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ESTÁ EM BUSCA DE SOLUÇÕES MAIS 
CRIATIVAS E GLOBAIS PARA SEU NEGÓCIO?
Prepare-se para fazer parte da evolução do cenário 
local de inovação, utilizando ferramentas internacionais.

Gestão da Inovação: Uma Visão Europeia 
No curso de Curta Duração da PUCPR Câmpus Londrina você 

experimenta a inovação na prática e amplia sua perspectiva sobre os 

desafios e as complexidades das constantes mudanças nesta área.

Desenvolva seu potencial para inovação a partir de reflexões e insights 

compartilhados por uma das principais referências do assunto na Itália, 

o professor Roberto Panzarani. 

Tendo os cenários de inovação europeu e global como referência, os 

estudantes do curso serão estimulados a gerar oportunidades 

inovadoras para o crescimento e competitividade de negócios locais, 

além de propor ações colaborativas e soluções criativas para 

problemas reais vivenciados nas empresas.

Público-alvo
Profissionais do ecossistema de inovação, 

empresários, empreendedores, estudantes e 

interessados no tema.



Proposta do Curso 
Gestão da Inovação: Uma Visão Europeia 

Com base no conhecimento da dinâmica da inovação 

e da liderança colaborativa, o curso fornece 

elementos práticos para que líderes sejam capazes de 

assumir o protagonismo na cultura de inovação. 

O programa irá proporcionar aos participantes as 

ferramentas e práticas que ajudarão a transformar seus 

modelos de negócios em resposta às mudanças do 

mercado. Além disso, irá promover um intercâmbio de 

ideias entre as boas práticas italianas e o contexto do 

cenário local.

Diferencial
Aprenda com Roberto Panzarani, professor italiano 
que é referência mundial em inovação!

O curso proporciona a interação exclusiva com o Prof. 

Panzarani, que vai partilhar sua extensa experiência no 

mercado de inovação global e perspectiva sobre as 

práticas dessa cultura na Itália e no Brasil. Além disso, 

promove uma metodologia que promove o 

aprendizado e geração insights para incremento na 

gestão da inovação e novos modelos de negócio.

C U R S O  D E  C U R TA  D U R AÇ ÃO



Conheça o Facilitador do Curso
Roberto Panzarani é professor em instituições de ensino superior na 

Itália (Faculdade de Economia da Universidade Católica do Sagrado 

Coração de Roma; Universidade San Raffaele e na Universidade Lumsa 

(Universidade livre Maria Santíssima Assunta) de Roma. No Brasil, 

ministra o módulo de Gestão de Inovação no CRIE, Centro de 

Referência em Inteligência Empresarial na UFRJ.

 

Autor de diversas publicações na área de inovação, é membro do 

Comitê científico da Fundação Visentini na Universidade Luiss em 

Roma. Atua como consultor para o desenvolvimento de programas de 

gestão para o Top Management de grandes instituições internacionais. 

Também acompanha empresas italianas e internacionais nos principais 

locais de inovação do Silicon para Bangalore Valley, da Cidade 

Eletrônica de Tel Aviv, e em países emergentes da Bric e Civets.
 

É presidente do Studio Panzarani & Associates, que tem entre suas principais atividades 

a gestão do “The Innovation Network”, um “think tank” que contém alguns dos maiores 

especialistas mundiais em inovação em âmbito internacional.

https://www.flickr.com/photos

/fondazionebassetti/48956709796/

Fonte:



Programa
24 de agosto | 19h00 às 23h00
25 de agosto | 8h00 às 18h00
Modalidade Presencial 

Investimento:
R$ 1890,00 (em até 4 parcelas)
Desconto de 10% para empresas 
conveniadas

Local: PUCPR - Câmpus Londrina

Secretaria de Pós-Graduação 
da PUCPR Câmpus Londrina

M A I S  I N F O R M AÇ Õ E S :

(43) 9123-5703
pos.londrina@pucpr.br


