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DISCIPLINA CÓD. CRÉD. EMENTA DOCENTE LOCAL DIA E HORÁRIO VAGAS ISOLADA

Tópicos Avançados em inovação: Seminário de Projetos em 

Inovação PS: para alunos à partir do 2º período
QUI893-A 4

preceitos metodológicos para a elaboração de um projeto de dissertação e /ou tese, apresentação das reflexões 

(epistemológicas e metodológicas)

Allan C Queiroz Barbosa e 

Reginaldo Lima
Auditório do BHTEC

Segunda-feira  (14h às 17:45h)      Data 

de início: 05 de setembro de 2022
15 0

Tópicos Avançados em Inovação: Gerando Protagonismo Através 

das Ações do Planejamento Estratégico do PPGIT 2022-2030
QUI893-B 4 Ações do Planejamento Estratégico do PPGIT 2022-2030

Rochel Lago, Allan Barbosa, Ado 

Jorio
ICEx

terça-feira e quinta-feira - 14h-16h Data 

de início: 06 de setembro
30 10

Tópicos Avançados em Inovação: Materiais, Inovação e 

Sustentabilidade
QUI893-C 4 Princípios da sustentabilidade. Inovação e sustentabilidade. Materiais e suas aplicações.

Maria Teresa Paulino Aguilar e 

Eduardo Chahud.

Escola de Engenharia - Sala 

3405

Quarta-feira (13h às 17h)      Data de 

início: 31 de agosto de 2022
20

vagas que 

restarem 

das 

regulares

Tópicos Avançados em Inovação: Abordagem ágil de problemas de 

empresas 
QUI893-D 4

Esta disciplina adota um enfoque dinâmico e interativo de aprendizado ágil no qual equipes de estudantes são expostas a um 

problema real e apresentam possíveis soluções. Para a cocriação sob pressão na resolução compartilhada de problemas, as 

equipes participam de workshops e palestras (presenciais e online), painéis, mentorias, interação com empresas e aulas com 

professores da equipe do projeto “Ecossistemas de Inovação voltado para a criação de startups”. Participantes com desempenho 

excepcional serão elegíveis para bolsas do projeto “Ecossistema de Inovação voltado para criação de startups”, financiado pela 

Fapemig (APQ-03489-21, UFMG/UFJF).

Eduardo de Campos Valadares e 

Daniel Fernandes Macedo 
sala 3086, ICEx/UFMG segundas e quartas de 17h-18:40h 8 0

Tópicos Avançados em Inovação: Introdução à análise de dados QUI893-E 4

Utilização da ferramenta Jupyter notebook como ambiente de desenvolvimento e visualização de dados;

Introdução à programação em Python; Utilização de bibliotecas numéricas e de aprendizado de máquina em Python (Numpy, 

Scipy, Scikit-Learn); Visualização de dados utilizando bibliotecas gráficas (Matplotlib, Seaborn, Bokeh e Plotly); Utilização e 

implementação de rotinas para tratamento estatístico de dados; Utilização e implementação de rotinas para análise de dados 

multivariados (análise exploratória, calibração e classificação).

João Paulo Ataide Martins

Parte das aulas será remota e 

outra parte presencialmente no 

laboratório 2001 do 

departamento de química.

Quarta-feira (14h às 17:20h)      Data de 

início: 24 de agosto de 2022
15 5

Tópicos Transversais de Pós-graduação III - Inovação para 

Sustentabilidade 
NAP802 3

Estudo dos aspectos que permeiam a relação inovação e sustentabilidade ambiental. Inovação e sustentabilidade social, 

ambiental e econômica; dimensão sócio-ética da sustentabilidade e utilização responsável de recursos; indicadores de 

sustentabilidade no ciclo de vida de produtos; Inovação e economia

circular; avaliação do ciclo de vida.

Eduardo Romeiro Filho
Presencial - Sala a ser definida 

na Escola de Engenharia

 Terças-feiras, das 13h30 às 16h30 Data 

de início: 30/08/22

Data prevista para término: 29/11/22

16 0

Tópicos Transversais de Pós-Graduação II: Bioética (OFERTADA 

PELO PPG Genética)
NAP801 2

Apresentar os princípios que norteiam a bioética, os mecanismos de regulamentação legal e de autorregulamentação da 

atividade de pesquisa, bem como promover a identificação, análise e discussão, sobre a luz da ética, de temas e situações do 

dia a dia dos cientistas que suscitam questões éticas. Serão abordados temas como a relação entre os mentores e executores 

da pesquisa; experimentação com modelos animais não humanos; condução de pesquisa envolvendo seres humanos; 

reconhecimento de autoria; propriedade intelectual; relação empresa/indústria-universidade; o processo de revisão por pares; 

critérios para seleção de periódico; objetividade, honestidade e precisão da comunicação científica; má conduta em pesquisa; 

gestão dos recursos materiais e financeiros; biossegurança; patrimônio genético; consentimentos e autorizações para realização 

de pesquisa; responsabilidade social, dentre outros.

Adriana Abalen
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) do Moodle.
03/10 a 30/11/2022 50 5

Toxicidade pré-clínica: aspectos regulatórios e métodos alternativos 

à experimentação animal.
ACT853 4

Avaliação da segurança no estudo de produtos potencialmente terapêuticos segundo legislações vigentes dos principais órgãos 

reguladores mundiais e tendências em métodos alternativos.
Carlos Tagliati

Faculdade de Farmácia. Sala a 

ser definida. 

3ª feira (14:30 às 17:30h) e 6ª feira 

(09:30 às 12:30h) Início: 23/08
10 5

Gestão de Pessoas: Inovação e Competências. CAD982 2
i) proporcionar aos participantes reflexão sobre conteúdo avançado e contemporâneo sobre o debate de inovação e 

competências no contexto da gestão de pessoas.  ii) discutir a relevância e impacto do debate sobre inovação e competências 

considerando as exigências de rigor, excelência e contribuição efetiva ao campo das organizações e da academia.

ALLAN CLAUDIUS QUEIROZ 

BARBOSA 
Sala 4056 da FACE

Quarta-feira (14h às 17:45h)      Data de 

início: 24 de agosto de 2022
8 3

Propriedade Intelectual I: Redação de Patentes QUI875U 4
Introdução ao arcabouço legal nacional e internacional. Aspectos gerais sobre aspectos de propriedade intelectual, propriedade 

industrial, estratégias de busca em base de dados de patentes nacionais e internacionais, introdução a redação de patentes na 

área de química, fármacos e biotecnologia. 

Prof. Dr. Rubén Dario Sinisterra 

Millan 
sala A405 - CAD3

Segunda-feira (8h às 12h)   Data de 

início: 22 de agosto de 2022
16 0

OFERTA DE ATIVIDADES – 2022/2

ATENÇÃO: As disciplinas abaixo serão ofertadas pelo Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual, disponíveis como eletivas no Sistema de Matrículas para os alunos do PPGIT. 
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Tópicos avançados em inovação: Fundamentos de Internet das 

Coisas: Segurança em Internet das Coisas (IoT)
QUI893-A 4

A Internet das Coisas (IoT, em inglês) sob ataque. Sistemas e arquiteturas de Internet das Coisas. Ataque à camada de 

dispositivo de IoT. Ataque à camada de comunicação de IoT. Ataque à camada de aplicação de IoT. Vulnerabilidade e avaliação 

de risco em um sistema IoT.

Adriano Borges da Cunha COLTEC - Sala 222
Quinta-feira (13:30h às 17h) Data de 

início: 25/08/2022
5 1

Environmental, Social, and Governance (ESG) Issues and 

Sustainability     PS: AULAS SERÃO MINISTRADAS EM LÍNGUA 

INGLESA 

QUI877-A 2
The course seeks to describe and analyze the three basic factors of ESG: environmental, social and governance issues focusing 

on waste and pollution, deforestation, climate change, health and safety, working conditions, local communities, how the 

company is governed and so on. Circular economy versus linear economy. The triple bottom line (TBL). 

Francisco Vidal Barbosa FACE ou ICB - a definir
Quinta-feira (8:30h às 12h) - setembro e 

outubro
6 4

SEMINÁRIOS DE PESQUISA EPD 829 3
discussão do tema metodologia de pesquisa no contexto dos projetos de pesquisa, por meio da leitura de textos básicos sobre 

metodologia de pesquisa, bem como da apresentação dos projetos, com ênfase na abordagem metodológica. 

Maria Cecília Pereira, Juliana 

Crepalde, Adriana Ferreira

SEMI-PRESENCIAL (DEP, ainda 

a definir o laboratório)
quartas feiras 14-17hs 20 0

Tópicos avançados em inovação: Noções de Empreendedorismo e 

Ferramentas de Gestão Ágil

QUI.826

HH
4

Noções sobre empreendedorismo; Planejamento e Gestão de Projetos, modelo de Planejamento de Projetos orientado pelo 

Escopo;  Metodologias ágeis; Gestão financeira, de tempo e liderança;

Rita de Cassia de Oliveira 

Sebastião
Departamento de Química Quarta-feira (13h às 16:35h)      15 5

ATENÇÃO: As disciplinas abaixo serão ofertadas pelo PPG Química, disponíveis como eletivas no Sistema de Matrículas para os alunos do PPGIT. (caso não encontre, gentileza fazer solicitação por email)
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