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Evolução dos códigos culturais da tecnologia

R D E

RESIDUAL DOMINANTE EMERGENTE2015

1990

Códigos que já foram 
predominantes no passado, 

mas perderam força ao 
longo do tempo e hoje são 

minoritários na cultura.

Códigos que são maciçamente 
usados na cultura 

contemporânea e facilmente 
identificados por todos. Refletem 

o espírito do tempo mas já 
começam a dar sinais de 

desgaste.

São evidências de um novo 
modo de pensar, de uma 

nova perspectiva, de códigos 
e linguagens do amanhã. 

Tendem a se tornar 
dominantes no futuro.



A tecnologia é uma área 
vista como suporte para 
processos que atendam 

o core dos negócios. 

Suporte 
Operacional

Lógica simplista e pouco 
estratégica.

Área geralmente 
terceirizada e pouco 

reconhecida nas 
empresas.

Ganhar eficácia, 
velocidade e 

produtividade.

Mudar os processos

Perfil visto como mais 
técnico, isolado, 

introspectivo e autodidata.

O antigo nerdDesenvolvimento 
da TI
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Boom tech
Disrupção em modelos 
de negócios e ameaça 

a antigos modelos. 

Lógica de conexão e  
impacto, com grande 

relevância e 
reconhecimento.

Tecnologia passa a ser “o” 
negócio.

Mudar os negócios

O especialista passa a ganhar 
espaço e reconhecimento, 

muitas vezes se 
ultraespecializando em alguma 
linguagem. Surge a carreira Y.

Deus.jar: 
Fiéis do JavaConectividade

Em sua segunda era, a 
tecnologia se torna um campo 

ampliado, área estratégica 
para as empresas e core de 

novos negócios. 
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Capa da 
Invisibilidade

Tecnologia se torna 
invisível aos olhos por 

estar pulverizada por todo 
lugar.

Lógica de valor básico para 
qualquer coisa, a tecnologia 

se torna intrínseca a qualquer 
área do conhecimento.

Perfil multidisciplinar e 
colaborativo. Não é mais 

possível operar sozinho, o perfil 
isolado ou especialista dá lugar 

a uma lógica de  times e squads. 

Humano de pontaEssencial

Em um cenário emergente, a 
tecnologia está integrada a 

tudo e se torna essencial aos 
negócios e vida das pessoas. 

Impacto capaz de 
transformar 
realidades.

Mudar a sociedade
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Todo negócio se tornou 
um negócio de tecnologia.
As organizações líderes com os recursos digitais necessários para se adaptar e inovar no ambiente atual estão 
crescendo cinco vezes mais rápido do que as retardatárias de hoje. 

Em comparação, os líderes cresceram apenas duas vezes mais rápido que os retardatários entre 2015 e 2018.

FONTE: ACCENTURE TECHNOLOGY VISION, 2021
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Highlights da nossa operação 2019-2022:

TIMELINE DE OPERAÇÃO 

Fundação 
IBTCC

Outubro 
2019

Conceito 

Dezembro 
2019

Contratação 
CEO 

Maio 
2020

M&A 
Licença MEC

Junho 
2020

Submissão Protocolos 
Cursos MEC 

Julho 
2020

MVP 1 - teste 
Modelo Acadêmico

Agosto 
2020

Formação 
Conselho

Abril 
2020

Infraestrutura 
Inicio de negociação IPT

Novembro
2020

Validação 
Modelo 

Acadêmico

Janeiro 
2021

Lançamento 
Oficial Inteli

Março 
2021

Início
Parcerias 

Junho 
2020

Início 
Obra

Julho 
2021

Fim Visitas 
MEC

Agosto
2021

MVP 3 -
Formação 
Docentes 

Setembro 
2021

Formalização 
Parceria IPT

Maio 
2021

Processo 
Seletivo 

Graduação

Outubro 
2021

Início 
Arrecadação 

Bolsas

Julho 
2021

MVP 2

Julho 
2021

Fim 
Obra 

Dezembro
2021

Início das 
Aulas 

Fevereiro 
2022



•De 8mm de alunos matriculados no Ensino Superior no Brasil, somente 150 mil (1,8%) estão estudando 
Engenharia ou Ciências da Computação. 

•53% dos alunos de cursos de bacharelado da Computação evadem de seus cursos.  

Número de Vagas por Ano
URFJ 180
Unicamp 140
UFSCAR 80
ITA 20
USP 307
UFRGS 112
UFMG 120
UFPE 100
UFSC 100
Puc Rio 40

1199

•Os 10 melhores cursos de Computação do país oferecem, somados, aproximadamente 1200 vagas por ano. 

“O maior gap de mão de obra aqui no Brasil 
está relacionado a tecnologia. Se a gente quiser se 
transformar para melhor, nós vamos 
precisar ter o conhecimento de tecnologia”. 

-André Esteves

Contexto da Formação em Tecnologia no Brasil



Sobre o Inteli

Inteli - Instituto de Tecnologia e Liderança é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em Outubro de 2019 por André 
Esteves e Roberto Sallouti através através de uma doação filantrópica de R$ 200mi da família Esteves.

“A filantropia no Brasil mudou de patamar. 
Uma iniciativa filantrópica tem sempre que 
buscar o máximo de escala. Nós temos a 
ambição de formar lideranças em tecnologia 
e que a partir disso vão irrigar a sociedade 
com seu conhecimento, valores e ambição 
transformadora. 
-André Esteves

Nossa missão: 
Formar as futuras lideranças de 
tecnologia que vão transformar o Brasil. 



Proposta de valor do Inteli

ENSINO POR 
PROJETOS 

INFRAESTRUTURA
DE PONTA

DOCENTES 
ENGAJADOS 

ALUNO NO 
CENTRO + + +

Integrando competências de 
computação, negócios 
e liderança

Tecnológica e física Que gostem de problemas 
complexos e do relacionamento 
com aluno

Com perfil resiliente, curioso e 
apaixonado por tecnologia

1 2 43

Queremos ser referência como a melhor faculdade de computação na América Latina e faremos isso através de uma combinação 
de:

Em 2022, começaremos com 4 cursos de graduação de 4 anos, sendo eles: 
Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Sistemas da Informação.



MODELO DE ENSINO POR PROJETOS 

PR
JETO

O

competências 
de computação

competências 
de liderança

competências 
de negócios

Conexão com professores 
especialistas que conectam 
teoria com a prática. 

INSTRUÇÃO
2

PROJETO
Desenvolvimento em grupo 
de um projeto de desafio real 
em formato scrum. 

3

Estimula autonomia e 
aprendizagem auto dirigida 

AUTO ESTUDO
1

PILARES DE APRENDIZAGEM:

Nossa metodologia tem duas principais características: 

Ensino por Competências 
Integramos competências de negócios, computação e liderança pois 
acreditamos ser a combinação necessária para os profissionais do futuro.

Project Based Learning 
A metodologia por projetos nos proporciona: 
•Ensino através da experiência prática 
•Aproximação da academia com mercado
•Currículo sempre atualizado 

Os alunos aprendem em 3 formatos: 

1



MAIRA HABIMORAD

maira@inteli.edu.br

@inteli_edu inteli-edu inteli.edu.br





https://www.lyceum.com.br/


https://www.campusmanagement.com.br/


Presença Global: 

Com mais de 100 universidades (públicas e privadas) de prestígio como parceiras nos 

Estados Unidos, América Latina, Europa, África e Oriente Médio.

Brasil

www.higheredpartners.com.br

https://higheredpartners.com.br/
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DEFENDENDO O VALOR DO ENSINO SUPERIOR

No que pareceu um instante, milhões de estudantes universitários e dezenas de milhares de

professores e funcionários foram para casa, se conectaram e aproveitaram ao máximo uma

situação sem precedentes. O ensino superior precisará chegar à conclusão de que o futuro não se

trata de proporcionar uma experiência equivalente. Será sobre a capacidade única do ensino

superior de oferecer uma experiência transformadora.

Diploma 
digital

Admissão 
inteligente de 

alunos

Secretaria
Acadêmica

Virtual

Robotic 
Process 

Automation 

Credenciais
Blockchain

Clientes no Ensino Superior Anos de experiência no setor
Acesse o QR Code 

para mais informações

https://www.hyland.com/pt-BR


https://www.hoper.com.br/analise-setorial


https://www.hoper.com.br/analise-setorial


https://www.hoper.com.br/analise-setorial


https://www.hoper.com.br/analise-setorial


https://www.hoper.com.br/prodeese


https://www.hoper.com.br/webinars


https://bit.ly/Webinar-Hoper-29-09-21
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