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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

Prof. André Baptista Barcaui 

André B. Barcaui é Pós-doutor em Administração pela FEA/USP, doutor em Administração pela 
UNR, mestre em Sistemas de Gestão pela UFF-RJ, com graduação em Tecnologia da Informação 
e Psicologia, com formação em terapia cognitivo-comportamental. Foi project office manager da 
Hewlett-Packard Consulting, responsável pela região Latino-Americana, e gerente de programa e 
serviços na IBM. É membro-fundador do PMI Chapter Rio e hoje faz parte do seu Conselho 
Consultivo. É certificado PMP, PMI-ACP e CDAP pelo Project Management Institute, KMP pela 
Kanban University, Master Coach pelo Behavioral Coaching Institute (BCI), Advanced Scrum 
Master pela Scrum Alliance, Public-Private Partnerships Foundation (CP3P) pela APMG e SAFe 
Agilist. Palestrante e autor de diversos artigos e livros na área gerencial. 

 

2. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

Fundada em 20 de dezembro de 1944, a FGV, instituição de direito privado, sem fins lucrativos, 
nasceu com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico do Brasil por meio da 
formação de administradores qualificados, nas áreas pública e privada. Ao longo do tempo 
ampliou sua atenção para outras áreas de conhecimento, sendo sempre reconhecida pela 
qualidade e excelência ao produzir e difundir conhecimento por meio de suas Escolas e Centros 
de Pesquisa: 

FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
FGV EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 
FGV EPPG - Escola de Políticas Públicas e Governo 
FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo 
FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças 
FGV Direito SP - Escola de Direito de São Paulo 
FGV Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro 
FGV CPDOC – Escola de Ciências Sociais 
FGV EMAp - Escola de Matemática Aplicada 
FGV RI - Escola de Relações Internacionais 
Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 
IBRE - Instituto Brasileiro de Economia 
IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional 

 

3 ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS - EBAPE 
A EBAPE foi criada em abril de 1952, com o apoio das nações unidads, voltada inicialmente para o 
aperfeiçoamento de profissionais do setor público brsileiro, 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, bem como mantém um amplo programa de 
pesquisas e consultoria técnica a empresas e entidades do governo. A Escola conquistou 
credibilidade, legitimidade e uma capacidade surpreendente de agregar conhecimento de alto nível 
aos seus estudantes, introduziondo-os em um processo produtido de excelência. 
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4 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, 
distribuídos por meio de Instituições Conveniadas. O Instituto é composto pelo FGV Management, 
Programa de Pós- Graduação; pelo FGV Online, Programa de Educação a Distância; pelo FGV In 
Company, Programa de Cursos Customizados; pela Central de Qualidade e Inteligência de Negócios, 
responsável pela manutenção da qualidade e padrão de excelência FGV; e pela Certificação de 
Qualidade, que compartilha a qualidade do conhecimento e do ensino produzidos na FGV com os 
cursos de graduação em Administração eEconomia de outras instituições do país 

Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa, Ásia e dos Estados Unidos, os 
alunos dos cursos administrados pelo FGV-IDE tem a possibilidade de participar de programas de 
curta, média ou longa duração em universidades estrangeiras. 

Os programas do FGV Management são oferecidos na Baixada Santista pela STRONG, no Campus 
de Santos: 

 

STRONG/FGV – Campus Santos 

Av. Conselheiro Nébias, 159 

Telefone: (13) 2127-0000 / 2127-0011 / 2127-0045 

E-mail: fgvbs@strong.com.br site: www.strong.com.br 

 

5. ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO – EESP 
 

A Escola foi credenciada pelo Ministério da Educação pela Portaria no 707, de 15 de abril de 2003, 
para oferecer cursos de graduação em economia, cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto 
Sensu e cursos de educação continuada. A EESP é um centro de excelência na geração e 
transmissão do saber econômico, e sua missão é desenvolver a aprendizagem e o debate público, 
que contribua para a evolução econômica e social do País. 

 
6. SOBRE O MBA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OS OBJETIVOS 

 

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. 
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Vive-se, hoje, a realidade de um mercado globalizado e conectado, onde a TI tem se tornado cada 
vez mais uma propiciadora de valor às organizações por meio de seu alinhamento à estratégia 
empresarial. Além disso, as novas tecnologias da informação e comunicação têm possibilitado o 
surgimento de revolucionários modelos e processos de negócio nunca antes imaginados. 

 

Nesse contexto, a TI precisa ser administrada não apenas para manter estáveis os processos, 
sistemas e metodologias nas empresas, como, também, com foco em seu enorme potencial 
estratégico e transformador, tendo em vista seu crescente impacto na performance das 
organizações que dela se utilizam. Ou seja, é preciso implantar uma TI Bimodal nas empresas. 
Observa-se, dessa forma, a implantação nas empresas de sistemas cada vez mais poderosos que 
transformam a rotina e os processos organizacionais, assim como a assimilação recente de um 
leque extraordinário de inovações tecnológicas. 

 

Portanto, para que a TI posso manter estáveis processos, sistemas e metodologias nas empresas 
e, concomitantemente, exercer um papel transformador nas organizações, esse MBA visa 
capacitar profissionais com formação e/ou experiência em TI na gestão estratégica de TI para esta 
nova economia baseada em conhecimento 

 
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 necessário para exercer 
funções executivas na área de TI ou correlatas. 

 

Ao final do curso, o aluno deverá: 

 
• 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; 

• intensificar seu networking com outros profissionais atuantes na área 
 

7. A QUEM SE DESTINA 
 
O MBA Executivo em Administração: Gestão da Tecnologia da Informação tem como público alvo 
profissionais com formação em TI ou que tenham experiência profissional na área de TI. Em suma, 
o curso foi desenvolvido para profissionais que administrem, ou que venham a administrar, 
ambientes ligados à tecnologia da informação em organizações de qualquer setor da economia. 
Fazem parte desse grupo: gestores de TI, líderes de projetos de TI, gerentes de empresas 
fornecedoras de serviços e produtos de TI, além de empreendedores e consultores na área de TI, 
todos com pelo menos dois anos de formado e experiência profissional. Além disso, o curso 
também se destina àqueles profissionais que necessitem conhecer a gestão estratégica de TI com 
mais profundidade, de forma a exercer melhor e com mais segurança sua função profissional. 
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8. CERTIFICAÇÃO 

 
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA, nível Especialização da Fundação Getulio Vargas 
atendem às determinações da Resolução do CNE/CES nº 1 de 06/04/2018, do Conselho Nacional de 
Educação e da Câmara de Educação Superior. O MBA em Gerenciamento de Projetos é certificado 
pela EESP-FGV. 

 Será outorgado pela Fundação Getulio 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. 

 

• Módulos Internacionais (opcionais): 
o Os principais objetivos desses cursos, são: ganhar a visão internacionalizada de 

negócios, ampliar o networking entre os participantes; proporcionar a troca de 
informações com os docentes, executivos americanos ou europeus, 
adquirindo, com isso, uma formação acadêmica internacional, além do 
aculturamento pessoal; 

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

o certificado de participação no módulo internacional respectivo; 
 

o A FGV fará o apostilamento da participação no módulo internacional cursado, aos 
alunos que atenderem todos os critérios de aprovação em ambos os cursos. 

 

9. PROGRAMA DO CURSO 
 

MÓDULOS 

Negócios 144 h/a 

Gestão de TI & TI Emergentes 144 h/a 

TI para a Competitividade 144 h/a 
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MÓDULO: NEGÓCIOS 

OBJETIVOS 
O aluno irá: 

 descrever e exercitar alguns dos principais desafios contemporâneos para os 

gestores em termos de planejamento e gestão estratégica; 

 entender como a organização e seus objetivos se enquadram no panorama 

macro e microeconômico atual; 

 reconhecer o papel da liderança em um mundo cuja única constante é a 

mudança; 

 analisar o papel da liderança em um mundo cuja única constante é a mudança; 

 avaliar a viabilidade de projetos segundo as melhores práticas financeiras e 

alinhamento ao portfólio estratégico desejado; 

 identificar estratégias, modelos e tipos de negociação úteis ao gestor moderno; 

 solucionar questões relativas às ações empreendedoras, assim como às 

inovações necessárias à sustentabilidade e evolução do negócio. 

 
 

MÓDULO: TI PARA A COMPETITIVIDADE 

OBJETIVOS 
O aluno irá: 

 explorar disciplinas que lidem com o ambiente de TI, incluindo processos, 

sistemas e modelos de negócio alinhados com o processo de digitalização 

que as empresas ora enfrentam; 

 conhecer em profundidade aspectos da transformação digital, inteligência 

competitiva, modelos de negócios digitais, marketing digital e gestão de 

competências nessa nova era digital; 

 discutir questões relativas às implicações legais associadas ao uso de TI, por 

meio do direito digital. 

 
MÓDULO: GESTÃO DE TI & TI EMERGENTES 

OBJETIVOS 

O aluno irá: 

 analisar como as TI emergentes - inteligência artificial (IA), aprendizado de 

máquina (Machine Learning) e novas tecnologias como Blockchain e Internet of 

Things (IoT) - podem influenciar a gestão das organizações contemporâneas; 

 entender como a gestão de TI pode levar à necessária agilidade na gerência 

de projetos e negócios; 

 analisar as boas práticas na gestão de TI por meio da governança corporativa 

de TI e da gestão da segurança da informação. 
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MÓDULO NACIONAL 
MBA EXECUTIVO EM ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
DISCIPLINAS HORAS /AULA 

 MÓDULO: NEGÓCIOS 

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: 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: 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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MÓDULOS INTERNACIONAIS [OPCIONAL] 
HORAS/ 

AULA 

Business and Management for International Professionals 
University of California – Irvine 

54 

Innovation 
University of California – Santa Cruz e Irvine 

54 

Public Policy, Finance and Investment Strategies 
University of Chicago – Harris School 

49 

China Business & Economic Strategies for Managers 
Chinese University of Hong Kong 

40 

Gestão de Negócios 
Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial - ISCTE /INDEG - Lisboa 

40 

Management of Innovation. Quality, Clusters, International Brands and Business. 
Fondazione CUOA – Business School – Itália 

40 

Innovation and Entrepreneurship 
School of International Business and Entrepreneurship Stuttgart – Alemanha 

80 

International Business Law 
University of California – School of Law – Irvine 

54 

 

 

10. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 
 

Detalhamento do MÓDULO: NEGÓCIOS 
1. 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). 
 

2. Economia Digital 
História e evolução da economia. A economia agrícola. A economia industrial. A economia 
digital. A lei dosretornos crescentes versus a lei dos retornos decrescentes (Lei de 
Marshall). Transformando conhecimento em negócio. Avaliação da 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. 
 

3. Liderança e Motivação 
Do mecanicismo à sociedade do conhecimento. Liderança na era das competências. 
Motivação como ferramenta da liderança. Liderança e sucessão. 
 

4. Negociação e Administração de Conflitos 

Aspectos conceituais de negociação. Aspectos relacionais de negociação. Aspectos 
substantivos denegociação. Aspectos processuais de execução em negociação. 

6 



 

5. 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 a aplicabilidade em projetos com montante de investimento e 
vida útil iguais e diferentes. 
 

6. Inovação e Empreendedorismo 

Os desafios do empreendedorismo e da inovação na economia contemporânea. Visão de 
negócios e o empreendedorismo. Implementando a inovação. Estratégia e modelo de 
inovação. 
 
 

Detalhamento do MÓDULO: TI PARA A COMPETITIVIDADE  
 

1. Inteligência Competitiva e Business Analytics 

Definição e importância de Inteligência Competitiva. O ciclo da inteligência. Planejamento. 
Coleta de dados e informações. Análise de dados e informações. Disseminação dos 
resultados. Inteligência competitiva em Fusões e Aquisições. Benchmarking e Inteligência 
Competitiva. Tecnologias da Informação da Inteligência Competitiva. Custo/benefício 
associado. Big Data e Business Analytics. Ética Tendências futuras. 
 

2. 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 (m-business). 
 

3. 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. 

 
4. 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. 
 

5. 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. 

 

6. 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. 
 

  



 

Detalhamento do MÓDULO: GESTÃO DE TI & TI EMERGENTES 
 

1. 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. 
 

2. 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. 

 
3. Agilidade nos Negócios e nos Projetos 

Introdução à agilidade. Framework Scrum. Framework Kanban. XP, modelos híbridos. 
Escalada ágil e agilidade nos negócios. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPUS SANTOS 
 

Av. Conselheiro Nébias, 159 

Telefone: (13) 2127-0000 / 2127-0011 / 2127-0045 

 
E-mail: fgvbs@strong.com.br  

 

site: www.strong.com.br 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www. .com.br  

mailto:fgvbs@strong.com.br
http://www.strong.com.br/
http://www.strong.com.br/

