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CERTIFICAÇÕES: 

Conheça o IBE – Institute of Business Education 

 
Há 30 anos a melhor educação executiva global no Brasil 

 Com uma história pautada no desenvolvimento de pessoas e comunidades por meio da inovação, 
conhecimento e empreendedorismo, nós já formamos mais de 45 mil alunos em cursos de Pós-
Graduação, MBA, curta e média duração e programas para altos executivos por meio de uma 
parceria com a FGV. Além disso, 3 mil executivos internacionalizaram suas carreiras nas maiores 
universidades do mundo através de pontes muito sólidas construídas em diversos locais do mundo 
ao longo desses 30 anos de atuação. 

 

Para além da formação executiva, nosso propósito atual está vinculado ao sucesso e carreira de 
nosso aluno ao longo da vida, oferecendo os conteúdos mais atualizados, tendências, compatíveis 
com as pesquisas mais avançadas do mundo nos respectivos temas e também apoiando seus 
negócios, sejam eles digitais ou tradicionais.   

 

Para que isso aconteça, oferecemos em nosso portfólio programas de formação executiva 
pautados no contexto da Nova Economia e nos modelos de negócio tradicionais, sempre trazendo a 
lógica da (1) Transformação Digital, (2) Indústria 4.0 e (3) ESG – Environmental, social and 
governance. Parcerias com instituições americanas de ponta nos garantem revisões e comparações 
metodológicas periódicas, possibilidade de validação dos estudos no exterior e o padrão mais 
avançado do mundo no que diz respeito ao estudo corporativo com condições de pagamento 
extremamente facilitados. Essa é a melhor educação executiva global, agora oferecida também no 
Brasil! 

 

Sob a liderança de nosso corpo docente, o aluno tem a opção de definir sua trilha educacional 
conforme o seu planejamento de carreira, com toda a flexibilidade que o contexto do mundo 
globalizado exige. 

 

             
              

         

 



 

  

ASCENSÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

PROGRAMAS DISPONÍVEIS 

O IBE, ciente de que a educação continuada é uma necessidade primordial dos 
executivos, criou uma estrutura totalmente diferenciada e inédita no Brasil, que 
visa atender aos diversos perfis de profissionais ao mesmo tempo em que lhes 
permite uma ascensão acadêmica e profissional de concepção inédita. 

 



     

Módulo Internacional media-X at Stanford 

O mediaX da Universidade de Stanford é um catalisador para a indústria e parcerias de pesquisa 
acadêmica sobre o impacto da informação e da tecnologia na sociedade. Os cursos do mediaX se 
concentram em como o relacionamento entre as pessoas e a tecnologia pode ser aprimorado, aumentado 
e melhorado. 

Como programa afiliado do Instituto H-STAR de Stanford (Pesquisa Avançada em Ciências Humanas e 
Tecnologias) da Escola de Pós-Graduação em Educação de Stanford, o mediaX se baseia em nossa crença 
no poder da colaboração - entre pesquisadores acadêmicos e empresas no campus e ao redor do mundo. 

O mediaX se fortalece com os programas acadêmicos de Stanford - os membros do corpo docente, os 
cursos, os programas de pesquisa que recebem apoio de órgãos federais e fundações privadas e, mais 
importante, dos jovens estudantes e pesquisadores talentosos que vêm a Stanford para estudar. O mediaX 
também se baseia na coragem intelectual e nas visões de nossas organizações colaboradoras. Em Stanford, 
podemos ir mais fundo e de forma mais abrangente do que é possível fazer na maioria das empresas. 

Em relacionamentos confiáveis, alinhados a questões que são importantes para o futuro, as colaborações 
do mediaX desafiam o que sabemos agora e expandem os recursos intelectuais para obter novos insights 
relevantes para colaboradores tanto acadêmicos quanto empresariais. A combinação da cultura 
empreendedora do Vale do Silício, parceiros empresariais ativamente engajados, lideranças de opinião de 
Stanford e a criatividade cheia de energia dos brilhantes e motivados alunos de pós-graduação infundem 
oportunidades singulares às pesquisas no mediaX, para absorver todos os recursos intelectuais, 
tecnológicos e culturais da Universidade de Stanford. 

O mediaX é um fórum, uma incubadora de ideias e uma estrutura programática para estimular e apoiar 
iniciativas multidisciplinares de pesquisa. Sua missão é fornecer novas ideias sobre como a tecnologia 
afeta a vida das pessoas, como criar melhores produtos e serviços para torná-los mais utilizáveis e inspirar 
quanto ao uso inovador da tecnologia na educação, entretenimento e negócios. 

Sobre o programa 



  

Planos para 2022 

Confira o programa preliminar 

MODALIDADE LIVE 

 

Estratégia, História e Inovação 

• Dr. Robert Burgelman, Professor de Administração, Escola de Pós-Graduação em 
Administração de Stanford, Diretor Executivo do Programa para Executivos de Stanford. 

• Dr. Michael Shanks, professor de clássicos e membro sênior do corpo docente do Hasso 
Plattner Institute of Design. 

 

Sistemas de Valor Humano/Tecnológico e Design Thinking 

• Dra. Tamara Carleton, CEO e fundadora da Innovation Leadership Board LLC e professora 
do Stanford Foresight & Innovation Forum. 

 

Outros palestrantes serão convidados assim que o trabalho de grupo for definido e em 
colaboração com o Professor Shanks e a Dra. Carleton,                                                                          

de modo a complementar o conteúdo do curso. 



 

 

  

Informação sobre o Professor 

Dr. Michael Shanks 

“Ser humano significa estar imerso no mundo das coisas; nós somos o 
que construímos e usamos. A presença mágica do passado, em sua 
entropia e decadência, nos torna quem somos. E os arqueólogos não 
descobrem o passado - eles trabalham no que resta”. 

O Dr. Michael Shanks é professor de clássicos na Universidade de 
Stanford e membro sênior do corpo docente do Instituto Hasso 
Plattner de Design na Universidade de Stanford, onde defende a 
história e a memória no pensamento e na prática iluminada do design 
thinking. O Dr. Shanks foi codiretor do Programa REVS em Stanford, 
explorando o passado - e o futuro - do automóvel. Ele também foi 
codiretor do Laboratório de Ciências Humanas de Stanford, onde 
liderou pesquisas em Ciências Humanas Digitais. 

O Dr. Shanks acredita que a imaginação arqueológica no design 
centrado no ser humano informa abordagens criativas e colaborativas 
para os desafios do mundo real e questões de interesse humano 
comum e urgente. Sua experiência na Grécia e Roma antigas também 
é a base de seu interesse por todos os tipos de temas arqueológicos, 
incluindo a história do design, padrões de longo prazo na história, 
como as sociedades mudam, tecnologia, inovação e herança - uma 
palavra que aponta para nossa preocupação atual e um tanto 
opressora com o que herdamos do passado. Suas palestras abordam 
temas como Cultura de Inovação, Design Thinking e Prospectiva 
Estratégica e Planejamento de Cenários. 



  

Informação sobre o Professor 

Dr. Robert Burgelman 

O Dr. Robert Burgelman é o Professor de Administração da Cátedra 
Edmund W. Littlefield, e Diretor Executivo do Stanford Executive 
Program (SEP). Ele ingressou na Stanford Business School como 
Professora Assistente em 1981. Ele obteve o diploma de Licenciatura 
em Economia Aplicada pela Universidade da Antuérpia (Bélgica), um 
Mestrado em Sociologia e um Doutorado em Gestão de Organizações 
pela Columbia University. Em 2003, ele recebeu um doutorado 
honorário da Copenhagen Business School por suas contribuições ao 
estudo da inovação corporativa e do empreendedorismo. 

A pesquisa do Dr. Burgelman enfocou o papel da formulação de 
estratégias na evolução de empresas. Em particular, ele estudou os 
processos de formulação de estratégias envolvidos em como as 
empresas entram em novos negócios e saem dos existentes para 
garantir a adaptação contínua. 

O professor Burgelman fez parte do corpo docente da Antwerp 
University, New York University, Harvard Business School (como 
Fellow da Cátedra Marvin Bower) e Cambridge University (como 
professor visitante de Estratégia de Marketing e Inovação na Judge 
Business School). Ele foi eleito membro da Strategic Management 
Society e membro da Academy of Management. Ele publicou muitos 
artigos nas principais revistas acadêmicas e profissionais, bem como 
cerca de 145 estudos de caso de empresas e organizações em muitos 
setores diferentes. 

O Dr. Burgelman leciona em programas executivos e conduziu 
seminários para a alta administração de grandes empresas em todo o 
mundo. Ele também atuou em conselhos de administração e 
conselhos consultivos de várias empresas privadas. 



Dra. Tamara Carleton 

Informação sobre o Professor 

Tamara Carleton, Ph.D., é uma líder global em ajudar organizações a 
criar inovações radicais baseadas na visão. Ela é a CEO e fundadora da 
Innovation Leadership Board LLC e autora principal do Playbook for 
Strategic Foresight and Innovation, um guia prático que tem sido 
usado por centenas das empresas mais inovadoras do mundo para 
tornar suas equipes mais bem-sucedidas.  

No Foresight & Innovation Forum da Stanford University, ela explora 
como as empresas mais inovadoras do mundo criam visões de 
tecnologia e agem.  

Ela é instrutora do programa de Estudos Continuados da Stanford 
University, Professora Adjunta da American University e Professora 
Visitante do Waseda Institute of Technology no Japão. 
Anteriormente, ela foi Fellow de Inovação da Fundação da Câmara de 
Comércio dos EUA, Fellow do Bay Area Science and Innovation 
Consortium e Fellow da Foundation for Enterprise Development.  

Ela trabalhou como consultora de gestão na Deloitte Consulting LLP, 
especializada em inovação, experiência do cliente, estratégia de 
marketing e aplicativos corporativos. A Dra. Carleton possui 
doutorado em engenharia mecânica pela Stanford University. 

 



  

 

 

 

Inovando na Interseção de Pessoas e Tecnologias da 
Informação – Alfabetização de Futuros 

7 a 11 de fevereiro de 2022 

 

O Workshop de Liderança Executiva do mediaX para o IBE será realizado de segunda-feira, 7 de fevereiro a 
sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022.  

O foco da nossa oficina deste ano é a inovação em ciências humanas e tecnologias da informação, 
explorando “Alfabetização de Futuros de Relevância Cultural e Liderança Organizacional”. 

Nisso perguntamos: como podemos imaginar o futuro?  

Para que possamos estar confiantes o suficiente para inovar radicalmente nas mudanças que investem no 
bem-estar e na prosperidade sustentáveis ADde amanhã? O workshop foi criado para estimular e inspirar 
por meio de apresentações de líderes de pensamento de Stanford.  

Será realizado remotamente, online, em dois ambientes colaborativos. Zoom, com o qual você já deve 
estar familiarizado, e um mundo virtual, o mediaXploration, onde você fará parte como avatar. Será 
complementado por uma tarefa de grupo entregue em sessões de workshop separadas, realizadas e 
supervisionadas pelo IBE. 

 Alfabetização de futuros é o conjunto de habilidades universalmente acessível que se baseia em nossa 
capacidade humana inata de imaginar futuros melhores e de desenvolver nossa capacidade de discernir e 
compreender a complexidade mutante ao nosso redor. É o conjunto de habilidades que permite às 
pessoas compreender melhor o papel do futuro naquilo que veem e fazem. 

O workshop será conduzido pelo Professor de Stanford Michael Shanks e Nossa Pesquisadora Honorária, 
Dra. Tamara Carleton. Ele contará com palestrantes convidados do corpo docente de Stanford e líderes do 
Vale do Silício. Você aprenderá novas metodologias e ferramentas de pesquisa e sairá do programa com 
uma compreensão ampla e profunda dessa base para a inovação, bem como uma caixa de ferramentas 
prática, repleta de análises críticas e habilidades de pensamento sistêmico que podem ser aplicadas a 
outros problemas complexos. Os participantes também terão uma autoconsciência mais profunda sobre 
os pontos fortes e fracos da liderança e as áreas de crescimento. 

Informações sobre o Programa Live 



Estado de São Paulo: 19 3739-6429 

Demais estados brasileiros: 11 4583-8304 

programasinternacionais@ibe.edu.br 

www.ibe.edu.br 

Conheça a Universidade Stanford:  
www.stanford.edu 

 
Vídeo:  

https://youtu.be/puFNO-TeLpo 
 

 

 

Programa na modalidade LIVE: aulas ao vivo por meio de videconferência. 

Processo seletivo: os candidatos passarão por análise curricular com o coordenador 
acadêmico internacional do IBE – Institute of Business Education. 

Certificado internacional: certificado de participação será emitido pelo mediaX at 
Stanford University. 

Carga horária: 40 horas/aula 

 
 
 

 

Informações Adicionais 

Mais Informações 

http://www.stanford.edu/
https://youtu.be/puFNO-TeLpo
https://youtu.be/puFNO-TeLpo

