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Objetivos do programa: ter contato com uma abordagem que possibilita resol-
ver desafios persistentes e complexos, aliados a estudos de caso sobre tema.  
Proporcionar aos alunos o contato com ferramentas que permitam o desenvol-
vimento de estratégias e a implementação de ideias originais e experiências 
inovadoras nas organizações. 

 

Programação*   

1st week: Understanding creativity and innovation from a personal  
development approach 
 
Strategy: asking questions, questioning assumptions, critical thinking 
 
Demystifying creativity, risk and failure. Understanding analysis: Reflective 
Personal exploration, assessments and inventories; Comprehending styles: 
learner, leader, communication, developmental and situational; Recognizing 
diversity/diversification, collaboration, cultural and organizational dynamics. 
Company visits and Business case studies. 
 
2nd week: Methodologies for Solution Design (focus on case studies) 
 
Processes and strategies: why to use them and for what purposes; Contexts of 
creativity and innovation: Analytical approach/framework; Metrics of Innova-
tion: quantitative, qualitative, “Diversification” to companies, individuals etc. 
Exercise adapting, reflecting and applying to own approach. Company visits 
and Business case studies. 
 
3rd week: Applying Solution Design in Organizational Context 
 
Organizational context, product design and nature of work; Finding how to 
adapt to own professional industry; How to apply to own context; Learning how 
and why X is inhibiting information and what parameters exist; How your 
structure is inhibiting creativity/innovation; Understanding what opportuni-
ties/limitations persist; Where innovation occurs; How to identify other crea-
tive/innovative champions. Company visits and Business case studies. 
 

*Sujeito a alterações de acordo com a coordenação.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

 

Abordagem  para desenvolver estratégias e 
gerir mudanças 

PROGRAMA 

DESIGN THINKING & INNOVATION 
 

Instituição parceira da IBS-SP:  

California State University, Northridge - 

CSUN — Estados Unidos 

Data: Janeiro e Julho  

Carga horária: aulas e atividades em perío-

do integral durante 3 semanas—75h/aula e 

5h/atividades extra sala 

Corpo docente: professores PhDs da pró-

pria universidade, com grande experiência 

acadêmica e executiva 

Dinâmica das aulas: aulas expositivas, 

discussão de casos e  atividades práticas  

Público alvo: graduandos e graduados com 

interesse na área de administração. 

 

Atividade adicional: módulo de Business 

English incluso no programa com 27h/aula 

Dupla Certificação: Certificate in Executi-

ve Management e Business English 

Número de alunos em sala: de 15 a 30 

Investimento: U$ 6.289,50 + matr. U$ 

90—ver programa de bolsas de estudos e 

convênios com empresas 

Condições de pagamento: até 16 x sem 

acréscimo. 

 

ATIVIDADES VINCULADAS        

AO PROGRAMA 
 

 

O programa prevê dois encontros 

com executivos americanos dentro 

da grade de atividades. O grupo 

irá visitar uma empresa ou rece-

berá em sala de aula um executivo 

local para propiciar uma oportuni-

dade de interação ao vivo com a 

realidade de negócios dos Estados 

Unidos. Os alunos receberão ainda 

sugestões de visitas a organizações 

e eventos para serem desen-

volvidas mediante escolha dos 

alunos em seus horários livres. 

Campus Principal da California State University 


