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1. COMPORTAMENTO 
INOVADOR NA 
CONTABILIDADE

08 HORAS 22/02/2021 SARA HOKAI E 
PAULO PORTO

O estudante compreenderá 
quais são as características 
do perfil inovador e como 
propor soluções, utilizando 
ferramentas e 
metodologias ágeis.

Ao final do módulo o 
estudante será capaz de 
aplicar metodologia ágil 
para propor soluções no 
ambiente contábil.

Mindset.
Características do perfil 
inovador.
Metodologias ágeis.

sara.hokai@pucpr.br; 
paulo.porto@pucpr.br

2. CENÁRIOS DIGITAIS 
CONTÁBEIS

08 HORAS 22/03/2021 WESLEY 
ALMEIDA

O estudante realizará 
análises de tendências 
tecnológicas, estruturas e 
sistemas digitais, bem 
como, suas funcionalidades 
na organização.

Ao final do módulo o 
estudante será capaz de 
avaliar requisitos para a 
adoção de sistemas digitais 
financeiros e contábeis.

Tendências tecnológicas.
Arquitetura Organizacional
SIG Financeiro e Contábil.

wesley.almeida
@grupomarista.org.br

3. RACIOCÍNIO 
ALGORÍTMICO

08 HORAS 12/04/2021 VILMAR 
ABREU JR

O estudante compreenderá 
as etapas para construção 
de algoritmo, bem como, 
as estruturas relacionadas 
a programação compu-
tacional. 

Ao final do módulo o 
estudante será capaz de 
relacionar problemas 
organizacionais por meio de 
linguagem de programação.

Algoritmos e linguagens de 
programação.
Estrutura de seleção, 
repetição e classificação.
Introdução a estrutura de 
dados.

vilmar.abreu@pucpr.br

4. ESTATÍSTICA 
APLICADA EM 
NEGÓCIOS

08 HORAS 24/05/2021 PAULO 
NOGAS

Os estudantes empregarão 
ferramentas computacionais 
na exploração, 
representação e análise de 
dados amostrais em micro e 
macroambientes.

Ao final do módulo o 
estudante será capaz de 
transformar dados 
amostrais em informações 
estatísticas que subsidiem 
tomada de decisão, com 
vistas a geração de valor 
para as organizações e 
sociedade.

Apresentação de dados.
Cálculo e interpretação de 
medidas descritivas.
Introdução à inferência.

paulo.nogas@pucpr.br

5. BIG DATA 16 HORAS 21 E 22/06/2021 MAURO 
BORCHARDT

EDUARDO 
KUGLER 
VIEGAS

O estudante utilizará 
ferramentas de frameworks 
para mobilização de grandes 
massas de dados, 
transformando dados brutos 
em informações úteis para o 
planejamento 
organizacional.

Ao final do módulo o 
estudante será capaz de 
transformar dados não 
estruturados em 
informações relevantes ao 
contexto organizacional.

Técnica para manipulação 
de dados - MapReduce
Ecosistema Hadoop.

mauro.borchardt
@gmail.com

eduardo.kugler@pucpr.br
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6. ACCOUNTING 
BUSINESS 
INTELIGENCE

08 HORAS 19/07/2021 CRISTINA 
VERÇOSA 
PEREZ 
BARRIOS DE 
SOUZA

Os estudantes utilizarão 
tecnologias para extração, 
estruturação e 
consolidação de 
informações 
organizacionais, 
construindo dashboards 
para suporte a tomada de 
decisão. 

Ao final do módulo o 
estudante será capaz de 
gerar informações e 
construir conhecimento 
relevante para as 
organizações.

Organização de 
coleções de dados. 
Construção de 
Dashboards com a 
utilização do Power BI.

cristina.souza@pucpr.br

7. INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL PARA 
OTIMIZAÇÃO CONTÁBIL

16 HORAS 23 E 24/08/2021 JEAN PAUL 
BARDDAL

Os estudantes utilizarão 
técnicas de machine 
learning da AI, aplicadas a 
identificação de problemas 
e classificação 
contábil/fiscal.

Ao final do módulo o 
estudante será capaz de 
propor técnicas de 
machine learning para 
otimização das operações 
contábeis

Introdução a Machine 
Learning.
Aprendizagem 
baseada em 
problemas contábeis 
e fiscais.

paul.jean@pucpr.br

Carga Horária Total: 72 horas

Horário: 08h às 12h – 13h30 às 17h
Local: Ambiente Online PUCPR.
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