
CURSO DE VERÃO DA DISCIPLINA GESTÃO DA MUDANÇA – QUADRO RESUMO 

Preparação e infraestrutura de apoio: 

✓ Sala, mesas móveis, computador, projeto multimídia, flip-chart, lousas, materiais para os alunos trabalharem 

(folhas, canetões, post-its, etc.), Internet, Ar-condicionado, Bandejão, etc. 

✓ Apoio dos funcionários do SEP, Administração, Acadêmico e Financeiro da EESC para operacionalizar o curso. 

 

Processos e metodologia de realização do curso: 

✓ 14 estudantes de graduação matriculados para o curso de férias 

✓ 7 estudantes de pós-graduação (mestrado e especiais) 

✓ 15 aulas em 3 semanas de curso (duas aulas duraram o dia todo). 

✓ Uso da plataforma virtual de aprendizagem Google Classromm 

✓ Testes de perfil comportamental (autoconhecimento dos estudantes) 

✓ Leituras obrigatórias: 11 textos (papers maioria em inglês) 

✓ Textos complementares: aprox. 60 textos de leitura opcional (papers) 

✓ Tarefas individuais: 8 entregas (mapas mentais de uma página dos textos lidos) 

✓ Trabalhos em grupos: 10 entregas (discussão temática da aula c/ apresentações) 

✓ Aulas expositivas: 1 (o professor ministrou de forma expositiva apenas 1 aula) 

✓ Vídeo-aula: 1 aula Prof. Robert E. Quinn, University of Michigan University (aula ao-vivo gravada para a 

turma da disciplina em 2016) 

✓ Aulas de discussão e trabalho em grupo: 12 (leitura antecipada e trabalho em sala) 

✓ Aulas de apresentação de projeto: 5 (relacionadas ao projeto / case final da disciplina) 

✓ Workshop de Ideação conduzido pela EY em São Carlos (aula extra à tarde) 

✓ Visita à empresa Braile Biomédica em São José do Rio Preto onde foram apresentados os projetos finais pelos 

alunos para profissionais da Braile e da EY. 

✓ Caso de Transformação Digital com presença de empresas parceiras Braile - EY 

✓ Tutoria Braile - EY (8 tutores = 6 colaboradores Braile e 2 consultores EY para 5 equipes de estudantes) 

 

Principais resultados: 

✓ Percentual de presença média real: 96,8% 

✓ Dedicação total por aluno: 

o graduação = aprox. 80 hrs; 

o pós-graduação = aprox. 100 hrs 

✓ Entrega de resolução para o Case Braile - EY (baseado em experiências reais), avaliados pelas próprias empresas 

e pares (médias das equipes entre 9,0 e 10,0) 

✓ Índice de Satisfação (NPS*) dos alunos = 100% (n=22 de 24 participantes) 

*NPS = Net Promoter Score: Cada aluno atribui uma nota de 0 a 10 conforme sua satisfação (propensão a indicar a disciplina para 

outras pessoas). Promotores são aqueles que atribuem notas de 9 ou 10; neutros atribuem notas de 7 ou 8; e detratores atribuem notas 

abaixo de 7. A nota final (NPS) = % promotores – % de detratores. 




