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DESCRIÇÃO DA DISCIPLINA
O ambie
ente empre
esarial, tan
nto em nívvel mundiall como na
acional, tem
m passado por profundas
mudança
as nos últim
mos anos, as
a quais têm
m sido consideradas diretamente relacionada
r
as com a TI. Um
dos aspe
ectos mais importantes deste novvo contexto
o é a conso
olidação deffinitiva do ambiente
a
digital,
que passsou a permiitir, de fato, a transform
mação digita
al da socieda
ade e das o
organizaçõe
es.
Com isso
o, as organizações têm
m procurado
o um uso ca
ada vez ma
ais intensivo
o e amplo de
e Tecnologiia de
Informaçção (TI), com
mo uma poderosa ferra
amenta empresarial, que altera ass bases da competitivid
dade
e estraté
égias empre
esariais.
Neste ambiente, ass estratégia
as empresa
ariais devem
m priorizar os novos modelos d
de negócioss, os
ganizacionais, dos impa
actos no fator humano
o e nos inve
estimentos, e na
desafios das novas formas org
ão das cade
eias de valo
or, física e virtual, semp
pre com a pe
erspectiva d
do futuro de
este cenário
o.
integraçã
A assimiilação e utilização de fforma ampla
a e intensa de Tecnolo
ogia de Info
ormação, se
e tornaram p
parte
da estrattégia das organizaçõe
o
s. O conhe
ecimento do
os vários asspectos e co
ontribuiçõess, bem com
mo da
sua utilizzação atual,, potencial e tendências é impresccindível para
a o aproveittamento bem sucedido
o das
oportunid
dades do am
mbiente em
mpresarial attual.
Esta dissciplina tem
m como ob
bjetivo ofere
ecer aos p
participantess os funda
amentos de
estas áreass de
conhecim
mento e estimular a disscussão teórica, prática
a e estrutura
ada de sua aplicação n
nas empresa
as. A
contribuição do currso, além do aprimoramento prop
piciado por este conhe
ecimento, ta
ambém esttá na
plicação de
e instrumentos para a definiçã
ão, impleme
entação e avaliação das
apresenttação e ap
estratégiias do uso
o de Tecno
ologia e dos Negócio
os na Era Digital, viisando a identificação
o de
oportunid
dades de pe
esquisa e publicação.
O tema central do ccurso é Teccnologia de
e Informação, com ênfa
ase no ente
endimento e tratamentto do
gap tecn
nológico deffinido como a diferença
a entre a teccnologia asssimilada e a tecnologia
a disponível,, que
definirá o grau de transformaçção digital. A abordage
em será estratégica e g
gerencial, e não técnicca. O
curso ap
presentará e discutirá
á os conce
eitos, os asspectos e as contribu
uições da utilização
u
d
desta
tecnologia e sua administraçção, em e
especial so
obre os se
eus benefíccios para o desempe
enho
arial.
empresa
OBJETIV
VOS DA DISCIPLINA
O objetivo
Os
os de aprrendizagem da discip
plina estão
o apresenttados na tabela abaixo,
demonsttrando como
o os mesmo
os contribue
em para os objetivos do
o CMCDAE.
Objetivos do CMCDAE

Métodos qualitativos de
pesquisa

O
Objetivos da disciplina
Elaborar trrabalho aplicado da disciplina com
c
método cieentífico:
» utilizarr a fundamentaação teórica da disciplina para analisar o conteexto de uma
empreesa e identificarr o desafio.
» elaborrar um estudo de
d caso de aplicação da teoria aabordada.

Métodos quantitativos
q
de
pesquisa
Conhecime
ento do tema de
pesquisa / teoria

Grau de
contribuiição
●●○

○○○
Apresentar e discutir:
» os mod
delos para iden
ntificar as Dimen
nsões do Uso dee Tecnologia dee Informação.
» os modelos e prático
os para identificcar os Direcionaadores, os Usoss de Tecnologia de
Inform
mação, os Beneefícios e Valorr do Uso de TTecnologia de Informação, e a

●●●
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Governança e Adminiistração de Tecn
nologia de Inforrmação.
Elaborar trrabalho aplicado da disciplina com
c
método cieentífico:
» utilizarr a fundamentaação teórica da disciplina para analisar o conteexto de uma
empreesa e identificarr o desafio.
» elaborrar um estudo de
d caso de aplicação da teoria aabordada.
Apresentar e discutir:
» os modelos teóricos e as práticas dos usos de Teccnologia de Info
ormação, negóccios
Relevância
a e inovação e
em
na era digital e transfformação digital.
pesquisa
» os mo
odelos e prátiicas para trataar as Dimensõ
ões do Uso d
de Tecnologia de
Inform
mação.
Elaborar artigo
a
articulando o conhecim
mento abordado
o na disciplina e a aplicação de
Elaboração
o de artigos
método cieentífico:
Procedime
entos
pesquisa

de

●●○

●●●

●●○

Outros objetivos da disciplina:

A descrição
o completa dos objetivvos de aprrendizagem do CMCD
DAE e outrras informações
podem ser
s encontra
adas em htttps://rebran
nd.ly/cmae-e
eaesp (messtrado) e htttps://rebrand.ly/cdae-ea
aesp
(doutorado).
CONTEÚ
ÚDO
1. Cenários e Tend
dências
Evolução e tendência
as das Tecn
nologias de Informação
o
1.1.
T
mpresas
Evolução do uso de Tecnologia
de Informaçção nas Em
1.2.
cionadores do Uso de Tecnologia de Inform
mação
2. Direc
Contexto Externo e o Uso de Te
2.1.
ecnologia de
e Informaçã
ão
ecnologia de
e Informaçã
ão
Respostas Organizaccionais e Te
2.2.
mação e Indivíduo
Tecnologiia de Inform
2.3.
Tecnologiias Assimila
adas: Proce
essos, Siste
emas de Info
formações e Sistemas de Informações
2.4.
Integrados
Tecnologiias Dispon
níveis: Internet das C
Coisas, co
omputação em nuvem
m, computação
2.5.
cognitiva, big data, blockchain, ccroudsourciing, BYOD, machine lea
arning
d Tecnologia de Info
ormação
3. Uso de
Transform
3.1.
mação Digita
al
Negócios na Era Digital e Comé
ércio Eletrôn
nico
3.2.
Novos Mo
odelos de N
Negócio
3.3.
Organizaçções e comunidades viirtuais
3.4.
Educação
o e Tecnolog
gia de Inforrmação
3.5.
ologia de In
nformação em Desem
mpenho Em
mpresarial
4. Tecno
4.1.
Papel e V
Valor do Uso
o de Tecnologia de Info
ormação para os Negóccios
Benefícios para o desempenho empresarial
4.2.
mento em Te
ecnologia de
e Informaçã
ão
Desafios de investim
4.3.
ernança e A
Administraç
ção de Tecnologia de Informaçã
ão
5. Gove
5.1.
Governan
nça de Tecn
nologia de In
nformação
Planejamento, Organ
nização, Dirreção e Con
ntrole
5.2.
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METODO
OLOGIA
As aulass terão como base a bibliograffia básica, composta de três livvros, a apo
ostila prepa
arada
exclusiva
amente parra o curso e o resumo
o da Pesqu
uisa sobre Comércio E
Eletrônico, complemen
ntada
com sugestões de le
eitura adicio
onais, e aprresentaçõess do professsor.
os devem se
e preparar p
para as aula
as lendo e analisando
a
o
os capítuloss e textos in
ndicados.
Os aluno
Os aluno
os deverão realizar um
m Trabalho Aplicado ssobre o tem
ma de Tecnologia de Informação, que
analisará
á uma empresa real, d
deverá ser a
apresentado
o no final do módulo e entregue n
no último diia de
aula.
CRITÉRIO DE AVA
ALIAÇÃO
Avvaliação Inte
ermediária: .......................... 30%
Trabalhos aprresentados:: ......................... 35%
Avvaliação Fin
nal:........................................ 35%
A Avaliaçção Interme
ediária será realizada ccom base na
a entrega pa
arcial do Tra
abalho Apliccado.
O Traballho Aplicado
o será realizzado individ
dualmente.
A Avaliaçção Final se
erá realizad
da com base
e na análise
e de uma em
mpresa. Parra tanto, os alunos devverão
realizar uma
u
pesquisa em emp
presa, única
a por aluno, para a ela
aboração da
a prova fina
al, considera
ando
todos oss temas ab
bordados no
n curso, e utilizando
o como esttrutura prin
ncipal as pesquisas
p
ssobre
Dimensõ
ões do Uso de Tecnologia de Inforrmação e Trransformaçã
ão Digital.
ACESSO
O AO PROF
FESSOR
O acessso ao professor deve se dar prio
oritariamente
e pelo e-ma
ail albertin@
@fgv.br, no
o Departam
mento
Tecnolog
gia e Ciência de Dadoss (TDS) ou no Centro de Tecnolo
ogia de Inforrmação Apllicada (FGV
Vcia),
em horárrio a ser com
mbinado.
MINI CU
URRÍCULO
Professo
or Titular, C
Consultor e Pesquisado
or da Escola de Admin
nistração de
e Empresass de São Pa
aulo,
da Fundação Getuliio Vargas (F
FGV EAESP). Mestre e Doutor pe
ela FEA/US
SP. Coorden
nador do Ce
entro
mática Apliccada (FGVccia) e do Pro
ograma de Excelência
a de Negócios na Era D
Digital (NED
D) da
de Inform
FGV-EAESP. Coorrdenador da
a Linha de
e Tecnologiia de Inform
mação do Mestrado Profissional em
para Comp
petitividade. Atua na área
á
de Teccnologia de
e Informação, Gerência
a de Projettos e
Gestão p
Educaçã
ão desde 1980, como executivo e consultorr, atualmen
nte com ênfase em Negócios na
a Era
Digital, Internet da
as Coisas e Transforrmação Dig
gital. Autor de diversos artigos e livros ssobre
gia de Inform
mação e Co
omércio Ele
etrônico. Palestrante e conferencissta em diverrsos congre
essos
Tecnolog
e seminá
ários nas árreas de Teccnologia de Informação
o, Negócioss na Era Dig
gital, Comérrcio Eletrônico e
Transformação Digital, tendo sido premiad
do por seus trabalhos.
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TRABAL
LHO APLIC
CADO
O objetivvo do Traba
alho Aplicad
do é permitir o levantam
mento de um
ma situação
o real, visan
ndo elabora
ar um
diagnósttico que ide
entifique a situação a
atual, desa
afios e benefícios nass empresass em relaçã
ão à
Tecnolog
gia de Inform
mação.
TRABAL
LHO DE TE
EMA
O
Os alunos de
everão realizar apresentações, de
e quinze min
nutos, sobre
e os temas abordados, nas
aulas im
mediatamen
nte posterio
ores à aprresentação e discusssão realizad
da pelo prrofessor. Nesta
N
apresenttação, os a
alunos deve
erão abordar um novo aspecto e apresentar a aplicação
o dos concceitos
abordado
os neste tema, enfa
atizando a relação e
entre os te
emas indiccados. Os alunos de
evem
disponibilizar os ma
ateriais para
a os demais alunos, inccluindo novo
os textos.
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