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MBI em Business and Project Management Agility  (Master in Business 

Innovation)  

 

Objetivo do curso: Capacitar os profissionais para serem os agentes de mudança ou change 

markers nas organizações, para atuarem em um ambiente de negócios e projetos ágil, 

volátil, dinâmico e competitivo, tendo o cliente como centro das organizações. O papel do 

change marker é atuar na economia de projetos, que é transformar ideias em realidade, por 

meio da entrega bem-sucedida de projetos, tendo como foco o gerenciamento ágil de 

projetos e dos negócios.  

 

Público Alvo: CIO´s, diretores, gestores, líderes, gerentes de projetos, profissionais de 

administração, engenharia, tecnologia, sistemas de Informação e  empreendedores. 

 
 

1. Estrutura Curricular – componente curricular/carga horária. 
 

MÓDULO 1- Negócios  ágeis 

Digital Transformation & Business Agility 32 h/a 

Strategy management in a process approach 32 h/a 

Design Thinking & Lean Inception & Design Sprint 32 h/a 

Economic and financial analysis of projects 32 h/a 

Carga horária total do módulo 128 horas-aulas 

MÓDULO 2- Frameworks Ágeis 

Fundamentals in Project Management 32 h/a 

Agile approach to project management 32 h/a 

Disciplined Agile  32 h/a 

Agile Coaching and High Performance Teams 32 h/a 

Carga horária total do módulo 128 horas-aulas 

MÓDULO 3 – Práticas Ágeis  

Agile strategic business models 32 h/a 

New agility and scaled agile frameworks 32 h/a 

Customer Centrice Management 32 h/a 

Agile estimate and metrics 32 h/a 

Carga horária total do módulo 128 horas-aulas 

Módulo: Aplicação de Conhecimento 48 horas-aulas à 
distância 

Total da carga horária do curso 432 horas-aulas 



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Coordenadoria de Educação Continuada 
 

 

  
IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR (01) 

1. Nome do Componente Curricular: Digital Transformation & Business 

Agility  

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa:  Principais conceitos sobre o assunto e quais são os pilares 

necessários para que a transformação digital ocorra de forma eficaz e sustentável. 

Como a experiência do cliente deve ser encarada na transformação digital, agentes 

culturais e técnicos da transformação digital. 

4. Objetivo: Inserir o aluno nos aspectos fundamentais da transformação digital. 

Fomentar discussões e insights que serão utilizados ao longo do curso. Conhecer 

as ferramentas de auxílio à transformação digital. Entender fatores motivacionais 

de uma transformação digital. Entender principais conceitos do Business Agility.  

5. Conteúdo Programático:  

• Pilares da transformação digital 

o Operações 

o Experiência do cliente 

o Modelo de negócios 

• Pirâmide digital 

• Caminho para a transformação digital 

o Agilidade 

o Change Management 

o Operações 

o Customer Success 

o Negócios Digitais 

o Novas Tecnologias 



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Coordenadoria de Educação Continuada 
 

 

 

• Conceitos de Business Agility 

○ Pilares: 

▪ Leadership 

▪ Transformation 

▪ Org Design 

▪ Culture 

▪ Framework 

● Estudos de Casos 

o Ex: Varejo, Industria, Agronegócio, etc… 
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR (02) 

1. Nome do Componente Curricular: Strategy management in a process approach 

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa:  As diferentes abordagens da estratégia e suas implicações para a APM 

(Agile Project Management); vantagem competitiva como processo e as 

abordagens da I/O (Industrial/Organization) e da RBV (Resource Based View); os 

limites verticais da firma e as estruturas de governança hierárquica, de mercado e 

híbrida: o problema da decisão “make or buy”, de alianças estratégicas e de M&A 

(Merges&Acquisitions); governança corporativa e os conflitos de agência; 

abordagens institucionais sobre estratégia e competitividade.     

4. Objetivo: Capacitar os gestores para o emprego dos microfundamentos da 

estratégia empresarial em tomadas de decisões que conduzam as organizações à 

vantagem competitiva em uma abordagem de processos ou dinâmica.     

5. Conteúdo Programático:  

• Strategy planning, strategy thinking and strategizing   

• Marketing-inspired strategic thinking.  

• The industrial organization approach (I/O) 

• The resource-based view (RBV) 

• The transaction-cost theory (TCT)  

• Agency theory and shareholder value 

• Stakeholders and organizational politics 

• Institutional theory and organizational culture 

 



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Coordenadoria de Educação Continuada 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR (03) 

1. Nome do Componente Curricular: Design Thinking & Lean Inception & 

Design Sprint 

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa:  O Design Thinking, seus métodos e ferramentas. A criatividade como 

processo passível de aprendizado e gerenciamento. Criação de um produto 

mínimo viável a ser construído pelos métodos Design Thinking e Lean Inception.  

4. Objetivo: Apresentar e discutir as metodologias e ferramentas de Design 

Thinking e metodologia de projetos, mostrando a sua utilização prática em diversos 

contextos. Instrumentalizar e capacitar o aluno a projetar em um caráter inovador 

e multidisciplinar. Apresentar o método Lean Inception para a criação de um 

produto mínimo viável.  

5. Conteúdo Programático:  

• Design Thinking 

o Criatividade e processos criativos.  

o Criatividade e inovação. 

o Princípios, Métodos e processos do Design Thinking.  

o Criatividade baseada em problemas.  

o Co-criação: desafios e oportunidades. Experimentação como parte do 

o processo criativo.  

o Gerenciando as incertezas do processo criativo (erro, imprevisibilidade e 

estruturas abertas) 

• Design Sprint 

• Lean Inception 

o Princípios, Métodos e processos do Lean Inception 
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR (04) 

1. Nome do Componente Curricular:  Economic and financial analysis of 

projects 

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa: Riscos estão presentes em todas as decisões de empresariais, 

especialmente em projetos de média e longa duração em ambientes de negócios 

dinâmicos e voláteis. Neste sentido, as tomadas de decisões devem ser 

fundamentadas por técnicas e critérios consistentes, que possibilitem a análise da 

viabilidade econômico-financeira, assim como a atratividade e os riscos para os 

stakeholders. 

4. Objetivo: capacitar o aluno para o entendimento das principais técnicas 

utilizadas para a projeção de fluxos de caixa de projetos, para a avaliação dos 

retornos previstos, para identificação e compreensão da viabilidade e econômico-

financeira do orçamento de capital, e seus riscos envolvidos, visando embasar 

tomadas de decisões criteriosas e seguras. 

5. Conteúdo Programático:  

• Demonstrações Financeiras – Balanço Patrimonial, Demonstração dos 

Resultados do Exercício e Demonstração do Fluxo de Caixa 

• Capital de Giro, Capital Circulante Líquido e impacto no fluxo de caixa  

• EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

• Fontes de financiamento de projetos – capital próprio, terceiros e mix 

• Custo de capital 

• Custo médio ponderado de capital 

• Métodos e premissas para projeções de fluxos de caixa  

• Metodologias de análise de investimentos: Valor Presente Líquido (VPL), 

Período de Payback e Taxa Interna de Retorno (TIR) 
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• Análises de cenários, análise de sensibilidade, avaliação de riscos e 

tomadas de decisões 
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR (05) 

1. Nome do Componente Curricular: Fundamentals in Project Management 

2. Carga Horária: 32h/a  

3.  Ementa:  Mostrar os conceitos básicos de projetos, programas e portfólios. A 

evolução do gerenciamento de projetos. Os grupos de processos e áreas de 

conhecimento. Escritório de Projetos. Perfil e carreira do profissional de projetos. 

Estruturas Organizacionais. Certificações relacionadas. Código de Ética. Fatores 

Críticos de Sucesso em projetos. Liderança Servidora. Tendências em gestão de 

Projetos. Mindset e Manifesto Ágil. Guia  PMBOK®. As abordagens de gestão de 

projetos: tradicional, ágil e híbrida. O PMI e PMI Standards+.com. Orientação a 

entrega versus orientação a valor (resultados). Princípios do gerenciamento de 

projetos.   

4.  Objetivo: Mostrar os fundamentos básicos de gestão ágil em projetos ágeis,  sua 

estrutura, processos, ferramentas e aplicabilidade.   

5. Conteúdo Programático:  

• Conceitos básicos de projetos, programas e portfólios.  

• A evolução do gerenciamento de projetos.  

• Os grupos de processos e áreas de conhecimento.  

• Escritório de Projetos  

• Perfil e carreira do profissional de projetos.  

• Estruturas Organizacionais  

• Liderança Servidora 

• Certificações relacionadas  

• Código de Ética  

• Fatores Críticos de Sucesso em projetos.  

• Tendências em gestão de Projetos.  
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• Mindset e Manifesto Ágil.  

• Guia  PMBOK®.  

• As abordagens de gestão de projetos: tradicional, ágil e híbrida. 

• Práticas ágeis em desenvolvimento de software 

• O PMI e PMI Standards+.com.  

• Orientação a entrega versus orientação a valor (resultados). 

• Princípios do gerenciamento de projetos 
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR (06) 

1. Nome do Componente Curricular: Agile approach to project management  

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa: Mostrar as ferramentas e técnicas ágeis utilizadas para gerenciar um 

projeto no que tange na iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle e melhora contínua.   

4. Objetivo. Mostrar como iniciar, planejar, executar, monitorar e controlar e 

implementar uma melhoria contínua na gestão ágil de um projeto.  

  

5. Conteúdo Programático:  

• Iniciando um projeto ágil 

o Business case 

o Termo de Abertura de um Projeto 

o Identificação das partes interessadas.  

• Planejando um Projeto Ágil 

o Ciclo de vida de um projeto ágil 

o Escopo 

▪ Coleta de Requisitos:  

• wireframes  

• personas  

• jogos ágeis  

• modelagem ágil  

• user stories  

• mapas de user stories. 

▪ Priorização de requisitos ágeis   

o Custo e cronograma 

▪ horas ideais  
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▪ story points  

▪ estimativa por afinidade  

▪ widebrand delphi, planning poker  

▪ velocidade  

▪ estimativa de custos  

• Executando um projeto ágil 

• Entrega de Valor 

o Kanban / Quadro de tarefas 

o Limites de WIP (Work In Progress) 

o Protótipos 

• Engajamento das partes interessadas 

•   Monitoramento, Controle e Melhoria Contínua em projetos ágeis.  

o Gráficos burndown e burnup 

o Gráficos burndown de riscos 

o Diagrama de fluxo Cumulativo (CDF) 

o Ciclo do tempo 

o Gerenciamento da qualidade 

o Fator Humano 

o Spike 

• Práticas de Melhoria Contínua 

• Os domínios de desempenho em gerenciamento de projetos 

• Tailoring 

• Modelos, Métodos e Artefatos 
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR (07) 

1. Nome do Componente Curricular: Disciplined Agile (DA) 

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa:  A agilidade dos negócios está na liberdade de gestão e não com 

foco em estruturas e processos. O Disciplined Agile (DA) é um kit de 

ferramentas que reúne centenas de práticas Agile para orientar  sobre a 

melhor forma de trabalhar para sua equipe ou organização.  

4. Objetivo:  Mostrar como o Disciplined Agile (DA)  fornece uma base sólida 

para agilidade de negócios para que as pessoas, equipes e organizações 

possam otimizar seus processos  de gerenciamento de projetos e obter 

benefícios.  

5. Conteúdo Programático:  

• Introdução a DA 

o Por que DA?  

o Um kit de ferramentas híbridas 

o Melhoria contínua guiada 

• Mindet 

o Princípios 

o Promessas 

o Diretrizes 

• Pessoas 

o Funções nas equipes DAD 

o Papéis ágeis disciplinados em escala 

o Direitos e responsabilidades 

o Comunidades de prática (CoPs) 

o Centros de Excelência (CoEs) 
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o Governando equipes ágeis 

• Processo 

o Disciplined Agile Delivery (DAD) 

o Disciplined DevOps 

o Disciplined Agile IT 

o Disciplined Agile Enterprise (DAE) 

o Agilidade em escala 

• Certificações em agilidade 
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR (08) 

1. Nome do Componente Curricular: Agile Coaching and High Performance 

Teams 

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa:  Identificar o perfil do agile coaching e como ele pode contribuir para 

as organizações alcançarem benefícios organizacionais por meio da liderança e 

desenvolver equipes de alto desempenho. Mostrar as certificações relacionadas a 

agile coaching e liderança.  

4. Objetivo: Mostrar o papel do agile coach e o uso da técnica agile leadership 

para promover equipes de alto desempenho.  

5. Conteúdo Programático:  

• Agile Coach 

o Introdução: Quem são e como surgem 

o O DNA do Agile Coach 

o Mindset e Cultura 

o Agile Mindset e Cultura Organizacional 

o Relacionamento com a Empresa 

o Como remover barreiras organizacionais 

o Como promover aprendizagem contínua na empresa 

o Como facilitar um processo de melhoria contínua 

o Como fazer com que todos participem da mudança 

o A carreira do Agile Coach 

• Agile Leadership 

o Conceito de Liderança 

o Diferença entre Chefe ou Líder 

o A Era da Liderança Ágil 
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o Quem é o Líder Ágil 

o As Competências do Líder Ágil 

o Personalidade e Comportamentos do Líder Ágil 

o Atitudes do Líder Ágil 

o Características dos Líderes Inspiradores 

o 10 Atributos que podem destruir um Líder 

• Equipes de alto desempenho 

• Modelo de TUCMAN 

• Resolução de problemas e tomada de decisão  

o Processos cognitivos envolvidos  

o Inteligência emocional e aspectos afetivos na decisão 

• O papel das equipes no processo decisório 

o A decisão grupal 

• Aspectos comportamentais relacionados à decisão grupal 

o Heurísticas e vieses de decisão  

o Nudges influenciando a decisão 

o Motivações da equipe 

• Certificações em Agile Coach 
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR (09) 

1. Nome do Componente Curricular: Agile strategic business models 

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa:  Lean Start up, Managemen 3.0, Inovação Agil, Framework Cynefin. 

Celebration Grid. Agile in Processes, Change Management, Agile Process. Growth 

Hacking e Certificações Management 3.0.  

4. Objetivo: Mostrar as técnicas ágeis para promover a gestão nos negócios, a 

fim de proporcionar mais agilidade e inovação às organizações que buscam um 

novo olhar e diferencial em seus modelos de negócios.  

5. Conteúdo Programático:  

• Lean Start up 

• Management 3.0 

• Inovação ágil 

• Framework Cynefin 

• Celebration Grid 

• Agile in Processes 

o Continuous Improvement & Agile  

o Value Stream Mapping  

o Process Modelling 

• Product Management (PM) 

• Change Management  

o Gestão da mudança para a agilidade 

• Growth Hacking 

• Certificações Management 3.0 
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR (10) 

1. Nome do Componente Curricular: New agility and scaled agile frameworks 

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa:   

O que é o modelo ágil e como ele atua como viabilizador da transformação 

digital nas empresas. A agilidade como modo de pensar mais do que uma 

nova forma de atuação. A amplitude da agilidade e seus diversos frameworks 

de apoio ao desenvolvimento de produtos até a reformulação do modelo 

organizacional de forma escalada. 
 

4. Objetivo:  

Desmistificar o modelo ágil, toda sua extensão e evolução. Habilitar um novo 

mindset nos alunos. Apresentar os pilares, os princípios e valores do Modelo 

Ágil. Apresentar os frameworks ágeis escalados, aplicações e principais 

diferenças. Avaliar os impactos da adoção da agilidade nas organizações e 

na sociedade. Apresentar o modelo como solução corporativa além da TI 

 

5. Conteúdo Programático:  

• A origem do pensamento ágil e a influência do Sistema Toyota de 

Produção na disrupção do pensamento 

• O manifesto ágil e seus signatários 

• New Agility 

o Modelo spotify 

o Modern Agile 

o Agnostic Agile 

• Os frameworks ágeis escalados 

▪ APM 
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▪ DAD 

▪ Lean Management 

▪ Less  

▪ Nexus 

▪ Rage 

▪ SAFE 

▪ Scrum of scrum 

o O papel do gestor numa corporação ágil 

o O futuro da Governança de TI como conhecemos 

• Governança ágil  
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR (11) 

1. Nome do Componente Curricular: Customer Centricity Management 

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa:  A disciplina enfoca entender profundamente como e porquê as 

pessoas pensam, se comportam e organizam suas vidas. Para atingir esse 

resultado, é primordial entender seu mindset, suas práticas e demandas, 

analisando profundamente as mudanças comportamentais e as tendências 

emergentes que impactam os indivíduos e o mercado.  

4. Objetivo: Capacitar o participante compreender a inteligência sobre o mercado 

e consumidor de forma estratégica, subsidiando tomadas de decisão em 

ambientes de negócios complexos e dinâmicos, gerando vantagem 

competitiva para às organizações.  

5. Conteúdo Programático:  

• Marketing 4.0 

• Marketing e Estratégias Customer Centricity 

• Inteligência de mercado 

• Human Centricity Technologies 

• Social branding 

• Gestão de Canais digitais 

• Social CRM 

• Customer Service e Customer Sucess 

• User experience innovation 

• Psicologia e Neuromarmarketing 

• Comportamento online e experiência omnichannel 

• Tendências do comportamento de consumo 

• Shopper 
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR (12) 

1. Nome do Componente Curricular: Agile estimate and metrics 

2. Carga Horária: 32h/a  

3. Ementa:  Compreender a importância da estimativa e métrica ágil nos 

processos de gerenciamento de projetos ágeis, entendo seus princípios, sua 

performance, mudanças, técnicas e o monitoramento e controle por OKR´s.  
 

4. Objetivo: Mostrar como elaborar uma estimativa e métrica ágil para 

monitoramento e controle de projetos ágeis.  

 

5. Conteúdo Programático:  

• Principles of Agile metrics 

• Agile Estimation 

o Project or Proposal level 

o Release Level 

o Sprint level 

• Performance Management 

• Change managment 

• Lean and Kanban metrics 

• Agile Estimation Techniques 

o Caracteríticas de uma boa métrica ágil 

o Agile Poker 

o Planning poker 

o T-Shirt Sizes 

o Dot Voting 

o The Bucket System 

o Large/Uncertain/Small 
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o Affinity Mapping 

o Ordering Method 

o Story Points  

o T-Shirt Sizing  

o Horas Ideais 

o Indicadores CPI e SPI 

o Medição da Maturidade de Times Ágeis 

• Métricas 

o WIP, lead time e throughput 

o CFD 

o Utilizar o método de Monte Carlo para desenhar cenários de 

entrega 

o Métrica Burndown da Sprint: 

o Métrica Burndown Épico e Release: 

• Planejamento Estratégico, OKR´s e KPI´s.  

o Ciclo de vida de um OKR 

o Desdobramento do OKR 

o Debriefing  
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IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR  (13) 

1. Nome do Componente Curricular: Aplicação de Conhecimento 

2. Carga Horária: 48 horas/aula na modalidade EAD 

3. Ementa: A disciplina promove o desenvolvimento do Trabalho de Aplicação de 
Conhecimento, com base no método prático e aplicado, o qual direciona o aluno para a 
resolução de um desafio ou problema real vivenciado em um contexto institucional/pessoal, 
utilizando os conceitos e práticas abordados ao longo do curso. 

4. Objetivo: Capacitar o participante para investigar, analisar e compreender as causas 
e as implicações dos desafios em um contexto institucional/pessoal; e com base no 
diagnóstico e na pesquisa bibliográfica, propor soluções e ações detalhadas, visando à 
resolução de problemas ou oportunidades reais e pontuais enfrentadas nesse contexto 
institucional/pessoal.    

5. Conteúdo Programático:  

• Definição do problema/oportunidade/desafio a ser resolvido; 

• Descrição das características gerais do contexto institucional/pessoal;  

• Diagnóstico das origens e implicações do desafio a ser resolvido; 

• Pesquisa bibliográfica sobre os temas relacionados com o desafio do contexto 
institucional/pessoal; 

• Proposição de soluções e ações detalhadas para a resolução do desafio.   
 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Cortez, 2017. 317 p. ISBN 9788524924484. 
 


