
 
 
 

Motivações do curso 
 
 

O fenômeno do Big Data e da Internet das Coisas envolve de maneira transversal todo               
o espectro das possibilidades de inovação em negócios, práticas sociais, modos de            
relacionamento em rede, políticas públicas, participação social, entre tantos outros eventos           
de fundamental importância para uma sociedade que se reconhece cada vez mais            
digitalizada, em rede e interconectada. A massiva digitalização de processos socias tem            
produzido cada vez mais dados disponíveis em diferentes ambientes e bases dados, gerando             
enormes fontes de informação que podem servir de maneira estratégica para análise de             
tendências sociais, compreensão das formas de sociabilidade e a geração de novas            
oportunidades de negócios. Além disso, a IoT vem se mostrando como a nova fronteira de               
expansão da Internet, chegando a novos objetos, criando novas camadas de redes            
sócio-técnicas, interconectando áreas de atuação humana ainda não digitalizadas.  

O potencial de aplicação dos fenômenos do Big Data e da IoT ainda são bastante               
desconhecidos e as pesquisas na área, apesar de já chegarem a volumes expressivos, ainda se               
encontram em estágio embrionário, mostrando que não só há uma enorme oportunidade de             
se colocar na vanguarda dessa área de conhecimento como também aqui se percebe a              
necessidade de gerar estudos experimentais e conceituais que procurem compreender os           
potenciais desses temas para o desenvolvimento humano e tecnológico de uma sociedade.  

A força simbólica desses temas vem se mostrando de extrema importância para a             
pesquisa e inovação em diversas áreas do conhecimento, levando a muitas universidades,            
centros de pesquisa e laboratórios pelo mundo afora a desenvolverem cursos de            
especialização, programas de pós-graduação, projetos experimentais e aplicados em busca de           
compreender essas novas oportunidades e gerar inovações que se tornem estratégicas para os             
novos paradigmas de relacionamento social de uma sociedade em rede.  

Compreender e implementar esta práxis na Região Centro-Oeste significa o          
estabelecimento de um dos maiores vetores de desenvolvimento mundial, na consolidação da            
UFG enquanto não apenas formadora de pessoal qualificado para o mercado e socialmente             
responsável, mas também com atores de mudanças socioculturais. A UFG já conta com boa              
expertise de inovação, apesar de pouco conhecida por esta característica.  

A Região Centro-Oeste há muito é apontada como de baixas perspectivas de pesquisa,             
desenvolvimento e inovação, fato verificado em programas indutores desta prática, por parte            
dos órgãos de fomento. Esta orientação classifica o centro do país como de baixa              
produtividade no cenário nacional, no que o curso de especialização em inovação assume a              
responsabilidade de contribuir solidamente para a mudança deste quadro, fortalecendo a           
UFG enquanto polo estadual e regional de políticas e ações de PD&I. Vale reconhecer, além               
do que foi exposto acima, que não oferta similar na região Centro-Oeste, sobretudo             
considerando o estado de Goiás. 


