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CURSO DE FORMAÇÃO EXECUTIVA  

 

 

 
TEORIA DOS JOGOS E CRIPTOMOEDAS 
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SIGA: PFE_CL_FETJCM18_00 

 

1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA  

 

Prof. Bruno Oliva 

 

2.  DESCRIÇÃO DO  CURSO   

 

A Teoria dos Jogos une Economia com outras ciências sociais, como Psicologia e Neurociência 

e estuda a interação entre indivíduos e organizações, cada qual agindo estrategicamente de 

acordo com seus interesses.  

A tecnologia Blockchain e as Criptomoedas estão mudando de forma disruptiva o modo de 

efetuar transações.   

Nenhum administrador e tomador de decisão estratégica pode desconhecer estas temáticas.  

A Formação Executiva em Teoria dos Jogos e Criptomoedas é um programa multidisciplinar 

que vai fornecer a você domínio sobre estes temas em linguagem simples e clara, com muitos 

exemplos práticos e exercícios para solução de problemas reais. Você vai conhecer: 

  

 Quais as decisões mais racionais a tomar em ambiente de incerteza 

 Como antecipar estratégias e decisões de seus concorrentes  

 As tecnologias que suportam as criptomoedas 

 As principais moedas 

 Os Principais riscos 

 As possibilidades de inovação e eficiência nos negócios 

 

3.  PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS   
 

A Formação Executiva em Teoria dos Jogos e Criptomoedas envolve temáticas   

multidisciplinares e é indicado para estudantes e profissionais de todas as áreas de 

conhecimento, desde Economia, Administração e Finanças até Política, Direito e Planejamento 

Estratégico. 

Perfeito para tomadores de decisão e gestores em cargos de liderança. Ideal para empresas 

capacitarem seus quadros para assumirem funções estratégicas. 

 

 Não é necessário ter Diploma de ensino superior 

 

 Não é necessário ter conhecimentos avançados de métodos quantitativos. 
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4. PROGRAMA 

 

Formação executiva em Teoria dos Jogos e Criptomoedas 

1 Teoria dos Jogos 16 

2 Blockchain e Bitcoin 16 

CARGA HORÁRIA TOTAL 32 

 

 

5. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

 Teoria dos Jogos 

Teoria dos Jogos. Conceitos. Jogos simultâneos Jogos sequenciais Jogos repetidos e 

cooperação: análise e exemplos. Aplicações em economia. Aplicações em ciência política. 

Tópicos adicionais. 

 Blockchain e Bitcoin 

Tecnologias bitcoin e blockchain, Criptomoedas e criptoeconomia, Bolsas de criptomoedas, 

Aplicações práticas com blockchain, blockchain e o dilema da prosperidade, O protocolo da 

confiança, privacidade e utilizações em múltiplos mercados. 
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