
 

   
 

Este manual contém informações acerca do curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 

Especialização em Gestão da Inovação – Edição 2019, ofertado pelo Departamento de 

Engenharia de Produção e Transportes (DEPROT) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). 

O presente manual tem caráter informativo, sendo que alterações podem ocorrer a 

qualquer momento por orientação da Chefia do DEPROT e/ou instâncias superiores. 

 

Coordenadora da edição 2019: Profa. Ângela Danilevicz (angelamfd@producao.ufrgs.br) 

Coordenador substituto: Prof. Marcelo Cortimiglia (cortimiglia@producao.ufrgs.br) 
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A Especialização em Gestão da Inovação da Engenharia de Produção da UFRGS propõe o 

entendimento das quatro perspectivas da inovação, enfatizando atividades práticas de 

resolução de problemas reais das empresas. O participante vai explorar o “mapa & 

território” da inovação: a inovação para além da organização a partir de fenômenos e 

atores externos à empresa. Em seguida, compreender o conceito de “DNA inovativo”, ou 

seja, os aspectos culturais e sistemas organizacionais que moldam o potencial de 

inovação da empresa. A terceira e quarta perspectivas abordam a “criação e concepção” 

através do processo típico de geração e desenvolvimento de projetos inovadores e os 

“resultados e impactos”, ou seja, os mecanismos de implementação, proteção e 

exploração final da inovação. 

O curso permite que o participante desenvolva habilidades e conhecimentos de como fluir 

entre as barreiras da criatividade, desenvolvimento, sustentabilidade e aporte de 

resultados da inovação dentro e fora da empresa. 

 

Este programa é especialmente indicado para profissionais encarregados ou envolvidos 

no desenvolvimento de novos negócios em suas empresas, ou para entusiastas da 

inovação que buscam um diferencial em suas carreiras. É um curso projetado para 

aqueles com oportunidade ou responsabilidade de gerar novas iniciativas em suas 

empresas, independente do setor. 

 

O curso tem carga horária de 375 horas/aula, com duração total de 04 semestres. As 

aulas ocorrem nos 02 primeiros semestres às quintas-feiras, das 19h às 22h30, sextas-

feiras, das 19h às 22h30, e aos sábados, das 08h às 12h. Os 02 últimos semestres são 

dedicados à produção da monografia de conclusão do curso. 

* O cronograma de aulas estará disponível em agosto de 2019. 

 

http://www.ufrgs.br/producao/inscricaoEspecializacao


 

   
 

A tabela abaixo apresenta as disciplinas que serão ministradas no curso. Salvo alguma 

excepcionalidade, a ordem das disciplinas ministradas seguirá a ordem apresentada: 

 

*O currículo dos professores que compõem o corpo docente desde curso de 

Especialização pode ser consultado na plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Pesquisa – CNPq: www.lattes.cnpq.br. 

Explorar – Busca compreender a inovação organizacional a partir de fenômenos e atores 

externos à empresa. 

Transformar – Tem como objetivo discutir os elementos organizacionais que 

contextualizam a inovatividade em nível organizacional. 

Criar – Aborda o processo típico de geração e desenvolvimento de inovação. 

Entregar – Enfoca a implementação e exploração final da inovação. 

http://www.lattes.cnpq.br/


 

   
 

Em complemento, como forma de subsidiar os alunos para a realização da sua Monografia 

de Conclusão de Curso, é realizada a disciplina intitulada “Seminário de Metodologia de 

Pesquisa”. 

Tendências e Oportunidades Tecnológicas: O objetivo da disciplina introdutória do curso 

é apresentar e discutir as principais tendências e fenômenos de mudança que 

caracterizam o cenário competitivo contemporâneo. Serão discutidas tendências e 

mudanças tecnológicas, sociais, culturais e econômicas (por exemplo, inteligência 

artificial, robótica e automação, big data, blockchain e economia circular, entre outras) 

que, já no horizonte de curto prazo, redefinirão as regras atuais de competição e 

produzirão oportunidades para empresas dinâmicas e inovadoras. Tais tendências serão 

apresentadas e discutidas através de exemplos reais. A ênfase dar-se-á nos 

condicionantes e mecanismos da mudança tecnológica, mas elementos básicos de 

difusão de tendências também serão abordados. 

Ecossistema e Políticas de Inovação: A disciplina abordará os principais componentes e 

atores dos sistemas de inovação em nível nacional, regional, local e setorial, bem como a 

filosofia da inovação aberta. Facilitadores e barreiras para a inserção das empresas na 

inovação aberta serão discutidas. Além disso, serão apresentadas as principais políticas 

de fomento à tecnologia e inovação no cenário brasileiro, bem como ferramentas e 

mecanismos organizacionais para explorar tais políticas. 

Inteligência Organizacional: Esta disciplina se propõe a conceituar e demonstrar a 

importância de estabelecer, em nível organizacional, mecanismos de inteligência externa 

de forma a potencializar a identificação de oportunidades e tendências para inovação. 

Técnicas de prospecção e previsão tecnológica serão discutidas (tais como análise de 

patentes, technology roadmapping e método Delphi para construção de cenários), bem 

como ferramentas de monitoramento de clientes, fornecedores, mercados e 

competidores. 

Cultura Orientada à Inovação: Nesta disciplina serão abordados os principais elementos 

para criação, manutenção e transformação de cultura organizacional orientada à inovação. 

Conceitos e valores como empoderamento, criatividade, experimentação, autonomia e 

aversão a risco serão apresentados como fatores críticos de inovatividade. Técnicas e 

ferramentas para diagnóstico e transformação cultural serão discutidas no contexto de 

aplicações reais. Relatos e experiências de mudanças culturais em organizações 

inovativas serão apresentados como forma de enriquecer a discussão. 

Estrutura e Sistemas Organizacionais para Inovação: Esta disciplina se propõe a discutir 

as principais soluções para construção e manutenção de estruturas organizacionais 

orientadas à inovação. Técnicas e ferramentas de desenho de processos, cargos e 

funções, integração de equipes multidisciplinares serão discutidas. Da mesma forma, 

serão abordados sistemas organizacionais para reconhecimento e recompensa 

adequados à inovação, bem como mecanismos de gestão de pessoas para construção de 

uma cultura organizacional orientada para inovação. 



 

   
 

Gestão da Informação e Conhecimento: A disciplina abordará conceitos essenciais de 

gestão de informação e conhecimento como subsídio à inovatividade organizacional. 

Dessa forma, serão apresentados mecanismos facilitadores e barreira, tanto tecnológicas 

quanto gerenciais, à difusão e transferência de informação e conhecimento ao longo da 

estrutura da organização, seja no sentido horizonta ou vertical. Ferramentas e técnicas de 

criação, captura, processamento e distribuição de informação serão discutidas com 

enfoque na sua aplicação prática nos níveis estratégico e tático da inovação. Aspectos 

específicos de gestão do conhecimento com aplicação direta em diferentes níveis e etapas 

do processo de inovação, tais como capacidade absortiva, comunidades de prática e 

transferência de conhecimento, também serão abordados. 

Criatividade e Ideação: A etapa inicial do processo inovativo será abordada nesta 

disciplina, que terá como enfoque abordagens, métodos e práticas do Design Thinking, 

Lean Startup, Customer Development e Value Proposition Analysis. Serão realizadas 

oficinas práticas para experimentação das técnicas e discussão das ferramentas para 

multiplicação dos conceitos de ideação e criatividade para o desenvolvimento de novos 

produtos e serviços. 

Análise de Viabilidade Econômico-Financeira e de Riscos: Esta disciplina abordará os 

conceitos e métodos para análise da viabilidade econômico-financeira de projetos de 

inovação. Serão apresentados os princípios básicos de matemática financeira, incluindo 

os conceitos de juros, os principais métodos de avaliação de investimentos (VPL, TIR, 

Payback), bem como a consideração potencial de fatores qualitativos. Na sequência, serão 

apresentados os principais fatores de riscos em projetos de inovação, bem como técnicas 

para mensuração, mitigação e gestão desses riscos. 

Desenvolvimento de Ideias Inovadoras: Invenção x Inovação. Tipos e definições de 

inovação: conceitos de inovação incremental e radical em produtos, serviços, processos 

e negócios. Ambientes tradicionais e ambientes sustentáveis. Uma nova visão da inovação 

a partir da Economia Circular. Estratégia de inovação e modelos de negócio; apropriação 

de valor da inovação; inovação como processo de negócio. A geração e seleção de ideias 

em ambientes de negócio tradicionais e com foco em sustentabilidade ambiental. 

Ferramentas, técnicas e métodos para seleção de ideias. Design Thinking e a seleção de 

ideias. Modelo de gestão da inovação: análise de projetos e processos, captura de ideias, 

classificação e aprovação de ideias, elaboração de propostas de inovação, priorização de 

propostas de inovação, encaminhamento de propostas de inovação. 

Gestão de Portfólio e Projetos Ágeis: Esta disciplina abordará a gestão de portfólio de 

projetos de inovação, incluindo a consideração de múltiplos efeitos de inter-relação entre 

diferentes projetos de pesquisa e desenvolvimento. Da mesma forma, a disciplina 

abordará o nível de gestão de projetos individuais através de elementos essenciais de 

abordagens ágeis. 

Modelos de Negócios e Comercialização: Nesta disciplina, os alunos serão expostos aos 

conceitos básicos de modelagem de negócios de forma a ilustrar um importante elemento 

de sucesso de inovações organizacionais e a sua colocação em mercados específicos. As 

dimensões constitutivas de um modelo de negócio e seus determinantes, sobretudo no 



 

   
 

sentido da tradução de aspectos tecnológicos em funcionalidades, serão discutidas, com 

enfoque de aplicação prática em casos reais. A própria inovação em modelos de negócio 

também será abordada como oportunidade efetiva de transformação dinâmica de 

empresas. Serão discutidos também os elementos essenciais da Teoria da Inovação 

Disruptiva como forma de explicar o Dilema do Inovador, bem como as estratégias, 

ferramentas e recursos mercadológicos para a adequação da inovação aos mercados 

desejados. 

Adoção e Difusão de Inovações: A disciplina propõe uma visão geral dos processos de 

adoção e difusão das inovações. O enfoque será sobre os elementos passíveis de 

intervenção pelas organizações com vistas a promover a difusão de suas inovações, bem 

como a avaliação da difusão de bases tecnológicas emergentes, com o intuito de guiar os 

esforços de P&D ou aquisição de tecnologias. Serão abordados os critérios, as condições 

e os elementos que influenciam e caracterizam as fases do processo de adoção e difusão, 

bem como os diferentes perfis de adoção e difusão, bem como os diferentes perfis de 

adoção da inovação na perspectiva do indivíduo, os estágios de adoção e os padrões de 

ações e decisões associados. 

Proteção e Apropriabilidade: A discussão será centrada na compreensão, definição e 

operacionalização de mecanismos de proteção e apropriabilidade de valor de inovações, 

tais como a propriedade intelectual, segredos industriais, liderança na velocidade de 

introdução de inovações e alavancagem de recursos complementares. A seleção dos 

mecanismos mais adequados a cada contexto organizacional será discutida. Em particular, 

os participantes serão apresentados ao impacto da filosofia de inovação aberta nas 

práticas de apropriabilidade e ao potencial de organizações de negócios influenciarem o 

regime de apropriabilidade. Elementos característicos do regime de apropriabilidade 

brasileiro também serão apresentados através de relatos de experiência. O papel dos 

escritórios de transferência tecnológica de Universidades também será objeto de 

discussão, com particular ênfase no caso da SEDETEC (Secretaria de Desenvolvimento 

Tecnológico), que constitui o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFRGS, sendo a 

responsável pelo depósito de patentes e contratos de transferência de tecnologia. 

Seminário de Metodologia de Pesquisa: Nesta disciplina os alunos serão apresentados 

a conceitos elementares de metodologia de pesquisa, os quais serão aplicados na 

elaboração dos trabalhos de conclusão. A definição de problemas de pesquisa válidos no 

contexto dos tópicos abordados ao longo do curso será privilegiada, mas a 

operacionalização da pesquisa através da discussão de procedimentos metodológicos 

apropriados a diferentes problemas, a definição dos objetivos da pesquisa e a estrutura 

do trabalho também serão discutidas. 

 

O primeiro passo é o candidato preencher a ficha de inscrição online, conforme link 

disponibilizado a seguir. Após uma análise da ficha de inscrição por parte da coordenação 

do curso, o departamento entrará em contato com os candidatos pré-selecionados para 



 

   
 

o agendamento de uma entrevista. As entrevistas ocorrerão na sede do DEPROT ou, em 

casos especiais, por telefone ou videoconferência. Após a entrevista, o candidato ficará 

apto a realizar sua matrícula apresentando o comprovante de pagamento e a 

documentação necessária. 

 

A inscrição para a seleção do curso de Especialização é realizada através do 

preenchimento da ficha de inscrição, disponibilizada no site da Engenharia de Produção 

da UFRGS (www.ufrgs.br/producao). Não serão aceitas inscrições via correio. 

 

O ingresso no curso de especialização em Gestão da Inovação está condicionado a fatores 

como desempenho do candidato em cursos anteriores (de Graduação ou Pós-Graduação), 

currículo, aderência, atual e futura, à área pretendida e motivação. As características 

listadas a seguir são diretrizes subjetivas para avaliação dos candidatos, não compondo 

pré-requisitos para ingresso no curso. 

 - Bom desempenho na Graduação e em outros cursos de Pós-Graduação em nível 

de Especialização (preferencialmente nas áreas de Engenharia de Produção, 

Administração e afins); 

 - Conhecimentos em língua inglesa (nível de leitura); 

 - Conhecimentos em informática. 

 

 - Preenchimento online da Ficha de Inscrição; 

 - Foto 3x4 (uma); 

  - Xerox do RG, do CPF (se presente no RG, basta xerox do primeiro), do diploma 

de Graduação e do histórico escolar da Graduação. 

 

*Os documentos acima listados devem ser entregues à Secretaria do curso no momento 

da entrevista. 

 

 

 

http://www.ufrgs.br/producao/inscricaoEspecializacao
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O curso prevê um máximo de 30 vagas, e sua ocorrência está condicionada à formação 

de uma turma com um mínimo de 15 alunos. 

 

Matrícula: R$ 895,00 

Parcelas: 20 x R$ 895,00 

 

Escola de Engenharia da UFRGS. 

Av. Osvaldo Aranha, 99 – Porto Alegre, RS. CEP 90.035-190. 

 

 

 



 

   
 

 

 - Frequência mínima de 75% por disciplina; 

 - Para a obtenção do título de Especialista é necessário que o aluno curse e seja 

aprovado, isto é, obtenha conceito C ou superior, em pelo menos 24 créditos de 

disciplinas e redija um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

 - Estudantes de Pós-Graduação Lato Sensu devem obter a totalidade dos 

requisitos para conclusão do curso num período de 22 meses. Não é permitido, segundo 

a legislação vigente na UFRGS, o trancamento de matrícula deste tipo de curso. 

 

*Os créditos obtidos junto ao curso não podem ser aproveitados para cursos de Mestrado 

Acadêmico e/ou Profissional. 

 

Christian Silveira: 

 E-mail: christian@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-4006 

Rejani Sales: 

 E-mail: secretaria@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-3909 

Julian Lühring: 

 E-mail: secretaria3@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-4007 
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