanco. Possui experiência em projetos que 

visam preparar as empresas para a transformação digital e o futuro do trabalho. 

Mestre em Human Resource Management and Development (New York University), 

Agile Project Management (Stanford), Digital Accelaration (Hyper Island), especialista 

em Design Estratégico (IED), graduada em Administração (UFSC) e fez Branding and 

Communication Management (IADE - Creative University). Foi Strategy and Business 

Development Coordinator e PMO do Cubo Networking, com a responsabilidade de 

conectar o maior banco privado do Brasil com o ecossistema de startups, criar valor 

para o Itaú por meio de novas oportunidades de negócios, branding, e fomentar uma 

mentalidade de startup em sua força de trabalho. Acumula ainda background na EDP,

tendo atuado com fomento de cultura de inovação por meio de "iMentors" (programa 

mentores de inovação) e criação de uma rede interna de inovação em toda a organização, 

e na MJV: Innovation and Technology, onde desenvolveu projetos de inovação utilizando 

ferramentas de design para organizar atividades colaborativas de cocriação e 

experimentação.  

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/majuazambuja/

 

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
Sábado das 8h às 12h*
*Quando houver aulas de Pós-Graduação

INVESTIMENTO 
24 X R$ 663,40



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

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

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 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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