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Programa de Disciplina
Especialização em Ciência dos Dados
Módulo: I
Disciplina: Inovação Tecnológica e Design Thinking
Carga Horária: 15 horas (10 teóricas, 5 práticas)
Ofertante: Departamento de Engenharia de Produção – DEENP/UFOP
Objetivo:
Apresentar ao aluno os conceitos básicos sobre a inovação tecnológica, processos decisórios, racionalidade e Design Thinking e também permitir que ele possa fazer uma análise das possibilidades
de inovação tecnológica no seu ambiente de trabalho no contexto siderúrgico.
Ementa:
Conceito de Inovação Tecnológica. Inovação tecnológica de produto e de processo. Os efeitos sociais
da inovação. Agentes e inovação. Ciência, engenharia e empreendedorismo. Mercados e competição.
Pensamento ocidental e método científico. Design Thinking. Identificação e resolução de problemas.
Desenvolvimento tecnológico na indústria siderúrgica.
Conteúdo Programático:
1. Conceito de Inovação Tecnológica:
a) Entendendo o conceito de inovação e inovação tecnológica.
b) A importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento econômico.
c) A inovação como elemento da “destruição criativa” no sistema capitalista: uma visão
Schumpeteriana.
2. Inovação e sociedade:
a) Os efeitos sociais da inovação no trabalho e no padrão de vida.
b) Instituições e inovação.
c) Inovação tecnológica de produto e de processo.
d) Inovação tecnológica e produtividade.
3. Mercados e competição:
a) Agentes e inovação.
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b) Inovação tecnológica, ciência, engenharia e empreendedorismo.
4. Desenvolvimento tecnológico na indústria siderúrgica:
a) Inovação e valor do produto/processo.
b) Os efeitos de substituição da inovação tecnológica sobre produtos/processos.
c) Desenvolvimento versus incorporação de inovações tecnológicas.
5. Análise do papel do ambiente micro-institucional na inovação.
6. Plano de incorporação e de desenvolvimento de tecnologia no ambiente siderúrgico.
7. Pensamento ocidental e método científico:
a) As origens do pensamento ocidental.
b) As origens do método científico.
c) A tomada de decisão racional.
8. Identificação e resolução de problemas:
a) A criatividade.
b) As heurísticas de julgamento e a racionalidade limitada.
c) Método Design Thinking para resolução de problemas.
Metodologia:
No que tange a parte teórica será utilizado o método expositivo com discussão dos conteúdos. Quanto
à parte prática, cada aluno deverá elaborar um plano de aplicação dos conceitos apresentados na
sua realidade de trabalho, que se encontra no contexto siderúrgico.
Atividade Prática Proposta:
Dentro do contexto da indústria siderúrgica, será realizada atividade de cunho prático referente aos
itens 6 e 7 do conteúdo programático.
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