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Engenharia Digital
e Inovação
1 Turma realizada

14 Profissionais formados

OBJETIVO
Vivemos um momento em que a transformação digital acontece em um ritmo vertiginoso,
gerando grandes mudanças no meio empresarial e em todas as camadas da sociedade.
Um grande número de soluções são criadas com o objetivo de otimizar processos com a
redução de custos operacionais, aumento significativo de produtividade e oportunidades
de novas receitas, exigindo dos profissionais um novo conjunto de competências técnicas e
comportamentais.
Toda essa transformação digital influencia diretamente a estrutura atual do campo das
engenharias e tecnologias da informação, exigindo dos profissionais das diversas áreas uma
reestruturação nos modelos mentais, no uso intensivo da tecnologia e criando um novo
conceito na convergência tecnológica entre IT/OT (tecnologia da informação e tecnologia
operacional) e gestão da infraestrutura tecnológica.
O curso tem como objetivo capacitar os profissionais no processo de transformação exigido
pelas empresas, trazendo a transformação digital como base de um novo mindset. Além disto, o
curso também contribuirá para a atualização dos participantes na aplicação prática das novas
tecnologias digitais disponíveis no mercado nos diversos campos de aplicação da engenharia,
propiciando que cada participante possa ser um agente de inovação e transformação digital
em suas empresas.

PÚBLICO-ALVO
Diretores, Gerentes, Supervisores, Coordenadores, Líderes, Engenheiros
e profissionais de Tecnologia da informação que buscam atualizar-se em
relação ao novo padrão de pensamento digital e às diversas tecnologias
que apoiam e aceleram a transformação digital nas empresas.
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Competências
Desenvolvidas
• Entender que para aplicar a transformação digital é necessário repensar o modelo de negócio
para que o mesmo permita que sejam aplicadas as ferramentas utilizadas na transformação
digital;
• Entender o que é mindset digital e quais formas e ferramentas podem ser utilizadas para
transformar a cultura tradicional em cultura digital das organizações
• Integrar processos, tecnologias e pessoas para a aplicação das tecnologias digitais nas
empresas;
• Identificar a melhor tecnologia e aplicar no processo produzindo maior eficiência;
• Entender a necessidade de se repensar novos processos de negócios suportados pelo uso das
novas tecnologias. Compreender como funciona o ecossistema de inovação;
• Como fazer essa transformação usando metodologias ágeis de gestão;
• Como aplicar os conceitos de inovação (evolutivos e disruptivos) no auxilio da transformação
dos modelos de negócio e transformação digital;
• Conhecer as principais ferramentas e sistemas de infraestrutura que irão auxiliar no processo
de transformação digital do negócio.
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PROGRAMA

Pós-Graduação - Aperfeiçoamento | 180h

1 - TRANSFORMAÇÃO DE NEGÓCIOS COM TECNOLOGIA
1.1
- Transformação digital
1.1.1 Transformação digital e você (mindset digital)
1.1.2 Transformação digital e os negócios
1.1.3 Indústria 4.0
1.2
- Processos (de negócios) digitais e algoritmos
1.2.1 Algoritmos
1.2.2 Modelagem e Gestão de Processos
2 - TECNOLOGIAS DIGITAIS I
2.1 - Tratamento e análise se dados
2.1.1 - Big Data e Analytics
2.1.2 - Data Science
2.2 - Inteligência artificial
2.2.1 - Inteligência Artificial
2.2.2 - Machine Learning
3 - TECNOLOGIAS DIGITAIS II
3.1. Tecnologias baseadas na internet
3.1.1. Cloud Computing
3.1.2. Internet das coisas (sensoriamento)
3.2. Simulação
3.2.1. Realidade Aumentada e Realidade Virtual
3.2.2. BIM
3.3. Cyber segurança
3.4. Robôs autônomos e integração de sistemas
4 - INOVAÇÃO E AGILIDADE
4.1 - Metodologias para inovação (Design Think)
4.2 - Abordagens ágeis e suas metodologias
4.3 - Melhoria contínua (MVP e suas evoluções)
4.4 - Ecossistema de inovação e plano diretor
5 - TRABALHOS TÉCNICOS DE FINAL DE CURSO
5.1 - Acompanhamento do TTFC
5.2 - Seminário de Apresentação dos Trabalhos Técnicos
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Coordenação
do Curso
Ângelo Braga
Mestre em Marketing Internacional (Universidade de La Plata - Argentina), MBA em Gestão de
Projetos (FGV-MG), pós-graduado em Gestão de Projetos (IETEC-MG) e em Análise de Sistemas
(FUMEC-MG). Graduado em Engenharia Elétrica (PUC-MG). Doutorando em Administração
(Universidade Nacional de Misiones - UNaM, Posadas - Argentina).

Possui as certificações: PMP (Project Management Professional) pelo Project Management
Institute (PMI) e Scrum Fundamentals Certified pelo ScrumStudy (Metodologias ágeis de gestão).
Profissional com mais de 25 anos de experiência, atuou nas áreas de Ciência da Computação,
e atualmente é consultor no segmento de Gestão de Projetos, Elaboração, Implementação de
Projetos e Treinamento de TI.

Autor de capitulo do livro Gestão de Projetos Brasil, Editora Ietec, 4ª edição, alinhado com 6ª
edição do PMBOK. Coordenador e professor dos cursos de pós-graduação na área de Gestão
de Projetos e Gestão e Tecnologia da Informação do Ietec.
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Processo Seletivo
Simplificado
1. Apresentação de documentos
O candidato recebe informações no prazo de 48 horas sobre o envio de currículos,
ficha de inscrição e documentações exigidas conforme regulamentações vigentes,
com possibilidade de realização de entrevistas para esclarecer dúvidas e
orientações sobre o curso escolhido.

2. Necessidade de entrevista
A entrevista é realizada eventualmente, caso o IETEC sinta necessidade de esclarecer a escolha
pelo curso ou de orientar o candidato sobre o curso escolhido.

3. Efetivação da matrícula
O candidato realiza a matrícula após a aprovação dos documentos requisitados, formulários
devidamente preenchidos, e validação do perfil pela coordenação. A nossa equipe de
atendimento realiza a confirmação do processo e autoriza a assinatura do contrato.
Documentos a serem enviados após a aprovação da matrícula:
• 1 foto 3x4, 1 cópia simples da carteira de identidade, CPF, título eleitor, comprovante de
endereço residencial;
• 1 cópia do diploma de graduação ou 1 cópia da Declaração
de conclusão do curso de graduação;
• Contrato de prestação de Serviços assinado.
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Por que escolher o
IETEC para se capacitar?
NÚCLEO DE CARREIRAS
Coordenado pela Coach de Carreiras, Psicóloga e Mestre
em Administração Silmara Pereira, o Núcleo de Carreiras
oferece um espaço multidisciplinar, onde nossos alunos
têm a oportunidade de revisitar suas trajetórias e construir
uma perspectiva de futuro pautada na sustentabilidade
pessoal e profissional, analisando seus objetivos e metas
a serem alcançadas. Com isso, os profissionais assumem o
papel de protagonistas de suas vidas e carreiras.
Pautado no lema do Ietec “Ensina quem sabe fazer”, o Núcleo
possui uma estreita relação com o mercado, aproximando
a academia das necessidades do mundo dos negócios. Para
isso, é utilizada uma metodologia inovadora, que tem como
objetivo transmitir aos participantes os princípios para
autogestão e liderança de si, dando a eles as habilidades necessárias para planejar os caminhos
a serem trilhados. Oferecemos ainda diversas oficinas e workshops gratuitos com especialistas
do mercado.

CREDIBILIDADE
Desde 1987, o Ietec atua em educação e treinamento, tornando-se referência e provedora
em diversas áreas do conhecimento. Único mestrado em Engenharia e Gestão recomendado
pela Capes e com um programa excelente por ter Professores Doutores de grande experiência
acadêmica nacional e internacional.
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Por que escolher o
IETEC para se capacitar?
CONTEÚDO E APLICABILIDADE
Os conteúdos são consistentes e atendem às necessidades do mercado, aliando teoria e prática.
E o aprendizado é voltado à aplicabilidade, com aulas dinâmicas e análise de casos atuais que
alimentam a interação entre professores, alunos e mercado, resultando numa produtiva troca
de experiências.

Jeito Ietec
de Ensinar
A instituição é referência em educação tecnológica e provedora de conhecimento em diversas
especialidades, o que possibilita a obtenção de resultados concretos para o desenvolvimento
das carreiras e dos negócios. Sua credibilidade se reflete no corpo técnico, composto por uma
equipe multidisciplinar de professores e coordenadores com sólida formação acadêmica e
ampla experiência de mercado.
Nossa proposta educacional tem o objetivo de promover o desenvolvimento do ser humano
através da educação tecnológica continuada, possibilitando a melhoria da gestão nas organizações.
Nosso estudante tem um papel central e ativo, atuando como protagonista do seu aprendizado.
O jeito Ietec de ensinar está presente em todos os nossos cursos – Mestrado, Aperfeiçoamento,
Cursos Ágeis presenciais e EAD – e em cada um deles customizamos estratégias, métodos e
processos específicos para atingir os objetivos propostos. Importante também, e único no jeito
Ietec de Ensinar, é a aplicação imediata do conteúdo no dia a dia profissional.
Construímos junto com os profissionais e empreendedores, eternos estudantes, o conhecimento
que eles precisam para resolver problemas, encontrar soluções, entregar resultados, e vencer
os desafios de hoje.
Cidadania, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente são valores que a instituição
promove em tudo o que pratica e ensina.
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Desde 1987, o Instituto de Educação Tecnológica investe no que sabe fazer de melhor:
promover o desenvolvimento do ser humano através da educação tecnológica continuada,
possibilitando a melhoria da gestão nas organizações.
Sempre atento às necessidades do mercado, o Ietec oferece cursos pioneiros em diferentes
áreas do conhecimento.
Tendo como premissa essa busca pelo que há de mais relevante para a capacitação dos
profissionais, a instituição criou, em 1991, o primeiro curso de pósgraduação em Engenharia
Ambiental. Em 1998, o Ietec sai mais uma vez na frente e cria a 1ª turma de pós-graduação em
Gestão de Projetos do Brasil. Atualmente, já foram formadas mais de 190 turmas e mais
de 4.600 profissionais.
Nesta trajetória, destacamos ainda a criação e organização da Ecolatina: Conferência
Latino-Americana sobre Meio Ambiente e Responsabilidade Social, que teve sua primeira
edição em 1998. Foram sete edições do evento, com um público total estimado de mais de 50
mil pessoas, de 31 países.
Em 2014 iniciamos a primeira turma de Mestrado da Instituição, inovando novamente como
única instituição brasileira a oferecer um programa de Mestrado que alinha Engenharia e
Gestão.
São esses mais de 35 anos de história e expertise, que fazem do Ietec referência quando o
assunto é educação continuada.
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Nosso
Propósito
MISSÃO
Promover o desenvolvimento
do ser humano através da
educação tecnológica continuada,
possibilitando a melhoria da gestão
nas organizações.

VISÃO

VALORES

Ser referência em educação
continuada na América Latina.

Respeito aos clientes, ética e
profissionalismo, responsabilidade
social.

Através do estudo, eu adquiro informação, e através da
informação eu adquiro conhecimento; e o conhecimento me
permite agir com liberdade enquanto outros o fazem pelo medo.
Aristóteles

Aproveite o desconto para
inscrições antecipadas!
Acesse o nosso site e
conheça os outros cursos:
ietec.com.br
Ou entre em contato pelo nosso e-mail:
cursos@ietec.com.br
Ou pelo nosso WhatsApp:
(31) 99957 - 6175
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