
APRESENTAÇÃO DO CURSO

O   organizado como parte da MBI em Gestão de Inovação é um curso de especialização lato sensu,
política de incentivo à inovação, transferência de conhecimentos e impacto social do Programa de Pós-
Graduação em Administração (PPGAdm) - Mestrado Profissional, e visa contribuir com o ensino e formação 
profissional, promovendo a competitividade e sustentabilidade das organizações da região.

O curso apresenta-se nos moldes de um MBA, porém focado especificamente em Inovação (Master in 
Business Innovation - MBI), e visa a formação de profissionais com competências e habilidades essenciais para a 
promoção de inovação em produtos, processos, mercados ou negócios, para atuação em organizações 
privadas, públicas ou de sociedade civil, bem como no desenvolvimento de novos negócios e formação de 
sistemas ou políticas de inovação.

Inscrições: 30/09/2021 a 10/03/2022
Início: 19/03/2022
Término: 11/03/2024
Duração do curso: 24 meses - Carga horária total: 360 horas
Nível: Especialização lato sensu
Modalidade: Semipresencial (120 horas da carga horária do curso )na forma Remota Síncrona
Periodicidade de oferta: Quinzenal, aos sábados (manhã e tarde)

CORPO DOCENTE:
11 Doutores e 04 Mestres (dos quais 02 em doutoramento), incluindo docentes e mestres egressos 
do PPGAdm - Mestrado Profissional, docentes convidados de outras universidades públicas e 
privadas do Paraná, e também docentes internacionais e convidados do meio empresarial.

INVESTIMENTO:
Inscrição: R$ 298,00
Valor e quantidade de parcelas: 24 parcelas de R$ 298,00

VAGAS: 
Máximo: 50 vagas
Mínimo: 35 vagas

PÚBLICO ALVO

Graduados em cursos superiores reconhecidos pelo MEC em diversas áreas além daquelas voltadas para a área 
de gestão especificamente (Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais 
Aplicadas), mas também das áreas das engenharias, ciências agrárias, saúde e biológicas, ciências sociais, 
entre outras, que possam gerar produtos, processos ou negócios inovadores.

Informações/Contato: cascavel.mbigestaodainovacao@unioeste.br

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Intraempreendedorismo e seus efeitos para a Inovação 30h

Fundamentos e teorias da inovação* 20h

Gestão de capital intelectual para inovação 20h

Gestão do conhecimento e criatividade para inovação 20h

Políticas e sistemas de inovação* 20h

Gestão estratégica da tecnologia e da inovação 20h

Projetos para captação de recursos públicos e privados 30h

Relação universidade-empresa para inovação tecnológica 10h

Inovação e sustentabilidade* 20h 

Relato técnico em gestão da inovação 30h

Transformação digital 10h

Inovação e empreendedorismo social com fomento público* 20h

Propriedade intelectual e patentes* 20h

Empreendimentos inovadores: spin-offs e startups 20h

Inovação aberta 20h

Inovação e economia circular 20h

Cases em inovação 10h

Tópicos internacionais sobre inovação* 20h
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