// SOBRE O CURSO

// INTRODUÇÃO

Veja alguns pontos importantes sobre o MBA do futuro:
●

●

●
●

O curso auxiliará pessoas que almejam ser inovadoras, empreendedoras e transformadoras de modo a
alavancar tanto o progresso na carreira quanto na via empreendedora. Seu escopo pedagógico é
dividido em três grandes módulos: Self / Startup / Corporate e é aberto para qualquer tipo de
formação anterior, ou seja: áreas de tecnologia, saúde, biológicas, exatas e humanas. Todas as atividades
deste curso seguem o Regimento Geral de Cursos de Pós-Graduação lato sensu da Universidade
Federal de São Carlos.
Objetivo: Como objetivo geral, o curso visa desenvolver a nova geração de inovadores empreendedores,
e lideranças transformadoras capazes de conduzir a nossa sociedade a sua mais alta possibilidade
futura. Nesse sentido, o curso estimula o desenvolvimento de:
Competências de um líder transformador, inovador e empreendedor;
Habilidade de conduzir a sua empresa, ou a empresa em que trabalha - em sintonia com as mudanças
do ambiente - à próxima onda ou ciclo de desenvolvimento face ao mundo emergente e disruptivo.

// 50 anos de tradição, porém nada tradicional.
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// PRÉ-REQUISITOS
Pré-requisito para matrícula:
Como
pré-requisito para realizar a matrícula, o
candidato deve ter formação de nível
superior concluída.
Duração: O curso possui 460 horas de
duração, sendo 360h de créditos
presenciais e 100h de desenvolvimento do
Trabalho de Conclusão de Curso, sob a
orientação de um professor do curso com
encontros presenciais e a distância.

// INTRODUÇÃO
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// FREQUÊNCIA
Frequência de aulas: O curso alterna sábados
presenciais. Há atividades virtuais, disponibilizadas
em um ambiente virtual de aprendizagem. As aulas
acontecem aos sábados durante o dia (com exceção
de datas de emenda de feriados) e seguem o
calendário acadêmico da UFSCar, com atividades
semestrais e recesso em julho, dezembro e janeiro. As
aulas acontecem das 08:00 às 18:00.
*Devido à pandemia, adaptamos este modelo para
aulas presenciais-online, de acordo com o perﬁl e
preferências de cada turma, adicionando à carga
horária, mentorias e materiais complementares,
como, por exemplo, podcasts gravados pelos próprios
docentes.

SÁBADO
08:00 às 18:00.

// INTRODUÇÃO
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//MBI EM NÚMEROS
Negócios
criados

Membros da
equipe para que
você tenha a
melhor jornada!

100+

45

4

+300

Localidades

Inovadores
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// COMPETÊNCIAS

HABILIDADES
Ouvir o chamado, criar, comunicar, observar e
suspender
julgamentos,
experimentar,
orientação aos detalhes, questionar, trabalhar
em rede, autodisciplina, empatizar, analisar,
ambidestria, associar, sentido de urgência,
maker, mindfulness, planejar.
O curso visa desenvolver este conjunto de
competências, sendo cada uma delas
relacionada simultaneamente às 3 dimensões
ou módulos do curso (inovador, empreendedor
e transformador).

SISTEMA AVALIATIVO
Cada um dos três módulos do curso conta com
um Trabalho Final Integrador, que integra as
diferentes disciplinas abordadas, denominado
“Entrega do Módulo”.
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// MÓDULOS DO CURSO
01

SELF
INNOVATION _

02

STARTUP
INNOVATION _

03

CORPORATE
INNOVATION _

Esse módulo te guia para o
autoconhecimento, te acompanha no
processo de investigar provocações internas, a
ﬁm de você encontrar um caminho para sua
autorrealização
As aulas desse módulo te entregarão as
ferramentas necessárias para você transformar
seus incômodos em oportunidades de novos
negócios ou projetos heróicos.

O último módulo te mostrará o
caminho para você cuidar do solo
da organização que você pertence. Ao ponto de
desenvolver uma liderança transformadora que
guie as pessoas na mudança para a inovação.
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01

SELF
INNOVATION_

/ Inovação começa de
dentro para fora.
// MÓDULOS
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OPEN MIND
OPEN HEART
OPEN WILL
—Otto Scharmer

Assuntos abordados
. Aikicore
. Liderança e Relacionamento
Interpessoal
. Megatrends e Criação de Cenários
. Mindfulness
. Self Innovation
. Inteligência Financeira
. Comunicação Não Violenta
. Arquétipos da Comunicação

"Eu procurava um curso, para me
especializar sobre inovação, sobre
todo esse redesenho e novo mundo
que está surgindo. Mas eu encontrei
muito mais que isso no MBI da
UFSCar.
Cristiane Fragalle - Aluna MBI
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//INOVE A SI MESMO
Objetivos:
Desenvolver a meta-atenção e o autoconhecimento;
Desenvolver a capacidade de observar e entender o
que está acontecendo no mundo, com visão e
intervenção sensata em relação à realidade;
Desenvolver a capacidade de integrar as dimensões
interna e externa de modo que isso possa resultar em
realizações que conectem a essência ou a
singularidade do indivíduo com as necessidades do
mundo.
Entrega do módulo: Consiste na escrita da
Autobiograﬁa e na elaboração do Projeto de Vida
Inovador.
Ao ﬁnal desse módulo, os alunos compartilham com a
coordenação pedagógica e os demais colegas da
turma os resultados apreendidos neste processo com
relação ao que se vivenciou e reﬂetiu ao longo do
módulo, a partir das aulas e aplicação do Framework
de Self Innovation.

// SELF INNOVATION
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//IMERSÕES
Imersão em Teoria U: Com o objetivo de oferecer aos participantes os conhecimentos necessários acerca do
processo de tomada de decisão que envolve elementos tais como racionalidade e maximização da utilidade,
heurísticas de julgamento ou ancoragens, perspectiva, risco e incerteza, vieses cognitivos e emocionais na tomada
de decisão, armadilhas de julgamento, o MBI realiza uma Imersão em Teoria U, passando pelas 7 Etapas deﬁnidas
por Otto Sharmer: suspender; redirecionar; deixar ir; estar presente; deixar vir; decretar a lei e incorporar. A ﬁm de
completar durante um ﬁnal de semana uma jornada em busca da (mais alta possibilidade futura?)

Imersão em biomimética: Aplicar a estrutura de
referência Biomimética para buscar soluções
inovadoras através da observação da natureza, seus
elementos e processos. Pela área da ciência que
estuda as estruturas biológicas e suas funções,
procurando compreender a natureza, suas
estratégias e soluções e utilizar este conhecimento
em diferentes domínios da ciência. Neste sentido,
apresentar casos reais de tecnologias, processos de
gestão e aplicações do conceito da biomimética
com o objetivo de disponibilizar esta ferramenta
aos participantes do MBI.

// SELF INNOVATION
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// MÓDULOS

02

STARTUP
INNOVATION_
CENTER
/ Aprendendo as
metodologias que as
startups utilizam.

12

NÃO EXISTE LINHA DE
CHEGADA. ENTÃO
CURTA A JORNADA.

// MÓDULOS

—David Weekly

Assuntos abordados:
. Customer Development
. Design Thinking
. Value Proposition Design
. Canvas Business Model
. Lean Canvas
. Lean Startup
. Growth Hacking
. Customer Success
. Marketing Digital
. Pitch Dec
. Demo Day
. Team Based Learning

" Mais do que apenas obter
conhecimentos e aprender sobre
ferramentas, o MBI me transformou,
fez com que eu me tornasse uma
pessoa mais inovadora e não apenas
que conhecesse sobre inovação."
Renan Silvestre - Aluno MBI
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//APRENDENDO COM STARTUPS

Objetivos:
●

Desenvolver a capacidade de conceber, testar e construir em
grupo um negócio/projeto inovador centrado no ser humano e
suas necessidades;

●

Desenvolver a capacidade de comunicar e vender esse negócio
para o mundo e nele incluso investidores e clientes;

●

Desenvolver um conhecimento mínimo sobre as Tecnologias
Exponenciais enquanto meios potencializadores do projeto de
startup.

●

Entrega do módulo: Consiste em um Projeto de Negócio
Inovador.
Ao ﬁnal desse módulo
os alunos serão submetidos a
apresentação do Pitch, mediante evento que denominamos
Demo Day MBI UFSCar. Sendo esse o último encontro deste
módulo, os alunos compartilham com o professor, os demais
colegas e convidados externos (investidores) os resultados
obtidos nesse processo de aprendizagem com relação ao que
vivenciou e aplicou no módulo.

●

// STARTUP INNOVATION
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03

CORPORATE
INNOVATION_
CENTER
/ Inovação e Gestão
dentro das grandes
corporações.
// MÓDULOS
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SE OS VENTOS NÃO
VÃO SERVIR, LEVE
OS REMOS!

// MÓDULOS

—Provérbio Americano

Assuntos abordados:
. Mecanismos de Fomento e
Financiamento da Inovação
. Gestão Estratégica da Inovação
Tecnológica
. Gestão Ágil de Projetos e Inovação
. Gestão da Propriedade Intelectual
. Gestão de Pessoas e Inovação
. Gestão de Operações para a Inovação
. Capitalismo Consciente
. Liderando a Mudança para a Inovação

"Tenho utilizado as ferramentas
que eu aprendi nesse curso para
conseguir melhorar o rendimento
ﬁnanceiro da minha clínica, bem
como a atividade educacional que
tenho
com
meus
alunos.”
Michel Nasser - Aluno MBI
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//VISÃO CORPORATIVA
●

●

●
●
●

// CORP INNOVATION

●

●

Desenvolver a capacidade de estruturar e conduzir/liderar o
processo de mudança organizacional rumo a um mais alto
nível de desempenho e de resultados em inovação;
Desenvolver um amplo conhecimento sobre as Tecnologias
Exponenciais enquanto meios potencializadores do projeto
de inovação corporativa;
Desenvolver a capacidade de utilizar os atores do
ecossistema na construção da mudança;
Desenvolver a capacidade de construir algo realmente novo
e transformador;
Desenvolver o “accountability” do indivíduo, ou seja, o senso
de responsabilidade para se escolher a si mesmo, e se tornar
o protagonista do seu próprio futuro e das mudanças tanto
no mundo como na sua empresa.
Entrega do módulo: Consiste na realização de um
Diagnóstico Estratégico do Sistema de Inovação da empresa
onde se trabalha, seguido de um Plano de Ação com foco na
melhoria da estratégia e sistema de inovação da empresa.
Ao ﬁnal deste módulo, os alunos apresentam à Coordenação
pedagógica e demais colegas da turma o Plano de Ação e os
resultados obtidos nesse processo de aprendizagem.
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// Trabalho de conclusão
Como critério para aprovação no curso, os alunos devem ter concluído 75% de
cada um dos 3 módulos, sendo obrigatória a participação na disciplina de
Metodologia da Pesquisa para Trabalho de Conclusão de Curso, mais as 100h
de produção do TFC. A nota mínima em todas as disciplinas é 7.0 (sete),
incluindo a disciplina TCC.
Há 5 Frameworks de Trabalho Final do Curso:
01)

Monograﬁa de Especialização ou Artigo Acadêmico

02)

Business Plan

03)

Relatório PIPE FAPESP:

04)

Innovation Business Case

05)

Plano de Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica

Os alunos que não atingirem o desempenho mínimo tanto nos
módulos como no TCC ﬁcarão automaticamente em SAC – Sistema de
Avaliação Complementar. E caberá à Coordenação Pedagógica do Curso
escolher o método de avaliação complementar para os alunos que não
atingirem o desempenho mínimo.

5 opções
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// INVESTIMENTO
Parcelas
30x

Parcelas
24x

Parcelas
12x

Parcelas
6x

Parcelas
1x

Campinas

R$ 1.085,341
(+5%)

R$ 1.292,16
(0%)

R$ 2.455,10
(-5%)

R$ 4.651,76
(-10%)

R$ 26.359,99
(-15%)

São Carlos

R$ 1.085,341
(+5%)

R$ 1.292,16
(0%)

R$ 2.455,10
(-5%)

R$ 4.651,76
(-10%)

R$ 26.359,99
(-15%)

São Paulo

R$ 1.317,30
(+5%)

R$ 1.568,22
(0%)

R$ 2.979,62
(-5%)

R$ 5.645,59
(-10%)

R$ 31.991.66
(-15%)

Sorocaba

R$ 1.085,341
(+5%)

R$ 1.292,16
(0%)

R$ 2.455,10
(-5%)

R$ 4.651,76
(-10%)

R$ 26.359,99
(-15%)
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// COMUNIDADE MBI

“A comunidade MBI é composta por pessoas
que querem inovar dentro de si mesmas.
Pessoas em busca de uma inovação para além
de produtos, serviços e organizações.”
Matheus Ortiz - membro do PEGASus na área de
Comunidade e futuro coordenador do MBI São Carlos
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// COMUNIDADE
Dedicado aos alunos, ex-alunos, professores, coordenadores,
monitores e toda equipe MBI, o grupo visa compartilhar experiências
que extrapolam o conteúdo do curso, promover conexões, reﬂexões e
criar laços genuínos que se transformem em novos projetos, amizades
ou aprendizagens únicas.
Através de diferentes eventos e grupos temáticos, fortalecemos a
cultura MBI em uma comunidade extremamente diversa e receptiva.
E além disso, estamos criando o programa Fellowship MBI,
estruturado pelos próprios ex-alunos, onde qualquer pessoa que já
passou pelo curso poderá ser uma associada com responsabilidades e
benefícios, tais como ter desconto em uma imersão ou workshop e,
em contrapartida, dar mentorias para alunos atuais, por exemplo.
A Comunidade MBI existe para complementar a experiência das aulas
e para ajudar a perpetuar essa jornada para além dos 2 anos de curso.
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