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DESCRIÇÃO DO CURSO 

A área de gestão de pessoas é muito importante para as empresas, já que ter colaboradores satisfeitos 

e motivados impacta diretamente nos resultados. O MBA em Gestão: Pessoas e Liderança permite 

desenvolver habilidades pessoais e interpessoais que facilitam o comando/gerenciamento de pessoas 

e equipes. Você poderá entender toda a dinâmica de liderança nas empresas e irá expandir suas 

competências relativas à gestão de pessoas. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

Você irá adquirir: 

 Visão holística das atividades empresariais, com foco na criação de valor para a empresa 

 Conhecimentos técnicos e habilidades para tornar-se gestor líder em sua empresa e/ou no 

próprio negócio 

 Capacidade de relacionar teorias à prática de gestão por meio de um jogo de negócios 

 Autoconhecimento de competências comportamentais, tornando-o apto a elaborar um projeto 

de carreira 

 Visão estratégica e habilidades de gestão, construindo as competências técnicas 

fundamentais à formação de um líder 

 Capacidade de reconhecer competências que o permitirão formar equipes de alto 

desempenho 

 Habilidades e competências que irão torná-lo capaz de aumentar sua eficiência como gestor. 

 

PÚBLICO ALVO 

O MBA em Gestão: Pessoas e Liderança é recomendado para profissionais: 

 Interessados em desenvolver competências relacionadas à gestão de pessoas e equipes, com 

objetivo de propiciar evolução contínua da empresa 

 Atuam como gestores de equipes e desejam aperfeiçoar sua carreira gerencial. 

 

METODOLOGIA 

Os cursos do Programa MBA da FGV têm por objetivo estimular a reconstrução do conhecimento por 

meio da abordagem integrada entre teoria e prática, em consonância com os contextos econômicos, 

sociais e regionais onde os cursos são ministrados.  

Os conteúdos das disciplinas são agrupados por eixos temáticos, que visam a atingir objetivos de 

aprendizagem específicos, alinhados ao desenvolvimento das competências necessárias à prática 

profissional de seus alunos. 
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Módulo Básico de Gestão

• Jogos de Negócios

Módulo Ênfase

• Desenvolvimento de Carreira

Para apoiar a base teórica das aulas presenciais, os cursos contam com suporte de um ambiente 

virtual de aprendizagem, o eClass, no qual o aluno pode acessar, a qualquer momento, em seus 

dispositivos eletrônicos, o conteúdo da disciplina, fazendo uso irrestrito de reconhecidas bibliotecas 

virtuais. Além disso, há acesso a outras ferramentas que oferecem suporte ao processo de ensino-

aprendizagem e facilitam  a comunicação. 

As atividades práticas também podem ser desenvolvidas com o apoio de estudos de casos, jogos de 

negócios e situações que permitam aos alunos simularem a vivência de experiências desafiadoras, 

encorajando-os à aplicação de seus conhecimentos na resolução dos desafios propostos. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem tem papel fundamental para o processo de reconstrução de 

conhecimento pelos alunos, por isso, cada disciplina tem um instrumento avaliativo diferente. As 

avaliações construídas pelos professores possuem questões que abordam a aplicabilidade dos 

conceitos trabalhados em sala a contextos empresariais. Os instrumentos de avaliação utilizados 

visam não somente apoiar o diagnóstico do aprendizado como também servir como reflexão para os 

alunos quanto à prática dos conceitos a fim de capacitá-los para melhores tomadas de decisão como 

executivos. 

 

PRÉ-REQUISITO 
Tempo mínimo de conclusão da graduação: 2 anos* 
*Maior experiência profissional pode reduzir a necessidade do tempo mínimo de formado. 
 
Tempo mínimo de experiência profissional: 3 anos** 
**O tempo mínimo pode ser maior, dependendo do curso e da coordenação local. 

 
DISCIPLINA ISENTA DE PROVA 
 

 

MÓDULOS 

Módulo Básico de Gestão 192 h/a 

Fechamento 24  h/a 

Módulo de Ênfase  192 h/a 

Fechamento 24  h/a 
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MÓDULO DE GESTÃO EMPRESARIAL 

DISCIPLINAS  

1. Gestão de Pessoas na Sociedade do Conhecimento p. 24 h/a 

2. Negociação e Administração de Conflitos p. 24 h/a 

3. Fundamentos de Gerenciamento de Projetos p. 24 h/a 

4. Gestão Estratégica  p. 24 h/a 

5. Economia Empresarial  p. 24 h/a 

6. Matemática Financeira  p. 24 h/a 

7. Contabilidade Financeira  p. 24 h/a 

8. Marketing  p. 24 h/a 

 

MODULO DE FECHAMENTO 

9. Jogos de Negócios p. 24 h/a 

 

MÓDULO:  

DISCIPLINAS  

1. Liderança e Motivação  p. 24 h/a 

2. Coaching & Mentoring  p. 24 h/a 

3. Construção de Equipes de Alto Desempenho  p. 24 h/a 

4. Gestão da Mudança e Cultura Organizacional  p. 24 h/a 

5. Relações de Trabalho e Aspectos Legais  p. 24 h/a 

6. Comunicação Interpessoal e Corporativa  p. 24 h/a 

7. Ética e Sustentabilidade  p. 24 h/a 

8. Planejamento da Força de Trabalho  p. 24 h/a 

 

 
 
 
  

MÓDULO FECHAMENTO 

1. Desenvolvimento de Carreira p. 24 h/a 
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Detalhamento do MÓDULO BÁSICO DE GESTÃO 

Disciplina Carga horária 

1. Gestão de Pessoas na Sociedade do 
Conhecimento 

24 h/a 

 

Área Subárea 

Pessoas Fundamentos da Gestão de Pessoas 

 

Ementa 

Condicionantes externos e as mudanças organizacionais. Tendências da gestão organizacional contemporânea. 
Alinhamento dos interesses corporativos e individuais. Comportamento humano na organização. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Condicionantes externos e as mudanças 
organizacionais 

1.1. Características da sociedade do 
conhecimento 

1.2. Globalização e hipercompetição 
1.3. Escassez de recursos e pressões por 

produtividade 
1.4. Mudanças políticas, econômicas, sociais e 

tecnológicas: reflexos sobre as organizações 

 Listar as principais características da sociedade do 
conhecimento; 

 Identificar os impactos do novo paradigma nas 
organizações e na gestão organizacional. 

 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Tendências da gestão organizacional 
contemporânea 

2.1. Valores do modelo industrial de gestão 
2.2. Práticas tradicionais da gestão 

organizacional 
2.3. Valores do modelo pós-industrial; 
2.4. Novas relações de trabalho: home office, 

teletrabalho e crowdsourcing 
2.5. Estratégias envolvendo processos de 

impatriação e expatriação de funcionários 

 Identificar evolução dos valores e práticas 
organizacionais através do tempo; 

 Reconhecer as novas relações de trabalho; 
 Listar estratégias para impatriação e expatriação de 

funcionários. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Alinhamento dos interesses corporativos e 
individuais 
3.1 Diferenças inter-geracionais: atitudes e 

valores 
3.2 Estratégias para integração das gerações 
3.3 Competências necessárias ao profissional 

do séc. XXI 

 Relacionar competências corporativas e individuais 
necessárias nessa nova era do conhecimento; 

 Diferenciar atitudes e valores geracionais; 
 Reconhecer estratégias para integração das 

gerações. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4. Comportamento humano na organização 
4.1 Liderança, motivação e 

comprometimento 
4.2 Comunicação interpessoal assertiva 

 Destacar a relevância da gestão das variáveis sócio 
emocionais objetivando a sustentação da motivação 
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4.3 Necessidades interpessoais, 
sentimentos e comportamentos 

4.4 Construção da parceria Líder X Liderado 

e, por decorrência, do comprometimento das 
pessoas com o negócio; 

 Desenvolver ações mais aderentes à construção de 
ambientes organizacionais lastreados na lógica da 
gestão participativa; 

 Oferecer respostas mais assertivas às necessidades 
de seu grupo de profissionais. 

 

Bibliografia Básica 

 PARADELA, Victor Claudio et al. Gestão de Pessoas na Sociedade do Conhecimento.1. ed. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2016. 

 Schein, Edgar. Cultura Organizacional e Liderança. São Paulo. Atlas, 2009. 
 BARBIERI, Ugo Franco. Gestão de pessoas nas organizações: práticas atuais sobre o RH estratégico. 

São Paulo: Atlas, 2012. 
 

Bibliografia Complementar 

 DAVEL, Eduardo, VERGARA, Sylvia C. (orgs). Gestão com Pessoas e subjetividade. São Paulo: Atlas, 
2013. 

 LE BOTERF, Guy. Desenvolvendo a competência dos profissionais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
 MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento Interpessoal. São Paulo: José Olympio, 2013. 
 BITENCOURT, Claudia (org.). Gestão contemporânea de pessoas. São Paulo: Bookman, 2010. 
 MINTZBERG, Henry. Criando organizações eficazes: estruturas em cinco configurações. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 
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Disciplina Carga horária 

2. Negociação e Administração de Conflitos  24 h/a 

 

Área Subárea 

Gestão Negociação 

 

Ementa 

Aspectos conceituais associados ao processo de negociação. Negociação: aspectos relacionais. Negociação: 
aspectos substantivos. Negociação: aspectos processuais de execução. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

1. Negociação: Aspectos conceituais 
1.1 Características do bom negociador 
1.2 Estrutura e abordagens de negociação 
1.3 Objetivos da negociação 

 

 Conceituar negociação, diferenciando-a de outros 
modos de solução de conflitos; 

 Identificar os conceitos fundamentais de negociação; 
 Definir o processo da negociação; 
 Reconhecer a importância da negociação e de sua 

aplicação nas diversas interações humanas; 
 Identificar estratégias, modelos e tipos de negociação. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Negociação: Aspectos relacionais 
2.1 Hierarquia e status 
2.2 Condicionantes culturais 
2.3 Modelos de estilos e comportamento 

dos negociadores 
2.4 Consenso e relacionamentos 

 

 Identificar a importância e a influência dos aspectos 
relacionais na condução e nos resultados da 
negociação; 

 Analisar os impactos da emoção e da percepção na 
condução da negociação; 

 Reconhecer ações que favorecem os aspectos 
relacionais da negociação referentes à comunicação, ao 
comportamento ético e à geração de confiança. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Negociação: Aspectos substantivos 
3.1 Tangíveis e intangíveis 
3.2 Objeto substantivo 
3.3 Metas e resultados reais 
3.4 Risco e incerteza 
3.5 Qualidade e acordo de níveis de 

serviço 
 

 Identificar a importância e a influência dos aspectos 
substantivos na condução e nos resultados da 
negociação; 

 Analisar os impactos da análise racional e da avaliação 
na condução da negociação; 

 Reconhecer ações que favorecem os aspectos 
substantivos da negociação relativos ao planejamento, 
à definição de objetivos e estratégias e à condução das 
etapas da negociação. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Negociação: Aspectos processuais de 
execução 
4.1 Estratégia e estilo do negociador 
4.2 Desenvolvimento da negociação 
4.3 Encerramento e implementação do 

acordo 

 Identificar os processos persuasivos e suas bases; 
 Identificar os estilos de negociadores e as estratégias 

que cada estilo costuma adotar; 
 Analisar as características dos negociadores e 

identificar a forma mais adequada de conduzir o 
processo de negociação; 

 Aplicar técnicas e ferramentas de negociação. 
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Bibliografia Básica 

 CARVALHAL, Eugenio et al. Negociação e administração de conflitos. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2014. 

 DUZERT, Yann et al. Método de Negociação. Rio de Janeiro: Atlas, 2009. 
 

Bibliografia Complementar 

 BAZERMAN, Max. Processo Decisório. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
 STONE, Douglas et al. Conversas difíceis. 2. ed. Rio de janeiro: Campus, 2012. 
 THOMPSON, Leigh. O negociador. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice, 2009. 
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Disciplina Carga horária 

3. Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 24 h/a 

 

Área Subárea 

Gerenciamento de Projetos Fundamentos 

 

Ementa 

Histórico e conceituação de projeto, programa e gerência de projeto. Caracterização do ciclo de vida e processos 
de um projeto. Introdução as áreas de conhecimento segundo o PMI (Project Management Institute). Integração 
entre áreas de conhecimento e processos. Estruturas organizacionais para gerenciamento de projetos. 
Características desejáveis no Gerente de Projetos. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1.  Histórico e evolução da gerência de projetos 

1.1 Características de um projeto 

1.2 Conceito e definição de projeto 

1.3 Fatores de sucesso 

 

 Definir projeto, programa e portfólio. 

 Reconhecer a evolução da disciplina ao longo da história. 

 Identificar as características básicas de um projeto. 

 Discutir os critérios de sucesso de um projeto. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Estruturas organizacionais para 
gerenciamento 

2.1 Funcional 
2.2 Matricial 
2.3 Projetizada 

 Reconhecer a importância e o impacto de cada tipo de 
estrutura para o gerenciamento de projetos. 

 Diferenciar as estruturas segundo suas características e 
grau de autoridade do gerente de projetos.  

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Grupos de processos de gerenciamento e ciclo 
de vida do projeto 

       3.1 Iniciação 
       3.2 Planejamento 
       3.3 Execução 
       3.4 Controle 
       3.5 Finalização 

 

 Diferenciar grupos de processo e ciclo de vida de projetos. 
 Identificar a finalidade de cada grupo de processo e sua 

relação entre si. 
 Analisar os ciclos de vida de projeto e sua influência no 

gerenciamento.    
 Relacionar os processos de gerenciamento de projeto 

com cada grupo de processo. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Áreas de Conhecimento em Gerência de 
Projetos segundo PMBOK 

4.1 Escopo 
4.2 Tempo 
4.3 Custos 
4.4 Qualidade 
4.5 Comunicação 
4.6 Recursos 
4.7 Riscos 
4.8 Stakeholders 
4.9 Aquisições 
4.10 Integração 

 Reconhecer as áreas de conhecimento segundo 
PMBOK. 

 Relacionar as áreas de conhecimento e os processos 
associados. 

 Desenvolver o Project Charter e Plano de projeto. 
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Bibliografia Básica 

 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 6th ed. Newton 

Square: Project Management Institute, 2017. 

 VALLE, A.; SOARES, C.A.; FINOCCHIO, J.; SILVA, L. Fundamentos do Gerenciamento de Projetos - 4a 

edição. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

 BARCAUI, André. Gerente também é Gente: Um Romance sobre Gerência de Projetos. Rio de Janeiro. 

Ed Brasport, 2006. 

 MEREDITH, Jack R, MANTEL, Samuel J. Administração de Projetos. Rio de Janeiro, LTC, 4ª edição, 2003. 
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Disciplina Carga horária 

4. Gestão Estratégica  24 h/a 

 

Área Subárea 

Gestão Estratégia 

 

Ementa 

A evolução do pensamento estratégico. Administração estratégica e alinhamento. Referenciais estratégicos. 
Análise do ambiente interno e externo. A formulação da estratégia competitiva. Objetivos estratégicos. O balanced 
scorecard (BSC). 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Evolução do pensamento estratégico 
1.1 O que é estratégia 
1.2 As escolas do pensamento estratégico 

2. A administração estratégica e o 
alinhamento 

2.1 Administração estratégica 
2.2 Gestão estratégica 
2.3 Governança corporativa 

3. Referenciais estratégicos 
3.1 Definições dos referenciais estratégicos 
3.2 A definição do negócio da organização 
3.3 A elaboração da visão de futuro 
3.4 Missão: o propósito da existência da 

organização 

 Conceituar estratégia e identificar suas principais 
abordagens; 

 Descrever a aplicação da estratégia no contexto 
organizacional; 

 Definir os referenciais estratégicos de uma 
organização. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Análise do ambiente externo 
4.1 Cenários e análise do ambiente geral 
4.2 Oportunidades e ameaças 
4.3 A análise da indústria 
4.4 Modelo das cinco forças competitivas 

5. Análise do ambiente interno 
5.1 O quadro geral da análise do ambiente 

interno 
5.2 Recursos, capacidades e competências 

essenciais 
5.3 Competências essenciais 
5.4 Diagnóstico das forças e fraquezas 
5.5 Fatores críticos de sucesso 
5.6 A matriz SWOT e a avaliação estratégica 

 Utilizar ferramentas de análise do ambiente; 
 Identificar oportunidades e ameaças do ambiente e 

pontos fortes e fracos da empresa; 
 Decidir sobre a postura estratégica a ser adotada pela 

organização. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

6. A formulação da estratégia competitiva 
6.1 A matriz de Ansoff 
6.2 O modelo Porter das estratégias 

genéricas 
6.3 O posicionamento estratégico 

 Avaliar as alternativas estratégicas de crescimento e 
competição, identificando as alternativas mais 
adequadas em um determinado contexto 
organizacional. 

 

Eixo Temático 4 
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Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

7. Objetivos estratégicos 
7.1 Definição de objetivos 
7.2 Conteúdo dos objetivos 

8. O Balanced Scorecard (BSC) 
8.1 Conceitos do modelo 
8.2 As perspectivas do BSC 
8.3 A construção do BSC 

 Definir objetivos empresariais com características 
adequadas a sua aplicação em um determinado 
contexto organizacional. 

 Estruturar um mapa estratégico básico para uma 
organização, de acordo com o modelo de Balanced 
Scorecard. 

 

Bibliografia Básica 

 KAPLAN, Robert; NORTON, David. A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 1997. 

 LOBATO, David Menezes et al. Gestão Estratégica. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. 
 

Bibliografia Complementar 

 ANSOFF, Igor. A nova estratégia empresarial. São Paulo: Atlas, 2001. 
 GHEMAWAT, Pankaj. A estratégia e o cenário de negócios. Porto Alegre: Bookman, 2007. 
 HITT, MICHAEL et al. Administração estratégica. São Paulo: Pioneira, 2007. 
 KIM, Chan; MAUBORGNE, Renée. A Estratégia do Oceano Azul: como criar novos mercados e tronar 

a concorrência irrelevante. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 PORTER, Michel. Estratégia Competitiva – Técnicas para análise de indústrias e da concorrência. Rio 

de Janeiro: Campus, 2005. 
 RUMELT, Richard. Estratégia Boa, Estratégia Ruim. Rio de Janeiro. Elsevier. 2011. 
 WHITTINGTON, Richard et al. Fundamentos de Estratégia. Porto Alegre: Bookman Editora, 2009.  
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Disciplina Carga horária 

5. Economia Empresarial  24 h/a 

 

Área Subárea 

Economia Fundamentos de Economia 

 

Ementa 

A teoria da oferta e da demanda. Os mercados competitivos e não competitivos. A mensuração da atividade 

econômica pela ótica da produção e dos preços. As políticas monetária e fiscal e estabilização da economia. 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

1.  A teoria da demanda e da oferta 

1.1 O comportamento da demanda 

1.2 Os deslocamentos da curva de demanda 

1.3 A teoria da oferta 

1.4 Elasticidade: as sensibilidades medidas 

1.5 Demanda: a elasticidade preço e renda 

1.6 Oferta: a elasticidade preço 

 Identificar o ambiente econômico e os principais 

atores microeconômicos; 

 Reconhecer a teoria da oferta e demanda; 

 Descrever os conceitos de elasticidade preço e 

renda. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Os mercados competitivos e não competitivos 

2.1 A maximização do lucro 

2.2 A competição perfeita 

2.3 Lucro econômico versus lucro contábil 

2.4 O monopólio e os oligopólios 

2.5 Blocos econômicos 

2.6 Mercados decorrentes do avanço da 

tecnologia da informação 

 Reconhecer o conceito de maximização do lucro; 

 Diferenciar os mercados competitivos e não 

competitivos; 

 Caracterizar lucro econômico e contábil; 

 Explicar as ineficiências oriundas dos mercados 

pouco competitivos. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. A mensuração da atividade econômica: 

produção e preços 

3.1 Estimativa do PIB 

3.2 Produção, renda e valor agregado 

3.3 Ciclo de negócios e crescimento potencial 

3.4 Investimento e crescimento do PIB potencial 

3.5 Inflação e índices de preços 

 Reconhecer o ambiente econômico e identificar os 

principais atores macroeconômicos; 

 Explicar o conceito de PIB e PIB potencial; 

 Resumir o conceito de inflação. 
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Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4. As políticas monetárias e fiscal e o balanço 

de pagamentos 

4.1 Banco Central e a geração da moeda 

4.2 Política monetária e o regime de metas de 

inflação 

4.3 Política fiscal 

4.4 Déficit público e dívida pública 

4.5 Balanço de pagamentos 

4.6 O mercado cambial 

4.7 A política cambial e os regimes de taxa fixa e 

flutuante 

 Reconhecer os impactos das políticas monetária, 

fiscal e cambial na estabilização da economia e 

seus efeitos sobre os mercados e empresas; 

 Explicar o regime de metas de inflação; 

 Diferenciar dívida e déficit público; 

 Definir o que é balanço de pagamentos e 

reconhecer as transações na conta corrente e de 

capital; 

 Definir mercado cambial e reconhecer os impactos 

da política cambial. 

 

Bibliografia Básica 

 ROTH, Alvin. Como Funcionam os Mercados: a nova economia das combinações e escolhas. São 

Paulo: Portfolio Penguin, 2016.   

 GONÇALVES, Antônio Carlos Porto et al. Economia empresarial. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV. 

2012. 

 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

Bibliografia Complementar 

 KRUGMAN, P.; WELLS, R. Introdução à economia. Rio de Janeiro: Campus, 2006. 

 MANKIW. G. Introdução à economia. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
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Disciplina Carga horária 

6. Matemática Financeira  24 h/a 

 

Área Subárea 

Finanças Matemática Financeira 

 

Ementa 

Relações fundamentais e taxa de juros. Regime de juros simples e de juros compostos. Séries Uniformes de 
pagamento. Sistemas de amortização de dívidas. Desconto de títulos e duplicatas. VPL e TIR. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Relação fundamental e taxa de juros 
1.1 Representação gráfica de um fluxo de caixa 
1.2 Capital, juros e montante 
1.3 Relação de equivalência de capitais para um 

período 
2. Regime de juros simples 

2.1 Conceito e utilização 
2.2 Cálculo do montante, número de períodos, taxa de 

juros 
2.3 Taxas de juros equivalentes simples 
2.4 Equivalência de capitais em juros simples 

3. Regime de juros compostos 
3.1 Conceito e utilização 
3.2 Cálculo do montante, número de períodos, taxa de 

juros 
3.3 Taxa de juros equivalentes compostas 
3.4 Transformação entre taxas nominais e taxas 

efetivas 

 Identificar os conceitos básicos dos cálculos 
financeiros; 

 Calcular operações financeiras em diferentes 
regimes de capitalização. 

 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Séries uniformes 
4.1 Conceitos e utilização 
4.2 Cálculo do valor presente e valor futuro 
4.3 Anuidades e perpetuidades 
4.4 Séries uniformes e não uniformes 

 Identificar e classificar séries de pagamentos; 
 Calcular valor presente e valor futuro de 

séries de pagamentos uniformes e não 
uniformes. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

5. Sistema de amortização 
5.1 Conceito e utilização 
5.2 Sistema Price 
5.3 Sistema SAC 
5.4 Sistema Americano 

6. Descontos 
6.1 Conceito e utilização 
6.2 Desconto simples 
6.3 Desconto composto 

 Identificar sistemas de amortização; 
 Calcular os desembolsos para pagamento de 

dívidas em diferentes sistemas de 
amortização; 

 Calcular desconto de pagamentos futuros em 
diferentes sistemas. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 
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7. Introdução aos conceitos de VPL e TIR 
7.1 VPL: aplicações básicas 
7.2 TIR: aplicações básicas 

 Utilizar os conceitos de VPL e TIR para 
avaliação de projetos de investimento. 

 

Bibliografia Básica 

 BOGGISS, George Joseph et al. Matemática Financeira. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. 
 

Bibliografia Complementar 

 JUER, Milton. Praticando e Aplicando Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. 
 PUCCINNI, Abelardo e Lima. Matemática financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 SILVA, André Luiz Carvalhal. Matemática financeira aplicada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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Disciplina Carga horária 

7. Contabilidade Financeira  24 h/a 

 

Área Subárea 

Contabilidade e Auditoria Contabilidade Financeira 

 

Ementa 

A contabilidade e o sistema de informação contábil. Estrutura das demonstrações contábeis. Método das partidas 
dobradas. Regime de caixa e regime contábil de competência. Análise econômico-financeira das demonstrações 
contábeis. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. A contabilidade e o sistema de informação 
contábil 

1.1 Origem da contabilidade 
1.2 Usuários das informações contábeis 
1.3 A informação contábil 
1.4 Objetivos da contabilidade 
1.5 Limitações da contabilidade 
1.6 A contabilidade financeira e a contabilidade 

gerencial 
1.7 Estrutura conceitual para apresentação das 

demonstrações contábeis 
1.8 Pressupostos básicos 
1.9 Limitações na relevância e na confiabilidade 

das informações 

 Identificar a função da contabilidade financeira na 
organização;  

 Diferenciar contabilidade financeira de 
contabilidade gerencial; 

 Reconhecer os pressupostos básicos e suas 
limitações. 

 
 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Estrutura das Demonstrações Contábeis 
2.1 Conceito de demonstrações contábeis de 

propósito geral 
2.2 Balanço patrimonial 
2.3 Demonstração do resultado do exercício 
2.4 Demonstração do resultado abrangente total 
2.5 Demonstração dos fluxos de caixa 
2.6 Demonstração das mutações do patrimônio 

líquido 
2.7 Demonstração do valor adicionado 
2.8 Notas explicativas 
2.9 Relatório da administração 
2.10 Relatório dos auditores independentes 

 Reconhecer e estruturar as principais 
demonstrações contábeis. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Elaboração das demonstrações contábeis 
3.1 Método das partidas dobradas 
3.2 Regime de caixa e regime de competência 
3.3 Elaboração das demonstrações a partir de 

transações que não envolvem contas de 
resultados 

 Diferenciar regime de caixa e de competência; 
 Elaborar as seguintes demonstrações contábeis: 

DRE, BP, Fluxo de Caixa, DMPL e DVA. 



 

 
 

Diretoria de Gestão Acadêmica 

18 

3.4 Elaboração das demonstrações a partir de 
transações que envolvem inclusive contas de 
resultados 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Análise econômico-financeira 
4.1 Objetivos da análise econômico-financeira 
4.2 Análise vertical 
4.3 Análise horizontal 
4.4 Análise por indicadores 
4.5 Elaboração do relatório 

 Analisar a saúde econômico-financeira de uma 
empresa através das análises vertical, horizontal 
e de indicadores. 
 

 

Bibliografia Básica 

 LIMEIRA, André Luiz Fernandes et al. Gestão Contábil financeira. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2015. 

 

Bibliografia Complementar 

 MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
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Disciplina Carga horária 

8.Marketing  24 h/a 

 

Área Subárea 

Marketing Fundamentos de Marketing 

 

Ementa 

Conceitos e definições básicas de Marketing. Comportamento do consumidor. Segmentação e posicionamento de 
mercado. Mix de Marketing frente ao mercado: produto, preço, distribuição e comunicação. Influência da tecnologia 
nas estratégias de Marketing. Tendências de Marketing: Marketing Digital e Métricas de Marketing. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

1. Conceitos e definições básicas de Marketing 
1.1 O escopo, conceitos e papéis do 

Marketing nas empresas 
1.2 Orientação da empresa para o mercado 
1.3 Análise do ambiente de Marketing em 

diferentes tipos de empresa 

 Compreender o que é Marketing, assim como o seu 
papel em diferentes tipos de organizações. 

 Reconhecer as orientações com as quais as 
empresas podem conduzir suas ações de 
Marketing. 

 Analisar o macro e o microambiente de Marketing. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Comportamento do Consumidor 
2.1 Conceitos sobre o comportamento do 

consumidor 
2.2 Processo de decisão de compra 

3. Segmentação e Posicionamento do 
mercado 

3.1 Níveis de segmentação do mercado 
3.2 Padrões e procedimentos para a 

segmentação dos mercados 
3.3 Diferenciação da oferta ao mercado 
3.4 Posicionamento da oferta ao mercado 

 Compreender os principais conceitos sobre o 
comportamento do consumidor e o seu processo de 
decisão de compra; 

 Identificar os níveis, padrões e procedimentos de 
segmentação do mercado; 

 Reconhecer as ferramentas de diferenciação; 
 Desenvolver estratégias de posicionamento. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4. Mix de Marketing frente ao mercado 
4.1 Estratégias de produto e marca 
4.2 Estratégias de preço 
4.3 Estratégias de distribuição 
4.4 Estratégias de comunicação integrada 

 Desenvolver estratégias de produto, marca, preço, 
distribuição e comunicação integrada; 

 Implementar e controlar as estratégias do composto 
de Marketing. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

5. Influência da tecnologia nas estratégias de 
ciclo de vida da adoção da tecnologia 

6. Tendências de Marketing 
6.1 Marketing Digital 
6.2 Mídias Sociais 
6.3 Métricas de Marketing 

 Reconhecer o ciclo de vida da adoção da tecnologia;  
 Identificar as tendências de Marketing e descrever 

as ações nas mídias sociais e estratégias do 
Marketing Digital; 

 Compreender formas para mensurar ações de 
marketing. 
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Bibliografia Básica 

 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de Marketing com mymarketinglab. 14. ed. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 

 

Bibliografia Complementar 

 BAKER, Michael J. Administração de Marketing. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. 
 CHURCHILL JR, Gilbert; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2010. 
 DIAS, Sergio Roberto et al. Gestão de Marketing. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 
 FARRIS, P. W. et al. Métricas de marketing: o guia definitivo de avaliação do desempenho do marketing. 

2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
 HOOLEY, Graham J. et al. Estratégia de Marketing e posicionamento competitivo. São Paulo: 

Prentice Hall, 2009. 
 KOTLER, Philip. Marketing de A a Z. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2013. 
 NASCIMENTO, Augusto; LAUTERBORN, Robert. Os 4 Es de Marketing e Branding. Rio de Janeiro: 

Editora Campus, 2007. 
 RIES, Al; TROUT, Jack. Marketing de Guerra. São Paulo: M.Books, 2006. 
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Detalhamento do MÓDULO FECHAMENTO 
 
Disciplina Carga horária 

1. Jogos de Negócios 24 h/a (carga horária fixa) 

 

Área Subárea 

Metodologias e Ferramentas Jogos de Negócios 

 

Ementa 

Aplicações dos conhecimentos aprendidos ao longo do curso em atividades que simulem situações reais do 
cotidiano da atividade empresarial. Decisões de estratégia, de marketing e os aspectos comerciais. Decisões 
relativas aos aspectos operacionais e da gestão de pessoas. Decisões no âmbito da gestão econômico-financeira.  

 Entender o mecanismo de uma empresa; 

 Tomar decisões no papel de diretor; 

 Trabalhar em equipe; 

 Definir metas; 

 Analisar o resultado das decisões tomadas e fazer ajustes constantes. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Contextualização e diagnóstico 
estratégico 
1.1 O papel da Visão e da Missão no 

contexto empresarial e no ciclo de 
planejamento estratégico 

1.2 Aplicação dos conceitos à empresa 
gerenciada pela equipe 

1.3 Identificação das ameaças e 
oportunidades 

1.4 Identificando pontos fortes e fracos no 
ambiente interno da organização 

1.5 Mapeamento dos fatores críticos de 
sucesso 

1.6 Análise SWOT e a elaboração das 
estratégias 

 Aplicar as ferramentas de diagnóstico empresarial 
absorvidas ao longo da realização do Módulo Básico; 

 Entender o mecanismo de uma empresa; 
 Desenvolver a competência de trabalho em equipe. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Construção de estratégias empresariais  
2.1 Identificando e elaborando estratégias 

empresariais 
2.2 As implicações das escolhas 

estratégicas para a organização 
2.3 Análise de tendências e elaboração de 

cenários 
2.4 Conectando as estratégias de 

negócio: a obtenção das sinergias 
entre as áreas das organizações 

 Desenvolver a competência de tomada de decisão na 
atribuição executiva nas áreas de operações, 
finanças, marketing e recursos humanos; 

 Aplicar os modelos teóricos de desenvolvimento de 
estratégias. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Definição de objetivos e planos de ação 
3.1 Contextualizando objetivos 

 Definir metas; 
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3.2 Relacionado objetivos às estratégias 
3.3 A estratégia em ação: colocando os 

Planos de Ação e Projetos para 
funcionar 

 Desenvolver a capacidade de implementação de 
objetivos e diretrizes através de tomada de decisões 
operacionais, de investimento e de negociação. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Análise de resultados 
4.1 Identificação das estratégias 

emergentes 
4.2 Reflexão das decisões tomadas 
4.3 Processo de aprendizado para 

mudanças futuras 

 Desenvolver a capacidade de identificação de lições 
aprendidas; 

 Demonstrar a importância de implantação de melhoria 
contínua. 

 

Bibliografia Básica 

Como bibliografia desta disciplina, podem ser considerados os títulos indicados nas disciplinas constantes no 
Módulo Básico, uma vez que a disciplina de Jogos de Negócios visa congregar o arcabouço teórico de gestão 
empresarial aplicado em um cenário simulado.  
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Detalhamento do MÓDULO ÊNFASE 
 

Disciplina Carga horária 

1. Liderança e Motivação 24 h/a 

 

Área Subárea 

Pessoas Liderança e Gestão de Equipes 

 

Ementa 

Do mecanicismo à sociedade do conhecimento. Liderança na era das competências. Motivação como ferramenta 
da liderança. Liderança e sucessão. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Do Mecanicismo à Sociedade do 
Conhecimento 
1.1. Evolução do papel do líder 
1.2. Revisitando teorias sobre liderança: 

 Teoria dos traços 

 Teorias comportamentais 

 Teorias situacionais. 
1.3. Tendências contemporâneas: 

 Liderança carismática 

 Liderança participativa 

 Liderança transacional 

 Liderança pelo exemplo 

 Liderança servidora 

 Liderança transformacional 
1.4. Ascensão feminina aos cargos de liderança 

 Analisar a evolução do papel do líder;  
 Identificar características fundamentais dos 

modelos e teorias de liderança; 
 Discutir o modelo atualmente mais requerido; 
 Avaliar fatores influenciam na ascensão feminina 

aos cargos de liderança nas organizações. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Liderança na era das competências 
2.1. Gerenciamento e liderança 
2.2. Tipos de poder 
2.3. Competências, habilidade e 

comportamentos do líder 
2.4. Os oito papeis do líder 
2.5. Autoconhecimento e autodesenvolvimento 
2.6. Desenvolvendo a inteligência emocional 

 Comparar características e diferenças entre os 
papeis de gestor e de líder; 

 Relacionar características pessoais exigidas 
pelos vários tipos de poder; 

 Identificar os papeis do líder, bem como a 
importância do autoconhecimento e 
autodesenvolvimento; 

 Reconhecer a importância dos atributos 
relacionados ao equilíbrio, ética, honestidade e 
coerência. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Motivação como ferramenta da liderança 
3.1. O papel da ambiência na motivação 
3.2. Conceitos e práticas 
3.3. Diferentes teorias e modelos: 

 Hierarquia das necessidades (Maslow) 

 Dois fatores (Herzberg) 

 Teoria da expectativa (Vroom) 

 Teoria da equidade (Adams) 

 Explicar a influência do ambiente no processo de 
motivação das pessoas; 

 Reconhecer diferentes teorias e modelos de 
motivação, bem como sua aplicabilidade no dia-a-
dia das organizações. 
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 Teoria das Necessidades Sociais 
(Schultz) 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Liderança e Sucessão 
4.1. Responsabilidades do líder na formação de 

sucessores 
4.2. Estratégia do Pipeline da Liderança 
4.3. Programa de Trainees para 

desenvolvimento de novas lideranças 
4.4. Delegação e empowerment 

 Justificar a responsabilidade do líder no 
desenvolvimento do potencial e carreira de seus 
colaboradores; 

 Aplicar variadas estratégias para 
desenvolvimento de novos líderes. 

 

Bibliografia Básica 

 CAVALCANTI, Vera et al. Liderança e Motivação. 3.ed. Rio de Janeiro: Edditora FGV, 2009. 
 COVEY, Stephen R. Liderança baseada em princípios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002 

 

Bibliografia Complementar 

 GOLEMAN, Daniel. Trabalhando com a Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1998. 
 VERGARA, Sylvia. Gestão de pessoas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 BENNIS, Warren. A formação do líder. São Paulo: Atlas, 1996. 
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Disciplina Carga horária 

2. Coaching & Mentoring  24 h/a  

 

Área Subárea 

Pessoas Liderança e Gestão de Equipes 

 

Ementa 

Relação entre coaching e mentoring. Processo de coaching. Processo de mentoring. Impactos no desenvolvimento 
pessoal e profissional. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Relação entre coaching e mentoring 
1.1 Diferenças entre os processos  
1.2 Vantagens e desafios de cada processo 

 Diferenciar os processos coaching e mentoring; 
 Apontar os principais desafios relativos a cada um 

dos processos, definindo quando empregá-los no 
gerenciamento de pessoas e equipes. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Processo de coaching  
2.1 Definição e objetivos  
2.2 A atuação do líder como coach 

2.2.1 Tipos de coaching 
2.2.2 Técnicas de coaching 
2.2.3 Competências do líder coach 

 Caracterizar o processo de coaching; 
 Definir as competências exigidas para atuar como 

líder coach auxiliando os profissionais no alcance de 
melhoria de performance. 

 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Processo de mentoring 
3.1 Definição e objetivos 
3.2 Competências do líder mentoring 
3.3 Etapas do mentoring 
3.4 Programas de mentoring 
3.5 Mentoring B2B 
3.6 Técnicas de mentoring 

 Caracterizar o processo de mentoring; 
 Definir as competências exigidas para atuar como 

mentor. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Impactos no desenvolvimento pessoal e 
profissional 

4.1 Estratégias de autoconhecimento 
4.2 Autodesenvolvimento e autocontrole 
4.3 Valores e visão de futuro 
4.4 Plano de ação e ajuste de metas 

 Analisar os impactos do coaching e mentoring no 
desenvolvimento pessoal e profissional de 
colaboradores; 

 Reconhecer a importância do autoconhecimento e 
autodesenvolvimento na carreira profissional. 
 

 

Bibliografia Básica 

 GOMES, A.P. C.Z.et al. Coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. 
 

Bibliografia Complementar 

 BLANCHARD, S.; HOMAN, M. Alavanque seu potencial: os principais segredos de coaching dos 
grandes executivos. Rio de Janeiro: Best Seller, 2006. 

 DINIZ, A. Líder do Futuro: a transformação em líder Coach. Rio de Janeiro: Espaço Cultural, 2010. 
 KETS DE VRIES, M. F.R. Experiências e Técnicas de Coaching – a formação de líderes na prática. 

Porto Alegre: Insead, 2009. 
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 KRAUSZ, R. R. Coaching Executive: a conquista da liderança. São Paulo: Nobel, 2007. 
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Disciplina Carga horária 

3. Construção de Equipes de Alto Desempenho 24 h/a  

 

Área Subárea 

Pessoas Liderança e Gestão de Equipes 

 

Ementa 

Trabalho em equipe. Equipes de alto desempenho. Gestão de equipes de alto desempenho. Avaliação de equipes 
de alto desempenho. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Trabalho em equipe  
1.1 Força de trabalho e geração de valor  
1.2 Grupo como uma unidade de análise do 

comportamento organizacional 
1.3 Tipos e propósitos de equipes 

 Ressaltar o trabalho em equipe como vantagem 
competitiva; 

 Destacar como construir e desenvolver equipes de 
alto desempenho, segundo a lógica da Gestão 
Baseada em Valor (RBV); 

 Distinguir Grupo, Equipe e Equipe de Alto 
Desempenho. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Equipes de alto desempenho 
2.1 Conceituação 
2.2 Características e competências 

frequentes 
2.3 Liderança de equipe de alto 

desempenho 
2.4 Condições necessárias à efetividade da 

equipe 

 Destacar desafios vinculados à construção de 
equipes de alto desempenho; 

 Ressaltar competências que asseguram 
contribuições da equipe em patamares crescentes 
de excelência.  

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Gestão de equipes de alto desempenho 
3.1 Papéis da liderança gerencial 
3.2 Delimitação de papéis dos membros da 

equipe 
3.3 Estratégias de comprometimento 
3.4 Relevância da comunicação assertiva 
3.5 Compartilhamento de feedbacks 
3.6 Team Building 

 Ressaltar condições que afetam a gestão de 
equipes de alto desempenho; 

 Fomentar a parceria entre líder e liderado;  
 Identificar a importância do fortalecimento de equipe 

como uma atividade planejada para prevenir 
ocorrências que impedem entregas em níveis de 
excelência. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Avaliação de equipes de alto desempenho 
4.1 Monitoração de resultados de equipes 

4.1.1 Análise da eficiência e eficácia 
da equipe  

 Identificar parâmetros relevantes para avaliar as 
entregas de equipes de alto desempenho. 

 

Bibliografia Básica 

 FINANOR, Ana Ligia Nunes et al. Construção de Equipes de Alto Desempenho. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2015. 

 MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal. 17. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008. 
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 MOSCOVICI, Fela. Equipes dão certo: a multiplicação do talento humano. 9. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2007. 

 QUINN, R. et al. Competências gerenciais: princípios e aplicações. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
 RIZZI, M.; SITE, M. Equipes de alto desempenho. São Paulo: Ser Mais, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

 BARKER, A. Técnicas de Comunicação. 3. ed. São Paulo: Clio, 2007. 
 LEWIN, K. Problemas de dinâmica de grupo. 2. ed. São Paulo: Cultrix (originalmente publicado em 

1948), 1973.  
 MENEGAZZO, C.M. Dicionário de psicodrama e sociodrama. São Paulo: Ágora, 1995. 
 SCHUTZ, W.C. O prazer. São Paulo: Ágora, 1974. 
 SCHUTZ, W.C. Profunda simplicidade. São Paulo: Ágora, 1989. 
 SOUZA, Vera Lucia De et al. Retenção de talentos e valorização profissional. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2015. 
 VERGARA, S.C. Gestão de pessoas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
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Disciplina Carga horária 

4. Gestão da Mudança e Cultura Organizacional  24 h/a 

 

Área Subárea 

Pessoas Cultura Organizacional e Gestão de Mudança 

 

Ementa 

Cultura organizacional. Processos de mudança organizacional. Papel de gestores e líderes na gestão da mudança. 
Clima organizacional. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

1. Cultura organizacional 
1.1 Conceito e elementos formadores 
1.2 Análise da identidade da empresa: aspectos 

multiculturais  
1.3 Visão antropológica: valores culturais, valores 

da cultura brasileira 
1.4 Visão psicanalítica 
1.5 O papel da cultura organizacional no processo 

de mudança 

 Definir cultura organizacional e seus elementos 
formadores; 

 Analisar o papel da cultura organizacional no 
processo de mudança; 

 Analisar os aspectos multiculturais envolvidos 
na identidade da organização.  

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Processos de mudança organizacional 
2.1 Novas oportunidades e desafios e a 

mudança de paradigmas 
2.2 Tipos de mudanças 
2.3 Etapas do processo de mudança 
2.4 Estratégias de comunicação 
2.5 Subculturas e a resistência às mudanças 
2.6 Criação de novo propósito estratégico 

 Relacionar o dinamismo do ambiente externo e 
as estratégias organizacionais; 

 Selecionar estratégias de mudança aderentes à 
cultura organizacional; 

 Reconhecer o papel das subculturas e zonas de 
sombras em relação à resistência a mudanças. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Papel de gestores e líderes na gestão da 
mudança  
3.1 Modelos sociais  
3.2 Realinhamento das relações de poder 
3.3 Zonas de sombras 
3.4 Novos contratos psicológicos e as relações 

de trabalho 

 Avaliar a importância do gestor e do líder na 
gestão de mudança; 

 Identificar entraves ocultos ao processo de 
mudanças; 

 Estabelecer estratégias e novos contratos 
psicológicos, visando acelerar a implantação 
das mudanças. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4. Clima organizacional 
4.1 Elementos formadores  
4.2 Pesquisa de clima organizacional 
4.3 Plano de ação 

 Avaliar o clima organizacional e suas 
consequências sobre a motivação de pessoas e 
equipes; 

 Aplicar pesquisa de clima como marco inicial de 
mudanças; 

 Conceber ações para ampliar o ciclo virtuoso de 
comportamentos construtivos. 

 

Bibliografia Básica 
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 JOHANN, Sílvio Luiz. Gestão da mudança e cultura organizacional. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. 
 SHEIN, Edgard. Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

 COLLINS, Jim; HANSEN, Morten T. Vencedoras por Opção. HSM Editora, 2012. 
 McCRACKEN, Grant. Chief Culture Officer – como a cultura pode determinar o sucesso ou o fracasso 

de uma organização. São Paulo: Aleph, 2011. 
 BERRY, L.; SELTMAN, K. Lições de gestão da Clínica Mayo – por dentro de uma das mais admiradas 

organizações de serviços do mundo. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
 JOHANN, Sílvio Luiz. Gestão da cultura corporativa. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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Disciplina Carga horária 

5. Relações de Trabalho e Aspectos Legais 24 h/a  

 

Área Subárea 

Direito Direito do Trabalho 

 

Ementa 

Evolução Histórica do Direito Do Trabalho e o Novo Direito do Trabalho. A Terceirização e Outros Tipos de Contrato 
de Trabalho. Relações Sindicais. Aspectos Legais da Gestão Contemporânea. Saúde Ocupacional do 
Trabalhador, Assédio Moral e Assédio Sexual. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Evolução Histórica do Direito do Trabalho 
1.1 A Flexibilização das Normas Trabalhistas ou 

o Novo Direito do Trabalho 
1.2 Princípios Gerais que são Postos em Prática 

no Direito do Trabalho. 
1.3 Direito Individual do Trabalho 
1.4 Diferença Entre a Relação de Emprego e a 

de Trabalho 

 Conhecer as normas reguladoras do trabalho no 
Brasil e no mundo; 

 Capacitar o gestor frente às estratégias 
contratuais corporativas e as relações de 
Emprego e Trabalho; 

 Reconhecer os Direitos Trabalhistas como 
exercício da cidadania entre o empregado, o 
empregador e as entidades sindicais. 

 Instrumentalizar o gestor de pessoas a evitar o 
passivo trabalhista. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. A Terceirização e outros tipos de contratos de 
trabalho 
2.1 Terceirização: premissas, riscos e impactos 

na gestão de pessoas 
2.2 Outros tipos de contrato de trabalho 
2.3 Questões jurídicas das relações de trabalho 

em fusões e aquisições de empresas 
2.4  Aspectos legais dos contratos com 

expatriados em empresas 
internacionalizadas 

2.5 Novos arranjos organizacionais e seus 
impactos nos contratos de trabalho: 
teletrabalho, homeworking, etc. 

 Instrumentalizar o gestor na realização e 
administração dos contratos de Terceirização; 

 Analisar as implicações de correntes de fusões e 
aquisições de empresas. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Relações Sindicais 
3.1 Conceito 
3.2 Proteção do Dirigente Sindical 
3.3 Discurso do Sindicato dos Trabalhadores 
3.4 Instrumentos Coletivos  
3.5 Impactos na gestão de pessoas  

 Conhecer os organismos sindicais no Brasil e os 
impactos nas relações de trabalho. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Aspectos legais da gestão contemporânea 
4.1 Inclusão de portadores de necessidades 

especiais 

 Conhecer o tratamento legal para os portadores 
de necessidades especiais nas organizações. 
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4.2 Questões de gênero 
4.3 Aspectos legais da saúde ocupacional do 

trabalhador 
4.4 Assédio Moral e Assédio Sexual 
4.5 Aspectos legais dos processos seletivos 

 Conhecer os aspectos legais da saúde do 
trabalhador; 

 Identificar as questões relativas ao assédio moral 
e assédio sexual nas organizações e suas 
implicações. 

 

Bibliografia Básica 

 CARRION, Valentin. Comentários a Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 NASCIMENTO, Amauri Mascaro; NASCIMENTO, Sônia Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 40. 

ed. São Paulo: LTr Editora, 2015. 
 

Bibliografia Complementar 

 HIRIGOYEN, Marie Freance. Mal estar no Trabalho – Redefinindo o Assédio Moral. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2002. 

 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2015. 
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Disciplina Carga horária 

6. Comunicação Interpessoal e Corporativa 24 h/a 

 

Área Subárea 

Comunicação Comunicação Interpessoal 

 

Ementa 

Comunicação humana: elementos, tipos e objetivos. Etapas do processo lógico de comunicação. Barreiras à 
comunicação humana. Elementos fundamentais da comunicação empresarial. Técnicas de apresentação: 
estrutura, conteúdo e planejamento. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Comunicação humana: elementos, tipos e 
objetivos 
1.1. Elementos: fonte, mensagem, canal, 

receptor 
1.2. Tipos: verbal e não-verbal, unidirecional 

ou bidirecional, direta ou indireta, 
interpessoal ou de massa, pessoal ou 
profissional 

1.3. Objetivos: informar, persuadir, entreter 
2. Etapas do processo lógico de comunicação 

2.1. Desenvolvimento da mensagem, 
codificação, envio da mensagem, 
decodificação, compreensão da 
mensagem e retroação 

 Identificar os elementos, tipos e objetivos da 
comunicação humana; 

 Identificar as etapas do processo lógico de 
comunicação e adotar ações para aumentar a 
eficácia do processo. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Barreiras à comunicação humana 
3.1. Barreiras físicas 
3.2. Barreiras pessoais 
3.3. Barreiras semânticas 

4. Elementos fundamentais da comunicação 
empresarial 
4.1. Clareza 
4.2. Estrutura 
4.3. Público 
4.4. Consistência 
4.5. Meio 

 Identificar as principais barreiras à comunicação 
e adotar ações para minimizar seus efeitos; 

 Estruturar comunicações empresariais que 
contenham seus elementos fundamentais. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

5. Técnicas de apresentação: estrutura, 
conteúdo e planejamento 
5.1. Estrutura: abertura, desenvolvimento e 

conclusão 
5.2. Conteúdo: objetivo e público 
5.3. Planejamento: recursos, técnicas, tempo 

disponível, local e avaliação 

 Identificar os principais elementos de uma 
apresentação bem estruturada e planejada; 

 Aplicar técnicas que melhorem a qualidade de 
suas apresentações pessoais. 
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Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

6. Técnicas de apresentação: exercícios 
práticos 
6.1. Respiração 
6.2. Posicionamento 
6.3. Gestos e postura 
6.4. Voz 

7. Como melhorar suas apresentações 

 Praticar técnicas de apresentação relativas à 
respiração, posicionamento, gestos e postura e 
voz; 

 Avaliar suas próprias apresentações e identificar 
oportunidades de melhoria. 

 

Bibliografia Básica 

 MENDES, Eunice; ALMEIDA, Lena. Falar bem é fácil. São Paulo: Agwn, 2007. 
 FRANÇA, Ana Shirley. Comunicação oral nas empresas: como falar bem e em público. São Paulo: Atlas, 

2015. 
 

Bibliografia Complementar 

 SHINYASHIKI, Roberto. Os segredos das apresentações poderosas. São Paulo: Gente, 2012. 
 FITZHERBERT, Nick. Apresentações mágicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
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Disciplina Carga horária 

7. Ética e Sustentabilidade  24 h/a 

 

Área Subárea 

Filosofia  Ética e sustentabilidade 

 

Ementa 

Ética, moral e valores. Ética e poder nas organizações. Desafios éticos. Responsabilidade social e governança 
corporativa. Sustentabilidade como vantagem competitiva. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Ética, Moral e Valores 
1.1 Conceitos, princípios e fundamentos 
1.2 Breve genealogia dos valores ocidentais: da 

Grécia à modernidade 
1.3 Modelos de gestão ética 
1.4 Como enfrentar dilemas éticos 

 Diferenciar os conceitos de ética, moral e valores; 
 Identificar modelos de gestão ética; 
 Reconhecer o papel dos valores na tomada de 

decisão; 
 Demonstrar como enfrentar dilemas éticos. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Ética nas organizações 
2.1 Desafios éticos da pós-modernidade 
2.2 Ética e poder nas organizações: o papel do 

líder 
2.3 Moral nas organizações brasileiras 
2.4 Código de conduta e comitê de ética 

 Identificar os impactos das estruturas e das 
relações de poder sobre o comportamento ético 
nas organizações; 

 Relacionar os desafios éticos da pós-
modernidade à moral nas organizações 
brasileiras; 

 Avaliar a importância dos códigos de conduta e 
dos comitês de ética. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Responsabilidade social e governança 
3.1 Fundamentos da responsabilidade social 
3.2 Responsabilidade social e cidadania corporativa 
3.3 Balanço social e indicadores GRI 
3.4 Normas de responsabilidade social 
3.5 Relatórios de agências reguladoras 
3.6 Governança corporativa 

 Definir responsabilidade social, cidadania 
corporativa e governança corporativa; 

 Identificar as normas de responsabilidade 
social; 

 Reconhecer a importância do balanço social e 
dos indicadores GRI para uma organização. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Sustentabilidade como vantagem competitiva 
4.1 Conceitos, princípios e fundamentos 
4.2 Estágios para a sustentabilidade corporativa 
4.3 Múltiplas demandas dos stakeholders. 
4.4 Do desenvolvimento sustentável ao Triple 

Bottom Line. 
4.5 Modelos de avaliação de sustentabilidade 

 Identificar os modos como a sustentabilidade 
pode se tornar vantagem competitiva; 

 Analisar os modelos de avaliação de 
sustentabilidade; 

 Relacionar as demandas dos stakeholders à 
implementação de condutas empresariais 
sustentáveis. 

 

Bibliografia Básica 

 MACÊDO, Ivanildo Izais de. et al. Ética e Sustentabilidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. 
 MARTIN, John D., PETTY, J. William, WALLACE, James S. Value Based Management with Corporate 

Social Responsibility. 2 ed. England, 2009. 
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Bibliografia Complementar 

 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. São Paulo: M. Books, 2012. 
 FERREL, O. C. Ética Empresarial: dilemas, tomadas de decisão e casos. Rio de Janeiro: Reichmann & 

Affonso, 2001. 
 LOVELOCK, James. Gaia: alerta final. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2011. 
 PRAHALAD, CK. A riqueza na base da pirâmide: como erradicar a pobreza com lucro. Porto Alegre: 

Bookman, 2010. 
 SOUZA, Amaury e LAMOUNIER, Bolivar. A classe média brasileira: ambições, valores e projeto da 

sociedade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 SROUR, Robert Henry. Poder, cultura e ética nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
 THIRY-CHERQUES, Herman. Ética para executivos. Rio de Janeiro: FGV, 2008 
 WILLARD, Bob. Como fazer a empresa lucrar com a sustentabilidade. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 ZAJDSZNAJDER, L. Ser ético no Brasil. Rio de Janeiro: Gryphus, 2001. 
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Disciplina Carga horária 

8. Planejamento da Força de Trabalho 24 h/a 

 

Área Subárea 

Gestão Estratégia 

 

Ementa 

Alinhamento da força de trabalho às orientações organizacionais estratégicas. Identificação dos perfis de 
competência necessários ao alcance de resultados da organização. Definição da força de trabalho. Obtenção dos 
profissionais necessários à atuação alinhada da unidade de negócio às orientações estratégicas organizacionais.  
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Alinhamento da força de trabalho às orientações 
organizacionais estratégicas  

1.1 Identificação dos desafios da área alinhados 
às demandas do negócio 

1.2 Definição do plano de ação 

 Identificar os desafios da unidade de negócio 
aderentes às estratégias organizacionais; 

 Compreender que são as ações as pessoas que 
transformam estratégias em resultados; 

 Desdobrar o plano de ação em atividades. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Identificação dos perfis de competência 
necessários ao alcance dos resultados 

2.1 Definição das competências 
(conhecimentos, habilidades e 
comportamentos esperados) indicando o 
que o profissional deve ser capaz de fazer, 
por posição organizacional 

 Definir os perfis de competências necessários 
ao alcance dos resultados demandados à 
unidade de negócio; 

 Desenvolver um rol de conhecimentos e 
comportamentos necessários por posição 
organizacional de sua equipe. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Definição da força de trabalho 
3.1 Definição do mix de pessoal (qualitativo e 

quantitativo) necessário ao alcance de 
resultados, em face das orientações 
estratégicas da organização e do contexto 
socioeconômico vigente 

 Identificar as necessidades de recursos humanos 
para o alcance dos resultados previstos da 
unidade de negócio, imprescindíveis à 
consecução do plano de ação; 

 Estabelecer alternativas para aproveitamento de 
profissionais de sua equipe de trabalho. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Obtenção dos profissionais necessários à 
atuação alinhada às orientações estratégicas 

4.1 Definir estratégias e planos para a 
obtenção dos profissionais necessários à 
composição da equipe, em parceria com a 
área de RH 

4.2 Validação das soluções oferecidas pela 
área de RH, no tocante ao provimento da 
equipe 

4.2.1 Identificação dos profissionais com 
perfis aderentes 

4.2.2 Realização da entrevista de 
seleção de candidatos 

4.2.3 Elaboração da planilha 5W2H 

 Estimular a parceria com a área de RH 
objetivando a construção de soluções visando à 
obtenção dos profissionais necessários à 
composição da equipe, em termos quantitativo e 
qualitativo (perfis de competência); 

 Validar as soluções oferecidas pela área de RH; 
 Identificar condicionantes vigentes, externos e 

internos, que favorecem e prejudicam a 
construção de planos estratégicos de recursos 
humanos alinhados às orientações estratégicas 
da organização. 



 

 
 

Diretoria de Gestão Acadêmica 

38 

 

Bibliografia Básica 

 CARBONE, Pedro Paulo et al. Gestão por competências. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2016. 
 SOUZA, M.Z.A.; SOUZA, V.L. Gestão de pessoas: uma vantagem competitiva? Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2016. 
 

Bibliografia Complementar 

 LUCENA, M.D.S. Planejamento de recursos humanos. São Paulo: Atlas, 1999. 
 ULRICH, D. Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os melhores resultados. São 

Paulo: Futura, 1998. 
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Detalhamento do MÓDULO FECHAMENTO 
 

Disciplina Carga horária 

1. Desenvolvimento de Carreira  24 h/a 

 

Área Subárea 

Pessoas Carreira e Desenvolvimento Pessoal 

 

Ementa 

Tendências na gestão de carreira. Qualidade de vida e empregabilidade no mundo atual. Autoconhecimento e 
carreira. Intraempreendedorismo como diferencial competitivo. Ética e carreira no contexto globalizado. Gestão de 
networking. Marketing Pessoal. Gestão de conflitos de interesses. Modelo de Negócios Pessoal – Business Model 
You.  
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Carreira 

1.1 Contextualização 

1.2 Tendências na gestão de carreira 

1.3 Qualidade de vida, adaptabilidade e 

empregabilidade no mundo atual 

 

 Discutir conceitos, evolução, tipologias e propósitos de 

carreira; 

 Reconhecer tendências e identificar possíveis caminhos 

para a evolução da carreira; 

 Identificar tendências e desafios do mercado de 

trabalho; 

 Reconhecer diversos cenários do mundo corporativo e 

saber lidar com a volatilidade e instabilidade. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Carreira e desenvolvimento pessoal 

2.1 Instrumentalização para viabilizar 

reflexões individuais: 

autoconhecimento 

2.2 Intraempreendedorismo como um 

diferencial competitivo 

2.3 Ética: Códigos e leis de conduta 

 Reconhecer elementos que auxiliam a auto avaliação 

da trajetória profissional para a elaboração de um 

projeto individual de carreira e de vida; 

 Refletir sobre o comportamento intraempreendedor 

como vantagem competitiva; 

 Reconhecer a importância da postura ética na carreira. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Carreira e fatores intervenientes 

3.1 Gestão de networking 

3.2 Gestão de conflitos de interesses 

3.3 Marketing Pessoal 

 

 Definir formas de ampliar redes de relacionamento em 

potencial, sabendo distinguir e usar estrategicamente 

para a evolução da carreira; 

 Priorizar objetivos na condução de conflitos e mediação 

de interesses; 
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 Reconhecer o impacto que você causa, além do 

resultado que você produz: imagem pessoal e imagem 

comportamental. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. Plano de desenvolvimento pessoal  

4.1 Liderança e Resiliência como 

competências-chave 

4.2 Modelo de Negócios Pessoal – 

Business Model You 

 

 Reconhecer competências-chaves* para a gestão da 

carreira e desempenho profissional em ambientes 

complexos; 

 Conhecer o modelo de Negócios Pessoal – Business 

Modelo You,  

 Relacionar pressupostos de carreira para desenvolver e 

planejar a evolução pessoal e profissional na linha 

temporal. 

 

Bibliografia Básica 

 

Bibliografia Complementar 

 

 

 
 


