
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pós-graduação Tecnologias Emergentes 

com ênfase em IoT e Inteligência Artificial 

Inova Business School & GS1 

 

 
 

EM PRIMEIRO LUGAR, O FUTURO 

 

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 com o cenário mundial dos negócios; 

• Inclinação para o empreendedorismo, atuando como laboratório de startups. 

 

A Inova Business School também tem a sua divisão de consultoria. Nesta, vários professores da 

escola também atuam como consultores na Inova Consulting, que desenvolve projetos em 

empresas nas áreas de pesquisa de tendências, planejamento estratégico prospectivo, cultura 

de inovação e projetos de inovação disruptiva e transformação digital.  

 

 

                   

 

 

 

 

 

 



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 15 livros 

nas áreas de marketing, comunicação, tendências e inovação, é uma referência nessas áreas. 

 

 

Marcelo Veras 

Um dos seus fundadores, Prof. Marcelo Veras, acumula mais 

de 30 anos de experiência em empresas de diversos setores, 

nacionalidades e portes. De todo esse tempo, 80% foram 

dedicados a startups. Desde 2006, possui um estudo formal 

sobre planejamento de carreira e desenvolvimento de 

competências, estudo que já foi capa da Você S/A em março 

de 2016 e gerou dois livros — Gestão de Carreira e Competências (2014) e Tempo de 

Compartilhar (2018). É também coautor de três livros em Educação - Métodos de Ensino para 

Nativos Digitais (2010), Inovação em sala de aula (2018) e Educação 4.0 (2019) - além do livro 

de estratégia, SBB – Strategic Building Blocks (1a edição em 2017 e 2a edição em 2019). 

Graduado em Engenharia Química, com Pós-Graduação em Gestão de Produção, MBA Executivo 

em Marketing e em Gestão de Negócios. Pós MBA em Finanças. Conselheiro TrendsInnovation 

Certificado. 

 

 

 

 

 



A GS1 BRASIL 

 

Há 36 anos transformando a maneira como trabalhamos e como vivemos, a GS1 Brasil – 

Associação Brasileira de Automação - mantém sua relevância no mercado, estimulando a 

automação, o uso de códigos e padrões, capazes de identificar, capturar e compartilhar 

informações sobre produtos, estabelecendo, assim, uma linguagem comum tanto nos canais 

físicos quanto digitais. 

 

 

Virginia Vaamonde 

CEO da GS1 Brasil, atua na organização desde 1997, com 

vasta experiência nas áreas de marketing, negócios, 

comunicação e relações institucionais. 

Participa desde 2014 do Advisory Council da GS1 Global, 

formado por representantes de organizações GS1 de 20 

países, que se reúnem presencialmente com o 

leadership team da GS1 para discutir estratégias globais. 

Trajetória profissional consolidada nos segmentos de Automação, Moda, Turismo, 

Químico e Telecomunicações. 

 

 

Roberto Matsubayashi 

Diretor de Tecnologia da GS1 BRASIL - Associação 

Brasileira de Automação, tem atuado em promover a 

inovação como ferramenta de transformação das 

cadeias de suprimentos.  

Engenheiro Eletrônico formado pela Escola Politécnica 

da USP e Pós Graduado em Administração de Empresas 

pela FGV. Participa de vários grupos internacionais da GS1, entre eles GS1 Innovation 

Network e GS1 Architecture Team. 



 
 

Hoje, a entidade conta com mais de 58 mil associados, que representam 31% do Produto 

Interno Bruto (PIB) e 18% dos empregos formais do País, a GS1 está sempre atenta às 

demandas dos associados e do mercado, a fim de direcionar as soluções de automação 

mais adequadas para cada situação e setor.  

 

A organização é mais conhecida pelo código de barras, nomeado pela BBC como uma 

das "50 coisas que fizeram a economia do mundo". 

 

 

GS1 BRASIL – Acreditamos no poder transformador da Educação 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O CURSO 

 

O curso de pós-graduação da Inova Business School em parceria com a GS1 Brasil tem como 

objetivo proporcionar ao aluno uma visão abrangente das principais tecnologias que já estão 

mudando a sociedade e o mundo dos negócios, proporcionando o desenvolvimento de 

competências mais demandadas atualmente e no futuro, que possibilitem uma carreira sólida e 

ascendente.  

 

O que você desenvolve cursando o programa de pós-graduação: 

 

• Visão de futuro e inovação em negócios, produtos e processos; 

• Entendimento das principais tecnologias emergentes; 

• Habilidade de planejar e desenvolver soluções de negócios com a aplicação em IoT; 

• Capacidade de execução e de supervisão de projetos envolvendo IoT e Dados; 

• Conhecimentos de programação e desenvolvimento de algoritmos; 

• Como solucionar problemas complexos através de análise de dados e de técnicas de 

inteligência artificial. 

 

Visando uma fantástica experiência para você, a pós-graduação da Inova Business School em 

parceria com a GS1 Brasil foi desenvolvida com os seguintes pilares: 

 

1. Blended Learning (ensino híbrido); 

2. Metodologias ativas; 

3. Demonstrações práticas; 

4. Personalização do aprendizado; 

5. A escola como um ecossistema aberto; 

6. Formação de um profissional com forte capacidade de execução. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Blended Learning (ensino híbrido) – powered by Canvas LMS 

 

 
  

Além das aulas presenciais, os alunos terão acesso aos conteúdos do curso através da 

plataforma LMS (Learning Management System) Canvas, o ambiente virtual de aprendizagem 

da Inova Business School. 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 e Yale.  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, participará de discussões, conferências on-line ao vivo, entre outras. Ou seja, 

com o Canvas você irá se desenvolver ao longo de todo o curso, estando ou não em sala de aula. 

 

2. Metodologias ativas 

São métodos que mudam radicalmente o papel do aluno. De um mero coadjuvante, que vem 

para a escola e fica sentado ouvindo um monólogo e um professor “passando slides”, as 

metodologias ativas transformam você em ator principal no processo. Com o Canvas LMS e 

conteúdos também on-line, as sessões presenciais são mais profundas, produtivas e 

participativas. Aprendizado por problemas, aprendizado por projetos, estudos de caso, sala de 

aula invertida, entre outros. 

 

3. Demonstrações Práticas 

Uma importante ferramenta para dinamizar o processo de aprendizagem. Você terá 

oportunidade de programar, gravar e ver os equipamentos em funcionamento. 

 

4. Personalização do aprendizado – Mentoring individual 

Um dos nossos grandes diferenciais. No programa de pós-graduação da Inova Business School 

e GS1 Brasil você terá um espaço somente seu, para aprofundar naquilo que lhe interessa e 

desenvolver as competências que mais deseja. Isso ocorrerá nas 5 sessões individuais de 

mentoring.  

 

 

 



5. A escola como um ecossistema aberto  

Acreditamos, desde que nascemos, que devemos ser uma escola aberta, onde toda e qualquer 

entidade que possa contribuir para o desenvolvimento dos nossos alunos é bem-vinda. Portanto 

na grade do programa de pós-graduação da Inova Business School e GS1 Brasil há um espaço 

para que profissionais do mercado venham, como professores convidados (visitors), apresentar 

suas visões, estratégias e dicas de carreira para os alunos do programa. 

 

6. Formação de um profissional com forte capacidade de execução 

Acreditamos que um profissional de sucesso deve, acima de qualquer coisa, ser forte em 

execução. Todas as disciplinas do programa de pós-graduação estão focadas em desenvolver 

competências práticas, que possam ser usadas no dia seguinte após a aula, bem como tem uma 

carga significativa de atividades “hands-on”. Adicionalmente, quem sabe executar supervisiona 

com mais qualidade. 

 

 

ESTRUTURA 

 

O programa de pós-graduação Inova Business School e GS1 Brasil é dividido em seis módulos, 

sendo: 

 

Módulo I - Introdução às tecnologias emergentes 

Neste módulo você terá contato com os temas mais atuais e relevantes do mundo dos negócios 

e com as tecnologias emergentes que impactam a sociedade, bem como desenvolverá 

habilidades de criatividade. Adicionalmente, aprenderá sobre aspectos circunstanciais à IoT e 

dados, envolvendo direito, ética e proteção de dados.  

 

Módulo II - IoT  

A Internet das Coisas (IoT) está em todo lugar. Ela possibilita a coleta avançada de dados, 

conectividade e análise das informações coletadas por sistemas em qualquer lugar. Este módulo 

fornece os fundamentos de IoT incluindo os componentes, ferramentas, padrões e análises, 

ensinando os conceitos por trás da IoT e analisando os cases de implementação. 

 

 

 

 



Módulo III - Análise de Dados 

Mesmo se você já é um analista, este módulo vai proporcionar a você conhecimentos e 

instrumentos que irão melhorar de forma significativa sua capacidade de analisar dados e de se 

comunicar efetivamente.  

 

Módulo IV - Inteligência Artificial 

Inteligência artificial é um termo amplo, mas o foco neste módulo é análise preditiva. Você vai 

aprender em profundidade como resolver problemas com o poder de fazer previsões de uma 

forma mais barata, mais rápida e mais assertiva. Não importa se você não é ou não quer ser um 

programador: o objetivo aqui é não apenas saber fazer, mas saber demandar e saber 

supervisionar. 

 

Módulo V - Projeto Final 

Aqui você já estará na reta final e poderá desenvolver um projeto individualmente ou em grupo, 

com base no que você aprendeu na pós-graduação. O projeto final deverá ser entregue e 

apresentado a uma banca de três professores da Inova e GS1 Brasil  e/ou profissionais 

convidados do mercado. Quem sabe não está neste projeto a semente de uma startUp de 

sucesso? 

 

Módulo VI - Mentoring 

Este será o seu espaço personalizado, onde você irá discutir, aprender e se desenvolver naquilo 

que mais lhe interessa no momento. O seu mentor será um professor da área que você escolher. 

Estas 5 sessões podem acontecer ao longo de todo o curso, desde o início, e podem ser 

realizadas de forma presencial ou on-line.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULOS E CARGA HORÁRIA 

 

As cargas horárias acima envolvem sessões presenciais em grupo, sessões individuais de 

mentoring, atividades de preparação para as aulas e trabalhos a serem desenvolvidos nas 

disciplinas.  

 

 
 

 
Sessões Presenciais  Canvas LMS  Total  

Aula Inaugural 4  4 
MÓDULO I – Introdução à Tecnologias Emergentes 68 32 100 
TrendsInnovation (Futuro e Tendências) 8 4 12 
Overview Tecnologias Emergentes I 12 6 18 
Overview Tecnologias Emergentes II 12 6 18 
Privacidade de Dados 8 4 12 
Criatividade e Ideation 4 2 6 
Direito e Legislação 8 4 12 
Gestão de Projetos 8 4 12 
Ética para Analistas de Dados 4 2 6 
Visitor 4  4 
MÓDULO II – IoT 32 14 46 
Conceito, Arquitetura, Componentes e Padrões 12 6 18 
Estratégias de IoT 12 6 18 
Cases e visita ao Centro de Inovação e Tecnologia GS1 4 2 6 
Visitor 4  4 
MÓDULO III – Análise de Dados 40 18 58 
Introdução à Análise de Dados 8 4 12 
Visualização de Dados 8 4 12 
Hands-on Power BI 8 4 12 
Estatística e Inferência 12 6 18 
Visitor 4  4 
MÓDULO IV – Inteligência Artificial 44 20 64 
Introdução à Inteligência Artificial 8 4 12 
Introdução à Lógica de Programação 8 4 12 
Machine Learning 12 6 18 
Deep Learning 12 6 18 
Visitor 4  4 
MÓDULO V – Projeto Final 16 88 104 
Projeto Final – orientação 16 8 24 
Projeto Final - execução   88 80 

 Sessões Individuais Canvas LMS Total 
MÓDULO VI – Mentoring 5 10 15 
Sessões individuais de Mentoring 5 10 15 

TOTAL 209 182 391 



Aula Inaugural 

Apresentação geral do curso e dos alunos. Metodologias que serão utilizadas no curso. Estrutura 

e regras das sessões de mentoring. Canvas LMS. Projeto final. 

 

MÓDULO I – INTRODUÇÃO À TECNOLOGIAS EMERGENTES 

 

TrendsInnovation (Futuro e Tendências) 

Visão futura do mundo e da sociedade. A perspectiva global de evolução até 2050 na inovação, 

sociedade, pessoas, tecnologias e mercados. As megatendências e o modelo de previsão dos 

movimentos futuros em larga escala. 

 

Overview de Tecnologias Emergentes I 

As principais tecnologias que estão mudando a sociedade e o mundo dos negócios: big data, 

inteligência artificial, DataViz, realidade virtual e realidade aumentada. 

 

Overview de Tecnologias Emergentes II 

As principais tecnologias que estão mudando a sociedade e o mundo dos negócios: 3D printing 

e blockchain. 

 

Privacidade de Dados 

Overview das principais regulamentações de privacidade e proteção de dados (GDPR, LGPD). 

Alinhamento com segurança de informação e com proteção básica de dados.  

 

Criatividade e Ideation 

Fantasia, Imaginação e Invenção – os pilares da geração de ideias. Cultura Criativa e Rotinas 

Criativas. Métodos de Criação – pensamento lateral, retrato chinês, projeção imagética e 

brainstorm.  

 

Direito e Legislação 

Ambiente jurídico de negócios. Leis que impactam o ambiente de negócios. 

 

Gestão de Projetos 

Gestão de projetos no contexto de IoT. 

 

 



Ética para Analistas de Dados 

Introdução à ética para análise de dados. Viés de algoritmos. Os sete pilares fundamentais para 

a construção de aplicações de AI confiáveis: supervisão humana, segurança, privacidade, 

transparência, diversidade e justiça, bem-estar social e ambiental e responsabilização. 

 

Visitor 

Nesta sessão receberemos executivos ou empresários convidados para apresentarem casos 

reais e debaterem com os alunos. 

 

 

MÓDULO II – IoT 

 

Conceito, Arquitetura, Componentes e Padrões 

Apresentação do conceito de IoT, sua história e evolução. Além disso, serão apresentados os 

drivers, arquitetura, padrões e componentes da rede IoT, bem como as diferenças com IoE e 

M2M. O módulo contará com demonstração prática. 

 

Estratégias de IoT 

Identificação de oportunidades, benefícios e desafios dos negócios relacionados a IoT. 

Apresentação sobre o papel da big data, analytics, inteligência artificial e computação em nuvem 

na IoT. Conceitos como: Industrial IoT e Consumer IoT também serão explorados.  

 

Cases e visita ao Centro de Inovação e Tecnologia da GS1 Brasil (CIT) 

Serão apresentados cases de sucesso de implementação de IoT. Nesse módulo, será realizada a 

visita ao Centro de Inovação e Tecnologia da GS1 Brasil, uma referência mundial em 

conhecimento e experiência que amplia a perspectiva sobre automação, logística e cadeia de 

suprimentos.  

 

 

MÓDULO III – ANÁLISE DE DADOS 

 

Introdução à Análise de Dados 

Obtenção e validação de dados. Data Mining. Correlação e causalidade. Modelagem e tipos de 

estruturas de dados. 

 



Visualização de Dados 

Apresentação e comparação entre os principais aplicativos do mercado. Demonstração de 

ferramentas de DataViz: Tableau, QlikSense & Power BI. Boas práticas de design. A importância 

de Storytelling. Principais tipos de gráficos e quando utilizá-los. 

 

Hands-On PowerBI 

Visualização de dados na prática: construção de dashboards utilizando Power BI. 

 

Estatística e Inferência 

Introdução aos conceitos de população e amostra, distribuições, confiabilidade, estruturas de 

dados. Estatística descritiva: medidas de tendência central e de dispersão. Técnicas de obtenção 

e validação de bases de dados. Técnicas multivariadas: fatorial, ESD e agrupamento. 

 

 

MÓDULO IV – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Introdução à Inteligência Artificial 

Algoritmos supervisionados, não supervisionados. Requisitos básicos para análise de dados 

através de programação. Generalização, medidas de erro, treinamento e teste, viés e variância, 

overfitting, técnicas de regularização e algoritmos de validação. Introdução a regressões 

utilizando GRETL. 

 

Introdução à Lógica  de Programação 

Requisitos básicos para análise de dados através de programação. Variáveis, condicionais e 

laços. Utilização da ferramenta SCRATCH do MIT para fixação de conceitos. Linguagem Python 

para manipulação de dados de fontes diversas (excel, SQL). 

 
Machine Learning 

Aprendizado supervisionado: algoritmos para classificação e regressão utilizando Scikit-Learn. 

 

Deep Learning 

Redes neurais convolucionais. Função custo e softmax. Avaliação de redes neurais. 

 

 



MÓDULO V – PROJETO FINAL 

 

Definição do tema, do projeto e da equipe de trabalho. Orientação do trabalho e elaboração do 
projeto escrito e do Pitch.  

 

 

MÓDULO VI – MENTORING 

 

Sessões individuais de mentoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDENADOR DO PROGRAMA 

 

 

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, CISA, CISM) bem 

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

inteligência artificial na cDataLab e docente nos programas de pós-graduação da 

ESALQ/USP e da PUC-RS. Além de docente, coordena o Master de 4ª Revolução 

Industrial & Emerging Technologies e o programa de pós-graduação em Tecnologias 

Emergentes com ênfase em IoT e Inteligência Artificial da Inova Business School. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIFERENCIAIS DA PÓS-GRADUAÇÃO INOVA BUSINESS SCHOOL & GS1 BRASIL 

 

O curso de pós-graduação da Inova Business School e GS1 Brasil se destaca pelo ineditismo 

caracterizado por: 

 

• Disciplinas pioneiras e inéditas; 

 

• Canvas LMS – a melhor plataforma de ensino híbrido do mundo, utilizada pelas 

melhores escolas de negócios dos EUA e da Europa; 

 

• Mentoring individual: Pioneiro no Brasil; 

 

• Experts de mercado participando em cada módulo (Visitors); 

 

• Visita ao Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) da GS1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURMA ÚNICA 2020 – SÃO PAULO 

 

Início das aulas (turma única): 19 de março de 2020 

Duração: cerca de 14 meses 

Horário das aulas: quintas-feiras das 19h às 22h30 

Carga horária total: 391 horas/aula 

 

Local das aulas 

Edifício Bela Santos - Alameda Santos nº 2441, 9º andar.  

Jardim Paulista - São Paulo/ SP (Esquina com Rua Bela Cintra) 

Estações de Metrô próximas: Consolação (linha verde) e Paulista (linha amarela) 

 

Eventualmente algumas aulas ocorrerão na unidade da GS1 Brasil. Nesses dias os alunos serão 

avisados previamente em seu ambiente virtual. 

Endereço: Rua Henrique Monteiro, 79 – Pinheiros, São Paulo/SP 
Estações de Metrô próximas: Fradique Coutinho e Faria Lima (linha amarela) 

Telefone: (11) 3068-6229 

 

Investimento 

Taxa de Matrícula: R$ 120,00 

 

 

 

Formas de pagamento (parcelado em 12x, 18x ou 22x) 

- 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. 
 

  
   

Opções de Pagamento Valores Associado GS1 
     Total (para pagamento em 18x)      R$ 16.700,00      R$ 13.360,00 
     À vista      R$ 15.030,00      R$ 12.024,00 
     12 parcelas      R$ 1.322,08      R$ 1.057,66 
     18 parcelas      R$ 927,78      R$ 742,22 
     22 parcelas      R$ 789,45      R$ 631,56 



- Boleto bancário (vencimentos todo dia 10, 20 ou 30) diretamente com a unidade, por email - 

primeiro vencimento será no mês de início do curso, ou seja, março de 2020. 

 

Forma de pagamento (à vista): 

- Boleto bancário com vencimento para 5 dias após a data da matrícula no site (enviaremos o 

boleto por email). 

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).  

 

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. 

 

Documentos necessários (anexar ao realizar a inscrição - PNG, JPG ou PDF) 

• 1 foto 3 x 4 digitalizado; 

• Cópia simples do CPF (Frente e verso); 

• Cópia simples do RG (Frente e verso); 

• Cópia simples do comprovante de endereço; 

• Cópia do Curriculum (entregar na secretaria); 

• Cópia autenticada do diploma da graduação (entregar na secretaria). 

 

Confirmação da abertura da turma: 10 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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
     

  
 

 

Inova Business School São Paulo 

Edifício Bela Santos  

Alameda Santos nº 2441, 9º andar.  

                       Jardim Paulista - São Paulo/SP  

(11) 4561-0731  |  (11) 4561-0738 

sp1paulista@inovabs.com.br         

             marcele.blanco@inovabs.com.br

 

 

 

A GS1 Brasil acredita no poder transformador da Educação, por isso agora é parceira da Inova Business 

School em São Paulo. Responsável por padrões de identificação na cadeia de suprimentos como o código 

de barras em todo o mundo, a GS1 busca facilitar a maneira como trabalhamos e vivemos, levando para 

a comunidade de negócios soluções inovadoras que geram eficiência, agilidade, capacitação, redução de                              

........................................................................custo e segurança para empresas e pessoas. www.gs1br.org.br 

 

 

 



 

 

 

 
 


