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O Programa de Atualização do ISE 

Business School foi desenvolvido 

com o objetivo de proporcionar à 

comunidade de antigos alunos do 
ISE e IESE a oportunidade de explo-

rar novas fronteiras e ter elementos 

para tomar a dianteira nas inova-

ções no mercado.

16 
sessões  

de trabalho

8  
módulos

2  
sessões  

cada módulo

PAT

Temas de vanguarda

Pesquisas de referência

Potencialização das 
habilidades do líder

Fortalecer o dinamismo 
e relacionamento da 
comunidade alumni.

Não tinha um curso para mim, o Pat foi ótimo! Para reciclar!
Sergio Carinhato - amP 2005

o Pat permite uma atualização rápida sobre temas que estão em  
evidencia e podem afetar os negócios e o dia-a-dia das empresas.
Ronaldo Martins - amP 2014

hoje eu prefiro programas não tão intensos quanto a programação 
 e que sejam realizados em meio período. a periodicidade 

 mensal também me agrada!
Simone Negrão- Pmd II 2015

temas modernos, que temos muitas dúvidas... com o Pat  
tivemos condições de nos prepararmos antes dos outros!
Adriana Landwehrkamp - Pmd 2009

Programa de  
Atualização & Tendências  
para Antigos Alunos



Inscrições e informações:  
pat@ise.org.br
Alumni:  r$ 4.500
Alumni Member*: r$ 3.000

Analytics: seus números tem alma?
tecnologia e criatividade podem fazer a diferença e aumentar sua capacidade analítica.
Prof. Rubens Migliaccio

Construindo estruturas organizacionais para escalar
redesenho da estrutura organizacional, definição de processos mais ágeis e a criação de uma nova cultura.
Prof. Cesar Bullara

Blockchain: O que é e por que é tão importante?
Popularidade, inovações e segurança: o alcance da tecnologia por trás do sucesso das criptomoedas.
Prof. Pedro Belisário

Identidade corporativa e valores emergentes na sociedade
decisões empresariais em nome de valores corporativos provocam debate na opinião pública. 
as fronteiras da responsabilidade social. o papel do ceo.
Prof. Jorge Mitsuru

Crowd: canalizando o poder das multidões
canalizar o poder da inteligência coletiva na era da hiperconectividade: comunidades internas  
(colaboradores) e externas (clientes e fornecedores).
Prof. Ricardo Engelbert

Fazer acontecer: a implementação estratégica 
Guiar e inspirar as pessoas a se comprometerem verdadeiramente com os objetivos da organização.
Prof. Marcos Citeli

Indústria 4.0: desafios para as empresas brasileiras
líderes bem informados, inovadores, competitivos e focados no futuro: o mundo da Indústria 4.0 hoje.
Prof. Paulo Rocha

Governança de Empresas Familiares
superar as dificuldades para sobreviver à primeira geração e prolongar sua sustentabilidade a longo prazo.
Prof. Fernando Bagnoli
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Ise business school

www.ise.org.br
rua martiniano de carvalho, 573

01321001  são Paulo-sP

tel.: +55 11 3177 8200
* antigo aluno que, anualmente, paga a filiação da  
   associação de antigos alunos do Iese business school


