
  



 

 

 

 

 

Master em Big Data Analytics para Profissionais Non-Tech 
Powered by Watson™ and Qlik™ 

Professor: Fabiano Castello 

Duração: 30 horas/aula 
Sessões presenciais: 24 horas/aula (em 6 sessões presenciais) 
Canvas LMS: 06 horas/aula (online) 
Local: Inova Business School SP1 Paulista 
Endereço: Alameda Santos, número 2441, andar 9. Edifício Bela Santos, Jardim Paulista São Paulo 

 
Objetivos do curso: 

Peter Sondergaard, do Gartner, fez uma afirmação em 2016 que ficou famosa: “Big Data é o combustível do século XXI; 

Analytics é o motor”. Entender Analytics é uma competência de negócios, que envolve a capacidade de extrair insights 

(ou a capacidade de entender algo de forma intuitiva) a partir de dados, que são cada vez mais abundantes e mais 

disponíveis. Esta competência já deixou de ser exclusiva de TI e agora é cada vez mais requerida por todo profissional, 

independentemente do nível de senioridade e de área de atuação e indústria. Quem possui esta competência hoje tem 

uma vantagem competitiva na carreira. Nosso objetivo é capacitar profissionais nesta competência, sobretudo aqueles 

que não tem perfil tecnológico. Vamos focar no entendimento dos conceitos e das aplicações de machine learning 

(aprendizado de máquina, um dos campos de estudo de inteligência artificial) e de DataViz (visualização de dados). 

Dentro de uma perspectiva de aprendizado prático que pode ser aplicado imediatamente, vamos colocar a mão na massa 

e analisar dados. Para quem ouve falar do Watson, mas não sabe o que é, teremos uma sessão prática usando a Watson 

Analytics, plataforma que roda na nuvem da IBM. E outra sessão prática também usando QlikSense Desktop, que faz 

análise de dados também de forma intuitiva e é excelente para montar dashboards (painéis de controles). 

Nas edições de 2017 e 2018 tivemos participantes das áreas de publicidade, auditoria, jornalismo, consultoria, finanças, 

gestão, logística e recursos humanos.  Os participantes avaliaram globalmente o curso com nota 5,9 numa escala de 1 a 

6, e deram feedbacks como “utilização de exemplos do cotidiano dos alunos auxiliam a enxergar como aplicar os 

ensinamentos na prática” e “o curso foi excelente: o comportamento do professor é incrível e motivante”. 

  



 

 

 

 

 

AGENDA DE AULAS 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 
1 • Introdução ao Curso e aos conceitos de big data, ciência de dados, 

inteligência artificial e algoritmos 

• De que forma Analytics, uma nova competência profissional, muda 
o nosso dia a dia e traz oportunidades de carreira 

• Case introdutório real de machine learning (aprendizado de 
máquina) 

6/2 
Quarta-feira 

 
Das 19h às 

22h30 

2 • Case introdutório real de machine learning (cont.) 

• Introdução ao Canvas Business Machine Learning © FC 2016 

• Apresentação e brainstorm sobre outros cases de machine learning 

• Introdução atividade prática: planejando soluções usando machine 
learning 

13/2  
Quarta-feira 

 
Das 19h às 

22h30 

3 • Debrief atividade prática 

• Apresentação de modelagem de machine learning usando regressão 
linear, múltipla e logística (o objetivo não é uma atividade prática 
sobre modelagem mas sim demonstrar como é feito na prática, 
desmistificando o conceito de que são necessários conhecimentos 
profundos de estatística e softwares de custo elevado. Todos os 
tutoriais são disponibilizados e podem ser reproduzidos sem custo 
para os participantes) 

20/2  
Quarta-feira 

 
 

Das 19h às 
22h30 

4 • Projetos corporativos de Big Data Analytics: o que são, quais os 
principais pontos de atenção e em que sentido são diferentes de 
outros projetos 

• Correlação e Causalidade 

• DataViz (Vizualização de Dados), Design & Storytelling. Introdução 
ao conceito de dashboards interativos (painés de controle) 
 

27/2  
Quarta-feira 

 
Das 19h às 

22h30 

5 • IBM WA (Watson Analytics) na vida real 

• Desmistificando Watson: O que é, o que oferece e em que formas? 
Como é usado por grandes empresas em grandes projetos, e como 
pode ser usado no nosso dia a dia. 

• IBM WA na prática (aula prática para introduzir como funciona o 
Watson Analytics, que funciona na nuvem da IBM, incluindo desde 
o upload de dados até análises e visualizações de dados que podem 
ser usados para descobrir rapidamente padrões e tendências. Não 
há custo para executar o tutorial e pequenas análises. É necessário 
notebook com browser. Em Inglês – o WA não é oferecido em 
Português). 

13/3  
Quarta-feira 

 
Das 19h às 

22h30 

6 • Demonstração de ferramentas de DataViz: Tableau e QlikSense 

• DataViz na prática: construção de dasboards no QlikSense Desktop 
(aula prática onde cada integrante construirá três dashboards 
incluindo vários tipos de gráficos e elementos como radares e 
indicadores. Não há custo para aquisição da ferramenta. É 
necessário notebook com sistema operacional Windows 64 bits. 
Totalmente em português). 

20/3  
Quarta-feira 

 
Das 19h às 

22h30 

 

 

 



 

 

 

 

Professor: Fabiano Castello 

Experiência profissional corporativa de 25 anos com passagens pela Arthur Andersen, Deloitte, 

Electrolux, Ambev e Oi, com forte atuação em auditoria, tanto no Brasil como no exterior. Tem 

formação em computação pelo Mackenzie, Administração pela EAESP-FGV e Ciência de Dados pela 

Johns Hopkins University. Possui as principais certificações internacionais de auditoria (CIA, CCSA, 

CRMA) bem como é conselheiro certificado pelo IBGC no Brasil. É sócio líder no Brasil da prática de 

consultoria da Grant Thornton, 5ª maior empresa global de auditoria e consultoria. O foco de sua 

atuação profissional são projetos de Machine Learning e RPA (Robotic Process Automation). 

 
 

Investimento e Inscrições 

Inscrições: 

Online, através do link: www.inovabs.com.br/masterbigdatasp 

 

Investimento:  R$ 990,00 (Novecentos e noventa reais) 

Taxa de inscrição: R$ 60,00* 

Valor total: R$ 1.050,00 (Mil e cinquenta reais) 

*A taxa de inscrição/matrícula será cobrada quando você realizar sua inscrição no site (pagamento via PagSeguro) ou 

será incluída no seu plano de pagamento. 

 

Formas de pagamento: 

1 - Cartão de débito ou dinheiro (no primeiro dia de aula – desconto de 5% no valor do curso) 

2 - Cartão de crédito: no primeiro dia de aula você passará todo o valor do curso + taxa de inscrição contratado no seu 

cartão. Parcelamento no cartão de crédito em 3x. (pagamento recorrente indisponível). 

3 - PagSeguro - o PagSeguro permite pagamento via boleto ou cartão de crédito com opções de parcelamento em até 12 

vezes, diretamente no site da Inova. (consulte as taxas no site) 

Obs: se a empresa onde você trabalha é quem pagará o curso para você, fale diretamente com a Inova e emitiremos a 

nota fiscal, contrato e boleto em nome da sua empresa. 

 

Confirmação da abertura da turma: 7 dias úteis antes da data de início do curso. 

 

Dúvidas? Entre em contato e agende um bate-papo para conhecer a história, time de professores e todos os cursos que 

a Inova oferece!  

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

Contatos da Inova Business School - SP1 Paulista 

Site: www.inovabs.com.br/paulista 

 

Endereço: Alameda Santos nº 2441, 9º andar Edifício Bela Santos. Bairro: Jardim Paulista.  

São Paulo/SP (Esquina com Rua Bela Cintra – estamos a uma quadra da Av. Paulista) 

Estação de metrô mais próxima: Consolação (linha verde) 

 

Telefones: (11) 9 6930-6083 (Celular e WhatsApp)  |  (11) 4561-0731  |  (11) 4561-0738 

E-mails: sp1paulista@inovabs.com.br e marcele.blanco@inovabs.com.br 

Siga a Inova nas redes sociais e fique por dentro dos eventos e novidades! 

 

InovaBusinessSchoolSP1Paulista                                                Inovabspaulista         

   Inova Business School                                                 Inova Business School 

 

 A Inova Business School está em São Paulo com a parceira GS1 Brasil. www.gs1br.org 

 

http://www.inovabs.com.br/
mailto:sp1paulista@inovabs.com.br
http://marcele.blanco@inovabs.com.br


 

 

 


