
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Master em Inteligência Artificial para Negócios 

EM PRIMEIRO LUGAR, O FUTURO E A INOVAÇÃO 

 

 

A Inova Business School é uma escola de negócios que mantém os olhos voltados para o que 

ainda está por vir. Aqui, a missão é formar profissionais visionários e ousados, orientados para 

serem experts em Futuro, Tendências e Inovação. 

 

• A primeira escola de negócios do Brasil 100% dedicada a Futuro, Tendências e Inovação; 

 

• Cursos alinhados as tendências e com o cenário mundial dos negócios; 

 

A Inova Business School faz parte do Grupo Inova – um amplo ecossistema que foi criado em 

2008 em torno do DNA TrendsInnovation – termo criado por nós para explicitar a nossa crença 

na Inovação com a lente das tendências. O grupo tem a sua divisão de pesquisa de tendências, 

consultoria, educação, além de um clube de relacionamento e network. 

 

 

 

 

 

               - Inova Research 

               - Inova Consulting 

               - Inova Business School 

               - Inova Online 

               - Inova Club 

 

 

 

www.inovaww.com 

 

 

 



OS FUNDADORES DO GRUPO INOVA 

 

 
Luis Rasquilha 

Como CEO da Inova Consulting e um dos idealizadores deste 

projeto, o executivo Luis Rasquilha, com formação em 

Criatividade, Empreendedorismo, Gestão da Inovação, 

Administração, Marketing e Comunicação, professor de 

renomadas universidades na Europa e América do Sul e com 

experiência profissional em várias empresas da Europa, 

emprestou a este projeto a sua visão de futuro, inovação e as 

competências que serão necessárias para os executivos e empresários do futuro. Autor e 

Coautor de mais de 20 livros nas áreas de marketing, comunicação, tendências e inovação, é 

uma referência nessas áreas. 

 

 

 

Marcelo Veras 

Presidente do Grupo Unità Educacional.  Sócio e membro do 

conselho da Inova Consulting. Conselheiro da SBCE - 

Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional. Conselheiro 

Emérito da Associação de Conselheiros TrendsInnovation do 

Brasil. Professor de Planejamento de Carreira e Estratégia na 

Inova Business School. Mentor do Founder Institute 

Campinas. Experiência de mais de 30 anos em empresas tais como: Rede Positivo, Souza Cruz, 

Claro, TIM, ESPM, ESAMC, Inova Consulting, Atmo Educação, Unità Educacional e Grupo Inova. 

Autor e Coautor de seis livros: Métodos de Ensino para Nativos Digitais (2010), Gestão de 

Carreira e Competências (2014), SBB – Strategic Building Blocks (2017 e 2019), Inovação em sala 

de aula (2018), Tempo de compartilhar (2018) e Educação 4.0 (2019). 

Graduado em Engenharia Química (Universidade Federal de Uberlândia), com Pós-Graduação 

em Gestão de Produção (Universidade Federal de Santa Maria), MBA Executivo em Marketing 

(ESPM). MBA Executivo em Gestão de Negócios (ESAMC). Pós MBA em Finanças (Inova Business 

School). Conselheiro TrendsInnovation certificado (Inova Business School). Master em Negócios 

de Plataforma (MIT). 

 



O MASTER 

 

O curso Master em Inteligência Artificial para negócios tem uma abordagem “Non-Tech”, ou 

seja, prática e direta sobre o que é e como utilizar inteligência artificial no dia a dia dos seus 

negócios. Não é um curso para quem quer aprender programação: é o curso de quem vai 

mandar os programadores trabalharem! 

 

Para se beneficiar de Inteligência artificial não é necessário conhecer computação e matemática. 

Isto é trabalho para os cientistas de dados. O que todos os analistas, gerentes e executivos 

precisam conhecer são os conceitos fundamentais de inteligência artificial e os principais “cases” 

de uso, no sentido de saber como resolver problemas usando esta tecnologia. A maior parte dos 

CFOs não entende de programação de computadores mas sabem os benefícios que um sistema 

de gestão traz para o negócio.  

 

Em apenas 4 encontros você entenderá o conceito por traz de inteligência artificial e vai 

desmistificar todos esses termos que você ouve no dia a dia, como big data, machine learning, 

análise preditiva, algoritmos.  Com uma série de atividades práticas e estudos de casos, você 

levará para seus negócios e sua carreira uma importante competência que, cada vez mais, tem 

se tornado um grande diferencial no mundo corporativo. 

 

Para aqueles familiarizados com os cursos Master da Inova, montamos este programa com a 

primeira parte do Master “big data analytics para profissionais non-tech” que, em seis edições, 

teve mais de 100 alunos e nota média de 5,9 numa escala de 1 a 6, com 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINAS E CARGAS HORÁRIAS 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1  Introdução ao curso e aos conceitos de big data, ciência de 
dados, inteligência artificial, machine learning e deep learning 

20/10 
Quarta 

2  Introdução ao Canvas Business Machine Learning, um framework 
próprio para desenvolvimento de soluções em inteligência 
artificial 

 Cases reais de machine learning e deep learning 

 Introdução atividade prática: planejando soluções usando 
machine learning 

27/10  
Quarta 

3  Mais cases reais de machine learning e deep learning – 
aplicações na área de saúde e varejo 

 Discussão de cases: planejando soluções usando machine 
learning 

 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 pelos 
participantes sem custo) 

03/11 
Quarta 

4  O que é um cientista de dados e como contratá-lo. 

 Visão geral sobre ferramentas de mercado e serviços 
(Azure, Watson, Google) 

 Discussão de cases: planejando soluções usando machine 
learning – cases propostos pela turma 

10/11 
Quarta 

 
 

METODOLOGIA 
 

O Master irá privilegiar a Metodologia Ativa de estudo, promovendo insights, estudos fora das 

aulas regulares, bem como trabalhos de grupo, networking e contatos entre os participantes. 

 

 
 

 

A Inova foi a primeira escola de negócios do Brasil (desde 2016) a utilizar a  plataforma Canvas 

LMS (Learning Management System). Trata-se do melhor ambiente virtual de aprendizagem do 

mundo. Intuitivo, fácil de usar e adotado pelas melhores instituições de ensino, tais como 

Harvard, Stanford, Yale, MIT, entre outras. A plataforma Canvas é 100% na nuvem e pode ser 

acessada por meio de computadores (Desktops ou Laptops), tablets ou smartphones. Nela você 

terá conteúdos prévios às aulas, conteúdos de aprofundamento, participará de discussões, aulas 

ao vivo e online, entre diversas outras atividades. Nas turmas presenciais físicas, cumpre o papel 



de ampliar a experiência de aprendizagem além das aulas, com conteúdos prévios e para 

aprofundamento posterior. Nas turmas presenciais digitais, além disso, oferece duas 

ferramentas para as aulas ao vivo e online (BigBlueButton e Zoom), onde aulas acontecem com 

total interação, uso de metodologias ativas, salas privadas de discussão e gravação das aulas. 

 

 

O 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. Atualmente é aluno de Mestrado em métodos quantitativos na 

FEA/USP. Possui as principais certificações internacionais de auditoria (CIA, CCSA, CRMA) bem 

como é conselheiro certificado pelo IBGC no Brasil. É consultor em projetos de inteligência 

artificial na cDataLab, docente na Inova Business School e nos programa de pós graduação da 

ESALQ/USP e da PUC-RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES GERAIS E INSCRIÇÕES 

TURMA DIGITAL 2021-02 

 

Dados Gerais 

Início: 20/10/2021 e término dia 10/11/2021 

Aulas ao vivo e online 

Carga horária total: 24 horas/aula 

Duração: 4 semanas 

Dias de aula: quarta-feira 

Horário das aulas: 19h00 às 22h30 

 

Local das aulas 

As aulas serão realizadas de forma ao vivo e online, utilizando a plataforma de ensino híbrido 

Canvas LMS. Todas as aulas ficam gravadas por 7 dias (após a realização da aula). 

 

Link para inscrições: www.inovabs.com.br/digital/master 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Em todas as opções de pagamento (parcelado e também no pagamento à vista) será cobrado 

também a taxa de matrícula no valor de R$ 80,00. A taxa será cobrada na primeira parcela e não 

poderá ser parcelada. 

 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTO 
Taxa de Inscrição: R$ 80,00 

Opções de Pagamento Valores 

Total R$ 528,00 

À vista R$ 501,60 

2 parcelas R$ 264,00 

3 parcelas R$ 176,00 



FORMAS DE PAGAMENTO 

 

 

- Cartão de crédito (pagamento recorrente) diretamente no site; 

Observação: A opção "Pagamento recorrente" debita mensalmente o valor da parcela em sua 

fatura sem comprometer o limite do cartão com o valor total do curso. 
 

 

 

- Para pagamento à vista: emitiremos um boleto bancário com vencimento para 5 dias após a 

data da matrícula no site (enviaremos o boleto por email). 

Desconto para alunos(as) e ex-alunos(as) da Inova Business School 

Se você estuda ou já estudou com a gente, você tem desconto de 15% em qualquer um dos 

planos de pagamento. Envie um email para nosso time solicitando o seu cupom de desconto  

(antes de realizar sua matrícula online pelo site). Desconto não cumulativo com outras 

promoções/campanhas. 

 

Desconto para empresas parceiras  

Consulte no site da Inova se a empresa onde você trabalha é parceira da Inova. Se sim, envie um 

email para nosso time solicitando o seu cupom de desconto (antes de realizar sua matrícula 

online). Site para consulta: https://www.inovabs.com.br/paulista/parcerias-locais 

 

Faturamento para empresa 

Se a empresa onde trabalha é quem investirá no curso para você, envie um email à nossa equipe 

e faremos toda a documentação para pessoa jurídica. Consulte conosco as opções de 

pagamento disponíveis para este caso. 

 

Documento necessário (anexar ao realizar a inscrição no site, formatos: PNG, JPG ou PDF) 

Tire uma selfie com um dos documentos ao lado do rosto, podendo ser a frente de um dos 

documentos a seguir: CNH, RG, Carteira funcional ou página da foto do Passaporte, onde 

consta a foto e seu nome. 

 

Confirmação da turma 

A turma será confirmada no dia 15/10/2021 via site, e-mail e telefone. 

https://www.inovabs.com.br/paulista/parcerias-locais


Dúvidas?  

Entre em contato e agende um bate-papo para conhecer a história, time de 

professores e todos os cursos que a Inova oferece! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inova Business School – Unidade Campinas/SP 

  
     

  

 

 

 

Inova Business School Campinas 

Av. Júlio de Mesquita, 840 

Cambuí - Campinas/SP 
 

(19) 3234-0753 | (19) 9 9301-0494 

marketing.campinas@inovabs.com.br         

inova.campinas@inovabs.com.br 
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