Inova Business School – escola de negócios parceira:

Olá, tudo bem?
Escrevo para contar uma novidade para você,

colaborador(a) e/ou associado(a)

SWISSCAM Brasil, empresa parceira da Inova Business School!
Agora, onde você estiver - no Brasil ou no mundo - você pode colocar o DNA
“TrendsInnovation” no seu currículo estudando na Inova Business School Digital.
Através da plataforma Canvas LMS, todas as aulas serão ministradas 100% ao vivo e online.
Tudo isso do conforto da sua casa. Conteúdos exclusivos, aulas com o time de professores
da Inova, discussões, debates em salas privadas, uso de metodologias ativas e muito mais.
Interação total, network sem fronteiras e cursos com os diferenciais de: Futuro, Tendências
e Inovação.

Conheça a Inova Digital e inicie a sua jornada TrendsInnovation!

> Abaixo a agenda dos programas previstos para o segundo semestre 2020! <

Ah! e lembre-se!
Por ser de empresa parceira, você tem 15% de
desconto em qualquer um dos cursos!

O Pós-MBA TrendsInnovation é um programa volta para quem já fez MBA, ocupa cargo
de liderança, busca uma atualização nos conceitos de gestão e quer conhecer e se
aprofundar em temas emergentes. Prático e aplicado, desenhado para gerar resultados
rápidos na carreira dos participantes e assim, ampliar sua capacidade de liderança.
Início das aulas: 03 de setembro de 2020.
Aulas às segundas e quintas, das 19h00 às 22h30.
Duração: 03 meses (aulas 2 vezes na semana).
As sessões individuais de aconselhamento de carreira e mentoria acontecerão ao longo do
programa e também serão online.
>> Veja abaixo alguns módulos do programa:
$ Futuro e Tendências
#
"
$ Comunicação Emocional Aplicada à Liderança
#
"
$ Transformação Digital
#
"
$ Futuro e Tendências em Marketing e Vendas
#
"
$ Futuro e Tendências em Gestão de Pessoas
#
"
$ Gestão Estratégica de Negócios
#
"

Confira todos os detalhes do programa no link:
www.inovabs.com.br/posmbatrends

O MBA TrendsInnovation da Inova Business School é diferente de tudo o que você já viu.
Possui diferentes áreas de especialização, módulos sobre temas emergentes, sessões
individuais de mentoring técnico e de aconselhamento de carreira, entre outros detalhes.
O DNA do MBA TrendsInnovation da Inova é: Futuro, Tendências e Inovação. Conheça!
Início das aulas: 21 de setembro de 2020.
Aulas às segundas e quartas, das 19h00 às 22h30.
Duração: 07 meses (aulas 2 vezes na semana).
As sessões individuais de aconselhamento de carreira e mentoria acontecerão ao longo do
programa e também serão online.
>> Veja abaixo as áreas de especialização:
$ Recursos Humanos
#
"

$ Gestão da Inovação
#
"

$ Marketing
#
"

$ Liderança TrendsInnovation
#
"

$ Gestão de Negócios
#
"

$ Full Agile
#
"

$ Gestão de Operações
#
"

$ Transformação Digital
#
"

$ Futuro, Prospectiva e Foresight
#
"

$ Design Thinking
#
"

$
#
"

Coolhunting

e

Mapeamento

de

Tendências

Confira todos os detalhes do programa no link:
www.inovabs.com.br/mbatrendsdigital

A Pós-graduação em Economia Criativa da Inova Business School foi desenvolvida com
as mais relevantes tendências em educação executiva. As chamadas ''novas economias''
estão mudando a forma como enxergamos o mundo e os negócios: Economia Circular,
Compartilhada, Colaborativa e Multivalor.
Transformação Digital, Inovação Disruptiva, Gestão de Plataformas, Capitalismo inclusivo,
Sustentabilidade, são alguns dos módulos desta pós-graduação.
Início das aulas: 21 de setembro de 2020.
Aulas às segundas e quartas, das 19h00 às 22h30.
Duração: 07 meses (aulas 2 vezes na semana).
>> O que você irá desenvolver cursando esta pós-graduação:
$ Visão de futuro e das tendências que
#
"

$
#
"

estão por vir;

meritocracia;

$ Capacidade de inovação em negócios,
#
"

$
#
"

produtos e processos;

economia;

$ Capacidade de identificar, correr e
#
"

$ Liderança de equipes exponenciais;
#
"

gerenciar riscos;

Orientação

Uso

das

para

resultados

ferramentas

da

e

nova

$ Ética, visão sustentável de negócios e
#
"

$ Desenvolvimento das competências
#
"

visão cosmopolita.

ligadas a inovação;
$ Foco e produtividade na gestão do seu
#
"

tempo e dos seus projetos;

Confira todos os detalhes do programa no link:
www.inovabs.com.br/economiacriativadigital

A Inova Business School também oferece cursos de curta duração, ao vivo e online para
que você possa estudar onde você estiver.
$ Cursos livres e de rápida duração;
#
"
$ Ao vivo e online, usando a plataforma Canvas LMS;
#
"
$ Cursos certificados pela Inova Business School;
#
"
$ Time de professores e professoras experientes, atuantes do mercado;
#
"
$ Networking com alunos(as) de vários cantos do país;
#
"
$ Matrícula direto no site e pagamento facilitado, em até 3x sem juros no cartão de crédito.
#
"

Confira agenda dos Masters 2020 (2º semestre) abaixo:

Master: Transformação Digital
(turma confirmada, últimas vagas)
Como iniciar uma Jornada de Transformação Digital em suas
empresas

considerando

os

contextos

de

mudança

atuais

resultantes da 4ª Revolução Industrial. Terão acesso a ferramentas
e exemplos de como aplicar no dia a dia a transformação digital.
Professores Luis Rasquilha e Norberto Tomasini (PWC)
Dias de aula: 07/08 e 08/08.

Confira todos os detalhes do programa no link:
www.inovabs.com.br/transfdigital

Master: Gestão de Cenários & Inovação Estratégica
Em plena 4ª Revolução Industrial, dominada pelo mundo conectado,
as empresas e os profissionais enfrentam transformações radicais
permanentes,

resultantes

da

democratização

do

acesso

à

informação e da mudança do comportamento humano. Este
programa de imersão apresenta e debate os principais cenários de
mudança dos mercados e seus impactos nas organizações, com o
objetivo de estabelecer as bases de planeamento estratégico para o
futuro.
Prof. Luis Rasquilha
Dias de aula: 09/10 e 10/10.
Confira todos os detalhes do programa no link:
www.inovabs.com.br/gestaocenarios
--------------------------------------------------------

Master: Emerging Technologies em Foco
Apresentar as principais aplicações, características, padrões e oportunidades que a 4ª
Revolução Industrial traz para os negócios; conhecer as tecnologias digitais no momento,
seus conceitos, aplicações e valor para a gestão.
Dias de aula: 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11 e 10/11.
Confira todos os detalhes do programa no link:
www.inovabs.com.br/technologiesemfoco

Nestas edições 100% ao vivo e online, as aulas acontecerão na plataforma Canvas LMS
(Learning Management System), 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, 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, participará de discussões, aulas ao vivo e online, entre outras atividades.

--------------------------------------------------------

Free Meetings via Zoom
Palestra: Atualizando a Jornada do Cliente
Dia: 10/08 (segunda-feira)
Horário: 19h30 às 20h30
Prof. Renato Cecchettini
Inscreva-se em:
www.inovabs.com.br/digital/agenda

--------------------------------------------------------

Live via Zoom
Bate-papo: O presente eo futuro da carreira de
Conselheiro (a)
Dia: 13/08 (quinta-feira)
Horário: 19h às 20h
Profs. Marcelo Veras e Paulo Iserhard
Inscreva-se em:
www.inovabs.com.br/digital/agenda

--------------------------------------------------------

Free Meetings via Zoom
Palestra: Design Thinking
Dia: 25/08 (terça-feira)
Horário: 19h30 às 20h30
Profª Érika Pozetti
Inscreva-se em:
www.inovabs.com.br/digital/agenda

--------------------------------------------------------

Free Meetings via Zoom
Palestra: Growth Skills – Habilidades que
aceleram o seu crescimento
Dia: 17/09 (quinta-feira)
Horário: 19h30 às 20h30
Prof. Leandro Diniz
Inscreva-se em:
www.inovabs.com.br/digital/agenda

--------------------------------------------------------

Mais informações e inscrições para os eventos, acesse:
www.inovabs.com.br/digital/agenda

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 São Paulo

Inova Business School São Paulo

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

Edifício Bela Santos

(11) 9 6930-6083

Alameda Santos nº 2441, 9º andar.

sp1paulista@inovabs.com.br

Jardim Paulista - São Paulo/SP

marcele.blanco@inovabs.com.br

