
Preparando agentes de inovação para o agora



Frente ao cenário imposto pela Pandemia, as

tecnologias e as inovações estão mudando a maneira

de se pensar e fazer negócios. 

 

As novas economias estão em crescimento

exponencial e a consolidação dos ambientes de

inovação e da cultura de empreendedorismo digital e

colaborativo vem estimulando a mudança de perfil do

consumidor e acelerando o surgimento de soluções

digitais e startups em todos os setores.



A Região Metropolitana de Piracicaba já se destaca pela riqueza
cultural, ambientes naturais privilegiados, pela sua importância
econômica, pela presença de instituições de ensino de alto nível e
por seu movimento empreendedor globalmente reconhecido, o que
reforça as vocações dessa região estratégica do interior do Estado
de São Paulo.

Nos últimos anos o movimento de inovação em Piracicaba
demonstrou um crescimento exponencial, com um expressivo
surgimento de novas startups, hubs de inovação, iniciativas de
inovação aberta e corporate venture capital.



Para atender essa demanda e contribuir para alavancar o
ecossistema local, o Centro de Pós Graduação da
FUMEP – Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba
oferece em 2022, como curso de extensão, um
programa dinâmico e acessível para capacitar o
profissional que será muito exigido nos próximos anos: 



Capacitar estudantes, pesquisadores, profissionais e
empresas com competências e habilidades para estruturar,
coordenar e catalisar processos de inovação, analisar as
soluções já existentes e as tendências tecnológicas para
implantar modelos de Inovação aberta e sistemas de
produção mais rentáveis e sustentáveis.



O Curso Gestão da Inovação destaca-se por seu foco na
preparação dinâmica de profissionais para atuarem como
agentes de inovação em projetos, ambientes e organizações
(tradicionais ou startups), movimentos sociais e acadêmicos. 
 



Conteúdos atuais e dinâmicos que permeiam o assunto
inovação, tecnologia, empreendedorismo e
competências profissionais e estratégicas para atuar
como agentes de inovação e transformação. 

Uma vivência com aplicação de ferramentas ágeis  e 

 presença de mentores convidados e tutores das
empresas parceiras.



1.1. ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO
1.2. INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
1.3. PESQUISA INOVATIVA
1.4. FONTES DE RECURSOS PARA INOVAÇÃO
1.5. INOVAÇÃO ABERTA
1.6. CIDADES INTELIGENTES

Prof. Pedro Chamochumbi
Agente de Inovação



2.1.EMPREENDEDORISMO DE IMPACTO
2.2.GESTÃO E ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO
2.3.CRIAÇÃO E GESTÃO DE COMUNIDADES
2.4.LIDERANÇA DE NEGÓCIOS DE IMPACTO
2.5.APRENDIZAGEM PARA A INOVAÇÃO

Prof. Ms. Roberto Almada Leitão



Prof. Pedro Chamochumbi
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Módulo 4 – 

DA MENTORIA 

AO TRABALHO

4.1.MENTORIA COLETIVA E MEETUPS
4.2.APRESENTAÇÃO DE PROJETOS INOVADORES

Prof. Pedro Chamochumbi
 

Prof. Ms. Roberto Almada Leitão

4 Aulas 
Carga horária: 12h   

Prof. Ms. Roberto Almada Leitão
Prof. Pedro Chamochumbi



Um modelo de curso diferente, com foco em
aprendizagem por experiências e aplicação de
ferramentas, mentorias, casos práticos e projetos de
soluções de desafios. Ainda, uma integração com os
diversos ambientes acadêmicos e de inovação do
ecossistema, alem da aproximação com empresas e
agentes de inovação da Região Metropolitana de
Piracicaba.



Agenda 
 

Semana 1....................... 07/06 e 08/06 

  Semana 2........................ 21/06 e 22/06  

Semana 3.......................  28/06 e 29/06

Semana 4.......................  05/07 e 06/07

Semana 5.......................  12/07 e 13/07

Semana 6........................ 19/07 e 20/07

Semana 7........................ 26/07 e 27/07
 

 

 





Prof. Ms. Roberto Almada Leitão



Sobre os
professores

Prof. Pedro Chamochumbi
Agente de Inovação

Agente de inovação e sustentabilidade, com mais de 15

anos de experiência trabalhando como consultor e gestor
em projetos e negócios de impacto em todos os elos da
tripla hélice.

Experiência acumulada ainda como empreendedor, 
 palestrante, professor e mentor em atendimento a
estudantes, pesquisadores, empreendedores, corporações
investidores, 3º setor, instituições de ensino, e autarquias
públicas.
Especialista na ativação de ecossistemas, modelagem e
gestão de ambientes de Inovação . Hoje atua como Agente
de Inovação na SEMDETTUR, Gestor do Hub Piracicaba ,

Presidente do CMCTI - Conselho Municipal de Ciência,

Tecnologia e Inovação de Piracicaba e Agente Inovativa.





Prepare 
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https://www.pos.fumep.edu.br/


