
 
 

GESTÃO DE SERVIÇOS 4.0 
 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Gestão de Serviços 4.0. 
 
 
COORDENAÇÃO GERAL:  Profa. Dra. Vívian Karina Bianchini. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharia, Produção e Construção. 
 

 DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Engenharia, 

Produção e Construção, na modalidade on-line.  

   

OBJETIVOS: Os objetivos do curso de Gestão de Serviços 4.0 são: 

• Especializar profissionais da área de administração e engenharia em 

serviços integrados com as novas tecnologias.   

• Estudar e analisar os recursos de internet dos serviços.  

• Estudar e analisar o planejamento de serviços integrados.  

• Desenvolver conhecimentos e habilidades para o planejamento e 

execução de projetos de controle de qualidade de serviços.  

• Desenvolver conhecimentos e habilidades em projetos de recuperação 

de desastres e continuidade de negócios com tecnologia da informação.  

• Atualizar os participantes em termos das tecnologias digitais atuais.  

• Atualizar e permitir ao estudante a escolha de seu currículo flexível que 

mais se adapte à sua carreira.  

• Analisar sua carreira e possibilitar o planejamento futuro.  

• Promover o processo de inovação como forma de acompanhamento das 

mudanças tecnológicas, sociais e culturais.  

 

 

 



 

PÚBLICO-ALVO: Profissionais com graduação completa em qualquer área acadêmica e 

que trabalhem em na gestão de operações de serviços e queiram uma melhor 

qualificação nessa área. Voltado para gestores e funcionários de hospitais, companhias 

aéreas, companhias de transportes, bancos, operadoras de cobrança e marketing, 

dentre outros.  

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS: As disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico, 

a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da 

sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz 

contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado. 

 
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

  

Disciplina do Curso 
Carga Horária 

(horas) 

Inovação em Negócios 40h 

Concorrência Empresarial e Compliance 40h 

Optativa I 40h 

Optativa II 40h 

Gestão de Operações de Exportação e Importação 40h 

Seminários em Gestão de Serviços 4.0 40h 

Cultura e Clima Organizacional 40h 

Gestão de Serviços Integrados 40h 

Optativa III 40h 

Projeto de Competências Profissionais e Gestão De Carreira 40h 

 


