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Curso Executivo
de Formação
de Gestores de
Inovação em Saúde
No dia 04 de setembro, teve início o Curso Executivo
de Formação de Gestores de Inovação em Saúde para
pesquisadores, diretores, gerentes e coordenadores do
Instituto Butantan, interessados em tornar a Gestão da
Inovação mais eficiente dentro da instituição.
Trata-se de uma iniciativa da Diretoria do Laboratório
de Inovação, que tem como objetivo difundir essa
cultura no Instituto, visando o desenvolvimento de
pessoas preparadas para sugerir melhorias e inovações,
aliado a um conjunto de novas visões, procedimentos e
recursos que certamente potencializarão o crescimento
institucional. Clique aqui e ouça a apresentação do
curso feita pela Diretora do Laboratório de Inovação,
Ana Marisa Chudzinski-Tavassi.
A equipe do MBA Gestão da Inovação em Saúde preparou
o novo curso e está à frente também dessa organização.
Ao todo, inscreveram-se 53 profissionais, que no
primeiro dia já participaram não só das aulas, mas
também de várias dinâmicas. O curso tem formato semipresencial (blended learning), e foi estruturado para o
desenvolvimento teórico e prático de profissionais, para
que possam acompanhar e fazer a gestão das etapas do
processo de inovação em saúde.
As aulas presenciais são semanais, acontecem às
segundas e quartas feiras das 17h00 às 20h30 e contam
com corpo docente e conferencistas experientes, que
adotam ferramentas e práticas bem-sucedidas de gestão
da inovação, e oferecem aos participantes experiências
de aprendizagem executiva que reúnem conteúdo
acadêmico de alto nível, ministrado por docentes e
pesquisadores, e experiências práticas, relatadas por
profissionais do mercado.
Já as atividades a distância são realizados pela Internet,
em ambiente virtual de aprendizagem (AVA - Moodle).
Trata-se de um espaço continuado e aberto, criado por
equipe formada por pedagogo, programador e designer
instrucional, que tem por objetivo o aprimoramento
e a consolidação do conhecimento, possibilitando ao
aluno a realização de suas atividades nos horários mais
adequados, de acordo com sua rotina.
Ana Marisa Chudzinski-Tavassi
Diretora do Laboratório de Inovação
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Abertura do curso

Atividade prática com os alunos

Ana Marisa Chudzinski-Tavassi, Coordenadora Geral e de
Inovação e MBA Gestão da Inovação em Saúde
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Instituto Butantan.

Aula de Design Thinking
Mauro Bonon, Consultor, Palestrante, Coach e Professor
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Universitário em cursos de Graduação, Pós-Graduação,

Atividade em grupo

Executive MBA e PósMBA em Criatividade, Inovação e Design
Thinking.
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Aula de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento
Luciana Hashiba, Professora de Gestão de Inovação, Redes
de Inovação, Inovação Aberta - Fundação Getulio Vargas
(FGV-EAESP) e Conselheira da WeFab.

