Descritivo – Nanodegrees
Inova Business School Campinas
2019.01
A Inova Business School oferece algumas vagas em seus cursos regulares (MBAs e Pósgraduações) para alunos que queiram se atualizar em áreas específicas, sem precisar cursar um
programa completo.
Estes são os Nanodegrees: micro-certificações que demonstram no seu currículo uma
atualização contínua, o que é e será, segundo as tendências em Educação, um forte diferencial. Em
cada módulo dos programas regulares, um número limitado de vagas é aberto para alunos de
Nanodegrees. Ao se matricular no “curso”, você se juntará à turma em andamento e, além de se
atualizar na área de seu interesse, ainda irá reforçar a sua rede de relacionamentos. Confira abaixo
todas as áreas que serão oferecidos os Nanodegrees:

Confira agora quais nanodregrees já possuem agenda confirmada para 2019, na unidade Inova Campinas:

Nanodegree - área

Planejamento de
Carreira

Professor (a)

Carga
horária
Valor de
Dias de aula
total
investimento
(presencial
e Canvas)

13/05,
20/05,
Marcelo Veras
27/05, 03/06
e 10/06

30 h/a

1179,21

Taxa de
Inscrição

Valor
Total

60,00

1239,21

Mapa de competências do profissional do futuro: Autoconhecimento, avaliação 360 graus e desenvolvimento
de competências. Modelo e roteiro de planejamento de carreira.

Ecossistema de
Economia Criativa

José Eduardo
Azarite

20/05, 27/05
03/06 e
10/06

24 h/a

943,34

60,00

1003,37

Startups, aceleradoras, leis de incentivo, parcerias com universidades, Hackathon, entre outras.
Estruturando um programa de inovação.

Finanças

Thiago
Fernandes

03/06,
10/06,
17/06, 01/07
e 15/07

30 h/a

1179,21

60,00

1239,21

Matemática financeira. Captação, aplicação e controle de recursos financeiros. Contabilidade gerencial.
Gestão financeira. Planejamento tributário. Modelo de planejamento financeiro.

12/08,
19/08,
Marketing e Vendas
Luiz Serafim 26/08, 02/09
30 h/a
1179,21
60,00
1239,21
e
09/09/2019
Inteligência competitiva. Pesquisa de mercado. Gestão de produtos e marcas. Estratégias de formação e
adequação de preço. Gestão de vendas e Distribuição. Comunicação integrada – on line e off line. Modelo de
planejamento de marketing.

Economia e Cenários
Macroeconômicos

Anderson
Pellegrino

09/09,
16/09, 23/09
e
30/09/2019

24 h/a

943,37

60,00

1003,37

Conceitos e fundamentos de macroeconomia. Construção de um cenário para os próximos 5 anos do Brasil e
do mundo.

Horário das aulas: das 19h10 às 22h40
Local das aulas: Inova Business School - Campinas
Endereço: Av Júlio de Mesquita, 840 - Cambuí - Campinas/SP (Colégio Progresso)

INSCRIÇÕES
Diretamente com a Inova, via e-mail: inova.campinas@inovabs.com.br
Quantidade de vagas por turma: de 3 a 5 vagas.
*A taxa de inscrição/matrícula será cobrada 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 até 4x. (verifique a disponibilidade
de pagamento recorrente).

Dúvidas? Entre em contato com a Inova 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 - Campinas
Site: www.inovabs.com.br/campinas
Endereço: Av Júlio de Mesquita, 840 - Bairro: Cambuí – Campinas/SP
Telefone: (19) 9 9301-0494 (Celular e WhatsApp) | (19) 3234-0753
E-mail: inova.campinas@inovabs.com.br
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