
Programa Innovation & ExO: 
Inovação para Organizações 
e Líderes do Futuro

Curso de Aperfeiçoamento 



Profissionais e organizações estão sendo impactados pela rápida transformação dos 
mercados, das indústrias e da sociedade, impulsionados pela Transformação Digital e 
Inovações Disruptivas que vêm ganhando protagonismo na economia global. Este fenômeno 
tem provocado o desenvolvimento de novas referências organizacionais e de negócios para 
o alinhamento das organizações em um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e 
ambíguo, que desafia os modelos tradicionais das organizações atuais.  Neste contexto, o 
IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio desenvolveu, com apoio da AGI – Agência PUC-Rio de 
Inovação, o programa Innovation & ExO: Inovação para Organizações e Líderes do Futuro, 
uma capacitação para profissionais que podem colaborar na implementação de programas 
sustentáveis de inovação nas organizações, promovendo a transformação para novos 
paradigmas, alinhados à nova realidade do mercado. 

OBJETIVOS
DO CURSO

·  Explorar ambientes de alta complexidade como oportunidade para o 
desenvolvimento de uma visão estratégica através da inovação para as 
organizações modernas;

·  Desenvolver habilidades pessoais para fomentar projetos multidisciplinares 
dentro da empresa e interação com atores externos (parceiros);

·  Aprofundar o conhecimento dos principais fundamentos de negócios em 
ambientes de inovação e diferenciá-los dos fundamentos de negócios em 
ambientes operacionais e de produção.
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O programa 
tem por finalidade:

ExO - Organizações Exponenciais

*

*



O curso utiliza o método de educação por projetos. 
A trajetória do aluno começa com a alocação a um 
orientador/mentor que irá apoiá-lo na construção 
do seu projeto em reuniões estruturadas de 
mentoria ao longo do curso.  Haverá um conteúdo 
referencial para todos, dividido em três módulos 
com disciplinas híbridas com carga horária de 12 
horas presenciais e 4 horas a distância cada. 
Adicionalmente, o aluno escolherá pelo menos três 
disciplinas-satélite a distância (4 horas cada) entre 
diversas opções oferecidas a depender de quais são 
seus interesses na construção do seu projeto.



DISCIPLINAS

Dividido em três módulos, o curso conta com disciplinas híbridas - presenciais e a 
distância - que irão aplicar as metodologias ativas de ensino (PBL e TBL), Métodos 
Ágeis e Design Thinking. Foi estruturado para alinhar o estado da arte do tema 
Inovação e sua aplicação prática ao ambiente de negócios.
 
Já no início do programa, é designado ao aluno um  que irá apoiá-orientador/mentor
lo na construção do seu projeto ao longo de todo o curso.  Até o final, o aluno 
também terá escolhido pelo menos três disciplinas-satélite a distância entre as 
diversas opções oferecidas, tais como   entre cleantech, fintech, healthtech, retailtech,
outras, a depender de quais são seus interesses na construção do seu projeto.

Organizações
do Futuro

Ambientes Complexos e Tendências
Ecossistema de Inovação 
Organizações Exponenciais

Líderes 
do Futuro 

Liderança Empreendedora
Gestão Estratégica de Inovação 
Gestão de Empresas Lean Ágeis
  

Transformação Digital + 
Modelos de Negócios 

Tecnologias Emergentes
Modelos de Negócios 
Transformação Digital

Cleantech
Fintech
Govtech
Healthtech
Insurtech
Legaltech
Peopletech
Propytech
Regtech
Retailtech
Socialtech

* PBL - Problem Based Learning
TBL - Team Based Learning 

*

Carga horária
Mentoria: 4h

Carga horária
EAD: 48h

Carga horária
Presencial: 108h

Total: 160h



Público-alvo

Líderes 
Organizacionais  
 

Com uma abordagem ampla, o programa 
se destina a atender profissionais que 
ocupam ou estão se preparando para 
ocupar posições executivas nas 
organizações, além de empreendedores, 
mentores e profissionais liberais, tais 
como:

Gestores de 
Inovação 

Profissionais de  
P&DI, Transformação 
Digital e Open Innovation

Empresários que priorizam a inovação como 
vantagem competitiva para seus negócios

E que pretendam 
compreender, 
interagir e 
aprofundar 
conhecimentos sobre 
os atores do 
ecossistema de 
Inovação: 

· Hubs de Inovação | Distritos de Inovação
·  Agências de Fomento e Entidades Governamentais 
· Propriedade Intelectual e Novos Modelos de Negócios 
· ICTs, Centros de P&DI, Universidades 
· Atores do Ecossistema de Inovação

P&DI - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

*

*

*

*ICTs - Instituições Científicas e Tecnológicas

certificado.



 
A PUC-Rio como 
alma mater

Diferenciais:

A PUC-Rio é uma destacada referência 
nacional na área de Inovação, Pesquisa e 
Desenvolvimento, na interação com indústria e 
sociedade no desenvolvimento de ambientes 
de inovação, tecnologias emergentes e 
negócios disruptivos. Esta experiência e 
conhecimento serão compartilhados com os 
participantes do programa;

Programa desenhado para atender também 
profissionais que residem fora da cidade do Rio 
de Janeiro, sem abrir mão das interação em 
sessões presenciais; 

Corpo docente que alia experiência em 
projetos de inovação com forte base 
acadêmica;  

Compromisso integral com a qualidade do 
ensino, tradição da PUC-Rio;

Atenção ao perfil e maturidade na formação de 
turmas, valorizando o networking;

Equipe dedicada ao cuidado e apoio 
individualizado aos alunos; 

Desenvolvimento de projeto individualizado 
integrado ao programa; 

Disciplinas-satélite complementares e 
optativas atendendo às necessidades 
individuais de conhecimento adicional; 

Campus ecológico próximo a  serviços de 
estacionamento no entorno e ao ponto de 
integração do Metrô.

Diferenciais:



IDEALIZAÇÃO

A seleção é baseada em análise de currículo e entrevista com a coordenação. 
O formulário de inscrições está disponível no site: 

www.iag.puc-rio.br/inovacao

PROCESSO
SELETIVO

Luis Felipe CarvalhoLygia Alessadra Magalhães Magacho
a

Mestra em Gestão de Empresas pelo IAG PUC-Rio, especializada 
em Gestão de Empresas pelo IAG PUC-Rio e advogada / bacharel 
em Direito. Atualmente é sócia da Triade Gestão Empresarial e da 
Brain Ventures e professora do Departamento de Administração 
da PUC-Rio. Possui experiência na área de Direito e 
Administração, com ênfase em Administração, atuando 
principalmente nos seguintes temas: empreendedorismo, 
incubação, inovação, ecossitema de inovação, desenvolvimento 
local, hélice tripla e aliança estratégica.
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