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SIGA: MMBAGTI*20_01 

 

 

1. COORDENAÇÃO   

Prof.  André Baptista Barcaui 

 

2.  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS   

 

É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 20 de dezembro de 1944, 

com o objetivo de ser um centro voltado para o desenvolvimento intelectual do país, reunindo 

escolas de excelência e importantes centros de pesquisa e documentação focados na economia, 

na administração pública e privada e na história do país. 

A estrutura acadêmica da FGV é composta por Escolas e Institutos, com grande tradição e 

intensa produção intelectual: 

CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

Direito SP - Escola de Direito de São Paulo 

Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro 

EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

EESP - Escola de Economia de São Paulo 

EPGE - Escola de Pós-Graduação em Economia 

EMAp - Escola de Matemática Aplicada 

FGV Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 

FGV Social – Centro de Políticas Sociais 

IBRE - Instituto Brasileiro de Economia 

IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional 

 

3.  INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  - IDE   

 

O IDE foi criado no final de 2003 com o objetivo de coordenar e gerenciar uma rede de 

distribuição única para os produtos e serviços educacionais produzidos pela FGV, através de 

suas Escolas e Institutos.  

Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa e dos Estados Unidos, os 

alunos dos cursos administrados pelo IDE têm a possibilidade de participar de programas de 

curta, média ou longa duração em universidades estrangeiras. 

 

4.  CERTIFICAÇÃO  

  

O MBA Executivo em Administração: Gestão da Tecnologia da Informação é certificado por 

uma das melhores instituições de ensino do país, que tem grande expressão no cenário 

educacional:  
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ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS – 

EBAPE  

 

A EBAPE foi criada em abril de 1952, com o apoio das Nações Unidas, voltada inicialmente 

para o aperfeiçoamento de profissionais do setor público brasileiro, e teve um papel pioneiro 

no ensino universitário ao instituir o primeiro curso superior de Administração Pública do país. 

Com o passar dos anos, expandiu sua atuação também para a área de gestão empresarial privada, 

oferecendo uma série de programas de educação continuada. Os projetos de pesquisas 

desenvolvidos pela EBAPE abrangem as áreas do governo e da iniciativa privada, gerência do 

setor público e privado, políticas públicas, gestão social, inovação tecnológica, produtividade 

industrial, entre outros. A EBAPE também publica, bimestralmente, a revista de Administração 

Pública, o periódico Cadernos EBAPE.br e a Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão. 

5. DESCRIÇÃO DO CURSO 

 

O MBA Executivo em Administração: Gestão da Tecnologia da Informação foi concebido 

considerando-se o potencial e real impactos da TI na digitalização dos vários setores da 

economia. Assim, o curso se baseia na combinação de disciplinas referentes a três módulos 

específicos: Negócios, Gestão de TI & TI Emergentes e TI para a competitividade. Dessa forma, 

os alunos terão uma visão global e ao mesmo tempo segmentada das potencialidades da TI nas 

organizações contemporâneas. 

O curso enfatiza o ambiente de TI, tecnologias disponíveis e emergentes e novos modelos de 

gestão e de negócios, provendo ao aluno o conhecimento teórico e prático para exercer funções 

executivas na área de TI ou correlatas. 

6. OBJETIVO DO CURSO 

 

O setor de Tecnologia da Informação (TI) tem se destacado no Brasil por apresentar 

crescimento consistentemente acima do PIB nacional, refletindo assim a incorporação de 

produtos e serviços de TI em praticamente todos os segmentos da economia. Tal fato indica a 

necessidade de os profissionais envolvidos com TI desenvolverem competências para implantar 

um adequado planejamento e gerenciamento estratégico de TI nas suas organizações. 

Você irá adquirir: 

 Entendimento sobre como gerenciar de forma mais eficiente, eficaz e efetiva o ambiente de 

TI Bimodal da sua organização, podendo assumir desde posições gerenciais até o cargo de 

CIO (Chief Information Officer) de uma organização; 

 Ampla visão sobre como intensificar seu networking com outros profissionais atuantes na 

área. 

7. PÚBLICO-ALVO  

  

Pré-requisitos: 

• Tempo mínimo de conclusão de graduação: 2 anos 

• Tempo mínimo de experiência profissional: 3 anos 
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Maior experiência profissional pode reduzir a necessidade do tempo mínimo de formado. 

A matrícula nesse curso pode possuir como pré-requisitos de formação e de experiência 

profissional tempos mínimos superiores aos indicados. Consulte-nos para obter mais detalhes 

do curso. 

8. METODOLOGIA 

 

Os cursos do Programa MBA da FGV têm por objetivo estimular a reconstrução do 

conhecimento por meio da abordagem integrada entre teoria e prática, em consonância com os 

contextos econômicos, sociais e regionais onde os cursos são ministrados. 

Os conteúdos das disciplinas são agrupados por eixos temáticos, que visam a atingir objetivos 

de aprendizagem específicos, alinhados ao desenvolvimento das competências necessárias à 

prática profissional de seus alunos. 

Para apoiar a base teórica das aulas presenciais, os cursos contam com suporte de um ambiente 

virtual de aprendizagem, o eClass, no qual o aluno pode acessar, a qualquer momento, em seus 

dispositivos eletrônicos, o conteúdo da disciplina, fazendo uso irrestrito de reconhecidas 

bibliotecas virtuais. Além disso, há acesso a outras ferramentas que oferecem suporte ao 

processo de ensino-aprendizagem e facilitam a comunicação. 

As atividades práticas também podem ser desenvolvidas com o apoio de estudos de casos, jogos 

de negócios e situações que permitam aos alunos simularem a vivência de experiências 

desafiadoras, encorajando-os à aplicação de seus conhecimentos na resolução dos desafios 

propostos. 

9. AVALIAÇÃO 

  

A avaliação da aprendizagem tem papel fundamental para o processo de reconstrução de 

conhecimento pelos alunos, por isso cada disciplina tem um instrumento avaliativo diferente. 

As avaliações construídas pelos professores possuem questões que abordam a aplicabilidade 

dos conceitos trabalhados em sala a contextos empresariais. Os instrumentos de avaliação 

utilizados visam não somente a apoiar o diagnóstico do aprendizado como também servir como 

reflexão para os alunos quanto à prática dos conceitos a fim de capacitá-los para melhores 

tomadas de decisão como executivos.  

10. CERTIFICAÇÃO 

 

 Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA, nível Especialização da Fundação Getulio 

Vargas atendem às determinações da Resolução do CNE/CES 01/2018 de 06/04/2018, do 

Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior; 

 Será outorgado pela Fundação Getúlio Vargas o certificado de “Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu, MBA Executivo em Administração: Gestão da Tecnologia da Informação, 

Nível Especialização” aos participantes que atenderem a todos os critérios de aprovação 

estabelecidos no regulamento do curso do módulo nacional; 

 Será outorgado pelas universidades internacionais, em seus locais de origem, o certificado 

de participação do respectivo módulo internacional; 

 A Fundação Getulio Vargas fará o apostilamento da participação no módulo internacional 
cursado aos alunos que atenderem a todos os critérios de aprovação em ambos os cursos. 
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11. PROGRAMA - MÓDULO NACIONAL 

 

MBA EXECUTIVO EM ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO  

 Aula Inaugural e de Integração 

 MÓDULO DE NEGÓCIOS HORAS /AULA 

1 Gestão Estratégica 24 

2 Economia Digital 24 

3 Liderança e Motivação 24 

4 Negociação e Administração de Conflitos 24 

5 Análise de Viabilidade de Projetos 24 

6 Inovação e Empreendedorismo 24 

 MÓDULO DE TI PARA A COMPETITIVIDADE  

7 Inteligência Competitiva e Business Analytics 24 

8 Modelos de Negócios Digitais 24 

9 Transformação Digital 24 

10 Direito Digital 24 

11 Gestão de Competências na Era Digital 24 

12 Marketing Digital 24 

 MÓDULO DE GESTÃO DE TI & TI EMERGENTES  

13 Inteligência Artificial e Machine Learning 24 

14 Blockchain e Internet das Coisas 24 

15 Agilidade nos Negócios e Projetos 24 

16 Governança Corporativa de TI 24 

17 Gestão da Segurança da Informação 24 

18 Gerenciamento de Projetos em TI 24 

CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
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12. MÓDULO INTERNACIONAL 

 

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 

Business and Management for International Professionals 

University of California - Irvine 
54 

Public Policy, Finance and Investment Strategies 

University of Chicago - Harris School 
49 

Gestão de Negócios 

Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial 

ISCTE /INDEG - Lisboa 

40 

China Business & Economic Strategies for Managers 

Asia‐Pacific Institute of Business – Chinese University of Hong Kong 
40 

Management of Innovation, Quality, Clusters, International Brands 

and Business – Fondazione CUOA – Centro Universitario 

Organizzazione Aziendale – Vicenza - Itália 

40 

International Business Law 

University of California - Irvine 
54 

Study Abroad in Innovation Management 

School of International Business and Entrepreneurship (SIBE) 

Stuttgart - Alemanha 

80 

Innovation 

University of California – Santa Cruz (Silicon Valley) / Irvine 
54 

 

 

13. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

 Gestão Estratégica   

Evolução do pensamento estratégico. Administração estratégica e alinhamento. Referenciais 

estratégicos. Análise do ambiente interno e externo. Formulação da estratégia competitiva. 

Objetivos estratégicos. Balanced scorecard (BSC). 

 

 Economia Digital   

História e evolução da economia. A economia agrícola. A economia industrial. A economia 

digital. A lei dos retornos crescentes versus a lei dos retornos decrescentes (lei de Marshall). 

Transformação do conhecimento em negócio. Avaliação de performance empresarial na 

economia digital. O papel da tecnologia. A mudança nas relações de trabalho. Empresas 

baseadas no conhecimento. O papel da economia digital no mundo. O índice NASDAQ. O 

papel da economia digital no Brasil. 
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 Liderança e Motivação   

Do mecanicismo à sociedade do conhecimento. Liderança na era das competências. 

Motivação como ferramenta de liderança. Liderança e sucessão. 

 

 Negociação e Administração de Conflitos   

Aspectos conceituais associados ao processo de negociação. Negociação: aspectos 

relacionais. Negociação: aspectos substantivos. Negociação: aspectos processuais de 

execução. 

 

 Análise de Viabilidade de Projetos   

Matemática Financeira. Contextualização do conceito de um projeto de investimento. 

Aplicação das metodologias na avaliação de projetos de investimento. Identificação das 

metodologias destinadas à aplicabilidade em projetos com montante de investimento e vida 

útil iguais e diferentes. 

 

 Inovação e Empreendedorismo   

Desafios do empreendedorismo e da inovação na economia contemporânea. Visão de 

negócios e o empreendedorismo. Implementando a inovação. Gestão da Propriedade 

Intelectual. Estratégia e modelo de inovação. 

 

 Inteligência Competitiva e Business Analytics   

Definição e importância de Inteligência Competitiva. O ciclo da inteligência. Planejamento. 

Coleta de dados e informações. Analise de dados e informações. Disseminação dos 

resultados. Inteligência competitiva em Fusões e Aquisições. Benchmarking e Inteligência 

Competitiva. Tecnologias da Informação da Inteligência Competitiva. Custo/beneficio 

associado. Big Data, Business Analytics. Ética. Tendências Futuras. 

 

 Modelos de Negócios Digitais   

Definição e tipos de modelos de negócios digitais. Modelos de negócio business to consumer 

(B2C). Análise do papel dos brokers eletrônicos. Sistemas de pagamento eletrônico. 

Modelos de negócio business to business (B2B). Modelos de negócios de economia 

compartilhada (sharing economy). Modelos de negócios para dispositivos móveis 

(mbusiness). 

 

 Transformação Digital   

Introdução. Transformação Digital: Definição e Conceitos Básicos. Alinhamento 

Estratégico da Transformação Digital. Impactos da Transformação Digital nas Indústrias de 

Negócio. O Dark Side da Transformação Digital. Gestão de Mudança para Transformação 

Digital. 

 

 Direito Digital   

Constituição Federal e a Tecnologia da Informação. Marco Civil da Internet. Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD). Propriedade Intelectual e Contratos Eletrônicos. Privacidade. 

Direito ao Esquecimento. 
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 Gestão de Competências na Era Digital   

Mudanças de comportamento na Era Digital: crenças e valores. Relações intergeracionais. 

Cultura Organizacional. Desenvolvimento de Competências e habilidades: Qi, Qe e Qa. 

Revolução 4.0. Comunicação não-violenta. 

 

 Marketing Digital   

Fundamentos do marketing e os novos paradigmas das organizações. O papel da tecnologia 

da informação nas atividades do marketing. Etapas de um planejamento estratégico de 

marketing digital e as interfaces com a gestão de TI. Construção de um diagnóstico de 

tecnologia para o planejamento de marketing digital. 

 

 Inteligência Artificial e Machine Learning   

Introdução à Inteligência Artificial. Aspectos tecnológicos da Inteligência Artificial. 

Aplicações empresariais da Inteligência Artificial. Introdução à tecnologia de Machine 

Learning. Aspectos tecnológicos de Machine Learning. Aplicações empresariais de 

Machine Learning. Riscos e desafios associados a essas tecnologias. 

 

 Blockchain e Internet das Coisas   

Introdução à tecnologia blockchain. Aspectos tecnológicos das redes e serviços em 

blockchain. Aplicações empresariais da tecnologia blockchain. Introdução à Internet das 

Coisas (IoT). Aspectos tecnológicos da Internet das Coisas. Aplicações empresariais da 

Internet das Coisas. Riscos e desafios associados a essas tecnologias. 

 

 Agilidade nos Negócios e Projetos 

Introdução à agilidade. Framework Scrum. Framework Kanban. XP, modelos híbridos. 

Escalada ágil e agilidade nos negócios. 

 

 Governança Corporativa de TI   

Estratégia de Negócios e estratégia de TI. Princípios da governança corporativa e de TI: suas 

diferenças e aplicabilidades. Principais modelos de governança de TI e guias de mercado: 

ITIL, COBIT, CMMI, BSC. 

 

 Gestão da Segurança da Informação   

Visão sistêmica executiva de segurança da informação. Estratégias de segurança da 

informação. Tipologias de ataques. Vulnerabilidades. Ameaças. Impactos. Análise de 

Riscos, Privacidade e outras medidas de gestão de riscos da informação. 

 

 Gerenciamento de Projetos em TI   

Histórico e evolução da Gerência de Projetos. Princípios de Entrega e Domínios de 

performance (PMI/PMBoK). Ciclos de vida e processos de um projeto de TI. Estruturas 

Organizacionais para gerenciamento de projetos. 
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