
BUSINESS INTELLIGENCE
E BUSINESS ANALYTICS

TECNOLOGIA 
E INFORMAÇÃO



O profissional de Business Intelligence é um 
dos mais procurados pelas empresas, fazendo 
parte de um mercado em franco crescimento, 
com oportunidades locais e internacionais.

Essa Pós-Graduação tem como objetivo 
analisar dados de maneira a extrair significado 
para a gestão, desenvolver soluções para 
data warehouse e desenvolver dashboards 
para visualização rica de informações. O 
curso é elaborado com vistas a atender às 
necessidades das empresas locais, mantendo o 
foco nas técnicas internacionais. Os professores 

são profissionais com ampla experiência em 
projetos de Business Intelligence e os módulos 
são atualizados tanto no tocante a software 
quanto em conteúdo, para adequação ao 
mercado.

Os alunos serão capazes de atuar com o 
desenvolvimento de soluções em Business 
Intelligence, aplicando estratégias de análise 
de dados, datawarehouse e monitoramento do 
desempenho empresarial, além de dashboards 
amigáveis e produtivos.

OBJETIVOS
DO CURSO



PÚBLICO-ALVO
O curso é voltado a analistas de sistemas, engenheiros, economistas, profissionais de 
marketing e administradores que desejam ingressar no mercado de BI; profissionais que 
atuam em empresas de todos os ramos, indústrias, comércio e serviços.

DIAS E HORÁRIOS
Semanal

MATRIZ CURRICULAR 

360 horas

DIA 1 
SEGUNDA-FEIRA
19h às 22h30

DIA 2
QUARTA-FEIRA
19h às 22h30

INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
De 15 de novembro de 2020 a 30 de junho de 2021

DURAÇÃO
De 7 de junho de 2021 a outubro de 2022

UNIDADES
Ecoville

INVESTIMENTO
20 parcelas de R$ 580,00

COORDENAÇÃO

LEANDRO FABIAN ALMEIDA ESCOBAR 
leandro.escobar@up.edu.br



BUSINESS INTELLIGENCE ROADMAP – 30H

Os alunos elaborarão projetos para Business Intelligence, passando pelas etapas de análise de 
viabilidade, análise e monitoramento de riscos, gestão integrada de projetos, funcionamento 
de escritórios de projetos e uso de ferramentas para gerenciamento de projetos voltados para 
Business Intelligence. Este módulo utiliza o PMBOK como recomendação para o processo de 
gerenciamento de projetos.      

PROGRAMAÇÃO EM R APLICADA AO BI – 20H

Os alunos tomarão contato com a linguagem R, escrevendo aplicações voltadas para a análise 
de dados e Business Intelligence.        

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON APLICADA AO BI – 20H

Os alunos tomarão contato de desenvolvimento com Python, mantendo o foco em 
implementações para coleta, tratamento e análise de dados.

ANÁLISE DESCRITIVA DE DADOS – 20H

Os alunos aplicarão modelos quantitativos para a descrição de eventos e de comportamentos, 
com base na estatística descritiva.       

ANÁLISE PREDITIVA DE DADOS – 20H     

Os alunos aplicarão modelos quantitativos para a previsão de eventos e de comportamentos, 
com base na estatística preditiva.

PROGRAMA 
DO CURSO

Remoto

Remoto



BANCO DE DADOS PARA BI – 20H

Os alunos tomarão contato com a modelagem e construção de bancos de dados, com ênfase 
nas implementações relacionadas com a prática e desenvolvimento de soluções de Business 
Intelligence.    

DATA WAREHOUSE E DATA INTEGRATION – 30H

Os alunos planejarão e construirão modelos multidimensionais para a implementação de Data 
Warehouse, mediante tecnologias de apresentação multidimensional de dados, Servidores 
OLAP, planejamento e implementação de rotinas de integração de dados.  

DATA MINING APLICADO AO BI – 30H       

Os alunos executarão projetos de Mineração de Dados, aplicando técnicas, tarefas, algorítimos 
e experimentos de Mineração de Dados com objetivo de descobrir padrões que potencializem 
e agilizem a tomada de decisão nas empresas.

MACHINE LEARNING APLICADO AO BI – 30H      

Os alunos desenvolverão aplicações com Machine Learning voltadas para o apoio à decisão.

SOCIAL MEDIA ANALYTICS - 30H

Os alunos utilizarão e desenvolverão ferramentas de coleta de informações em redes sociais e 
blogs da internet, aplicando o processo de descoberta de conhecimento em textos e tarefas de 
mineração de textos.

POWER BI – 20H

Os alunos construirão Dashboards para monitoramento do desempenho, elaboração 
de cenários, simulações e previsões, bem como técnicas para a visualisação dos modelos 
(analíticos ou preditivos) com o uso do Power BI. 

Remoto



TABLEAU – 30H 

Os alunos construirão Dashboards para monitoramento do desempenho, elaboração 
de cenários, simulações e previsões, bem como técnicas para a visualisação dos modelos 
(analíticos ou preditivos) com o uso do Tableau.

QLIK SENSE – 30H

Os alunos construirão Dashboards para monitoramento do desempenho, elaboração 
de cenários, simulações e previsões, bem como técnicas para a visualisação dos modelos 
(analíticos ou preditivos) com o uso do Qlik Sense.

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO – 30H

Os alunos desenvolverão um projeto de Business Intelligence e Business Analytics orientados, 
integrando as competências construídas durante o curso para a solução de problemas reais.

Remoto



METODOLOGIA

DOCENTES

Exposições conceituadas com exercícios 
práticos e estudos de casos e você ainda 
tem simulação de ambientes competitivos 
orientados para objetivos específicos de 
cada disciplina.

Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA

CLIQUE E CONHEÇA

o corpo docente

https://drive.google.com/file/d/1fec8v_I1-QI4EY_twTYjXy_FbpcFoowq/view?usp=sharing


Fale conosco

Matricule-se

Clique e fale com
nossos especialistas

ou pelo e-mail:

Clique e

queroseralunopos@up.edu.br

https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&c__processo=27501PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29
https://bit.ly/3kZGd17

