
MBA Cronograma: MBA FGV Online

Curso: MBA Executivo: Gestão com Ênfase em Liderança e Inovação

Oferta: 2021.2

de 14/06/21 a 18/06/21

 15/06/21

17/06/21

das 18h às 22h

(24h/a on-line )   de 21/06/21  a 16/07/21

Encontros com o Coordenador Acadêmico
2

a definir

a definir

a definir

Cronograma do Curso

Disciplina a distância 1 24h/aula

Matemática Financeira de 19/07/21 a 27/08/21

Disciplina a distância 2 24h/aula

Marketing de 19/07/21 a 27/08/21

Disciplina a distância 3 24h/aula

Contabilidade Financeira de 30/08/21 a 08/10/21

Disciplina a distância 4 24h/aula

Gestão de Projetos de 30/08/21 a 08/10/21

Disciplina a distância 5 24h/aula

Gestão da Informação e do Conhecimento de 11/10/21 a 19/11/21

Disciplina a distância 6 24h/aula

Transformação Digital de 11/10/21 a 19/11/21

Disciplina a distância 7 24h/aula

Inovação Estratégica de 22/11/21 a 21/01/22

Disciplina a distância 8 24h/aula

Liderança na Era da Instantaneidade de 22/11/21 a 21/01/22

Recesso de Fim de Ano de 18/12/21 a 09/01/22

Disciplina a distância 9 24h/aula

Gestão Estratégica de 24/01/22 a 11/03/22

Disciplina a distância 10 24h/aula

Gestão de Pessoas de 24/01/22 a 11/03/22

Recesso de Carnaval de 26/02/22 a 06/03/22

Disciplina a distância 11 24h/aula

Negociação e Administração de Conflitos de 14/03/22 a 22/04/22

Disciplina a distância 12 24h/aula

Economia Empresarial de 14/03/22 a 22/04/22

Disciplina a distância 13 24h/aula

Métodos Ágeis de 25/04/22 a 03/06/22

Disciplina a distância 14 24h/aula

Storytelling, Técnicas de Apresentação e Media Training de 25/04/22 a 03/06/22

Disciplina a distância 15 24h/aula

ARGo – Alternate Reality Goals

das 19h às 20h30

Primeiro Encontro

Evento ao vivo de boas vindas do Coordenador, apresentação acadêmica do curso 

e palestra inaugural das 19h às 20h30

Segundo Encontro

Evento ao vivo de conversa com palestra sobre perspectivas do mercado na 

atuação do especialista da área.

Terceiro Encontro 

Evento ao vivo de conversa com palestra sobre perspectivas do mercado na 

atuação do especialista da área.

das 19h às 20h30

Workshop  - Liderança e Soft Skills (4h/a on-line )

Conexão FGV

Webcast  de Apresentação do Curso
1

Evento ao vivo de Apresentação do Curso e metodologia.
das 19h às 21h

Introdução ao curso, ambientação à plataforma e adaptação à 

metodologia, network e preparação para o ARGo



Neurobusiness : fundamentos, performance e resultado de 06/06/22 a 15/07/22

Disciplina a distância 16 24h/aula

Coaching e Mentoring de 06/06/22 a 15/07/22

Cronograma da etapa de Avaliação do Curso

FGV Business Challenge – Disciplina Blended
3 24h/aula de 18/07/22 a 13/08/22

etapa on-line: jogo – simulador de estratégia (SDE) de 18/07/22 a 12/08/22

13/08/22

Observações:

3
A etapa presencial da disciplina blended , o Seminário presencial de Encerramento, é realizado no Polo Presencial selecionado no 

momento da matrícula. A alteração da localidade do Seminário pode ser solicitada até 60 dias antes do encontro. A ausência na etapa 

presencial implicará, automaticamente, em reprovação nas 72h/aula da disciplina blended . Sua reposição deverá ser realizada como 

Cumprimento da disciplina (etapa on-line e presencial).

1
O Webcast  de Apresentação do Curso será transmitido ao vivo, na plataforma Zoom . As informações para acesso serão enviadas por 

e-mail e também disponibilizadas na plataforma do curso, o eClass  FGV.
2
As informações de agendamento serão disponibilizadas na plataforma do curso, o eClass  FGV. Fique atento à área de notícias das 

disciplinas.

Etapa presencial:

Etapa on-line:

Seminário Presencial de Encerramento
3



 

 

 

 

 

DISCIPLINA ARGo – Alternate Reality Goal 
CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Desenvolver competências transversais (liderança, trabalho em 
equipe, pesquisa, solução de problemas, gestão de carreira, etc.) – 
soft skills –, favorecendo a transdiciplinaridade e a ampliação do 
networking entre os alunos dos diferentes cursos de MBA on-line 
dos Núcleos e das diversas Conveniadas. 

EMENTA O jogo, os personagens, as mecânicas, os mistérios e as narrativas 
do ARGo tomam por base o mito grego dos Argonautas, que foi 
transformado em poema épico por Apolônio de Rodes, em 250 a.C. 
– A Argonáutica. A viagem de Jasão e dos mais de 50 heróis que 
partiram na nau Argo em busca do velocino de ouro simboliza a luta 
contra a banalização, em favor da verdade e da racionalidade, por 
meio da colaboração – valores que se coadunam aos do objetivo 
específico do jogo. 

 

 

DISCIPLINA Matemática Financeira 
CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Empregar os conceitos de relações fundamentais, taxa de juros e 
regime de juros simples e compostos. Além disso, aplicar os 
sistemas de amortização e os conceitos de desconto, VPL e TIR. 

EMENTA Possui extrema importância para a tomada de decisões financeiras, 
tanto de caráter pessoal quanto empresarial, auxiliando no 
processo de maximização de resultados empresariais. 

PROGRAMA  Módulo 1. Relação fundamental e taxa de juros 
▪ representação gráfica de um fluxo de caixa 
▪ capital, juros e montante 
▪ relação de equivalência de capitais para um período 

 
Módulo 2. Regime de juros simples 

▪ conceito e utilização 
▪ cálculo do montante, número de períodos, taxa de juros 
▪ taxas de juros equivalentes simples 
▪ equivalência de capitais em juros simples 

 
Módulo 3. Regime de juros compostos 

▪ conceito e utilização 
▪ cálculo do montante, número de períodos, taxa de juros 
▪ taxa de juros equivalentes compostas 
▪ transformação entre taxas nominais e taxas efetivas 

 
Módulo 4. Séries uniformes 

▪ conceitos e utilização 

http://www.fgv.br/ide


 

 

 

 

 

▪ cálculo do valor presente e valor futuro 
▪ anuidades e perpetuidades 
▪ séries uniformes e não uniformes 

 
Módulo 5. Sistema de amortização 

▪ conceito e utilização 
▪ sistema Price 
▪ sistema SAC 
▪ sistema americano 

 
Módulo 6. Descontos 

▪ conceito e utilização 
▪ desconto simples 
▪ desconto composto 

 
Módulo 7. Introdução aos conceitos de VPL e TIR 

▪ VPL: aplicações básicas 
▪ TIR: aplicações básicas 

BIBLIOGRAFIA MENDONÇA, Luiz Geraldo; BOGGIS, George Joseph; GASPAR, Luiz 
Alfredo; HERINGER, Marcos Guilherme. Matemática Financeira. 11. 
ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. 
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira: objetiva e 
aplicada. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira. 6. ed. São 
Paulo: Pearson, 2010. 

 

DISCIPLINA Marketing 
CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Abordar a importância do marketing, que deixou de ser associado à 
divulgação de marcas, produtos e serviços para ser tratado como 
uma ferramenta estratégica da empresa cuja intenção é manter-se 
competitiva no mercado. 

EMENTA Apresenta uma proposta criativa e inovadora por abordar a 
comunicação com o cliente de forma a encantá-lo e convencê-lo a 
comprar uma marca, um produto ou um serviço. 

PROGRAMA  Módulo 1. Fundamentos de marketing 
▪ introdução ao marketing 
▪ escopo de marketing 
▪ marketing nas empresas 
▪ ambientes de marketing 

 
Módulo 2. Identificação do consumidor e posicionamento da 
empresa no mercado 

▪ comportamento do consumidor 
▪ marketing de relacionamento 

http://www.fgv.br/ide


 

 

 

 

 

▪ segmentação 
▪ posicionamento 

 
Módulo 3. Marketing estratégico 

▪ o marketing estratégico 
▪ estratégias para o mix de marketing 
▪ comunicação integrada de marketing 

 
Módulo 4. Tecnologia e marketing 

▪ tecnologia e marketing 
▪ avaliação das atividades tecnológicas de marketing 

 

BIBLIOGRAFIA KOTLER, Philip. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo 
marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 
GODIN, Seth. Marketing de permissão: transformando 
desconhecidos em amigos e amigos em clientes. Rio de Janeiro: 
Campus, 2000. 
RIES, Al; TROUT, Jack. As 22 leis consagradas de marketing. São 
Paulo: Makron Books, 1993. 
TROUT, Jack. Estratégias de marketing. São Paulo: Makron Books, 
2001. 
PORTER, Michael. Estratégia competitiva: técnicas para a análise de 
indústrias e da concorrência. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
FERRELL, O. C.; HARTLINE, D. Estratégia de marketing. São Paulo: 
Atlas, 2005. 

 

DISCIPLINA Contabilidade Financeira 
CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Apresentar a importância da contabilidade como fonte 
fundamental de informações, em nível econômico e financeiro, por 
meio dos relatórios que compõem as demonstrações contábeis. 

EMENTA Trata dos fundamentos da contabilidade e das informações por ela 
geradas, da interpretação dos relatórios que compõem as 
demonstrações contábeis, do reconhecimento e registro das 
transações para elaboração das demonstrações contábeis e da 
análise econômico-financeira por meio da aplicação dos critérios de 
análise horizontal, análise vertical e indicadores de desempenho. 

PROGRAMA  Módulo 1. Contabilidade e sistema de informação contábil 
▪ necessidade da informação contábil 
▪ usuários das informações contábeis e conceitos básicos da 

contabilidade 
▪ contabilidade financeira e contabilidade gerencial 

 
Módulo 2. Estrutura das demonstrações contábeis 
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▪ balanço patrimonial (BP) e demonstração do resultado do 
exercício (DRE) 

▪ demonstração dos fluxos de caixa (DFC) e demonstração das 
mutações do patrimônio líquido (DMPL) 

▪ demonstração do resultado abrangente total (DRAT) e 
demonstração do valor adicionado (DVA) 

▪ notas explicativas, relatório da administração e relatório dos 
auditores independentes 
 

Módulo 3. Elaboração das demonstrações contábeis e composição 
do patrimônio líquido 

▪ elaboração das demonstrações contábeis 
 

Módulo 4. Análise econômico-financeira 
▪ critérios de análise econômico-financeira e análise dinâmica 

do capital de giro 
▪ liquidez e endividamento 
▪ lucratividade e rentabilidade 
▪ prazos médios 

BIBLIOGRAFIA  LIMEIRA, André Luiz Fernandes et al. Gestão Contábil financeira. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2015. 
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012.  

 

DISCIPLINA Gestão de Projetos 
CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Proporcionar o entendimento da relação íntima entre a estratégia 
das organizações e os projetos. Além disso, compreender e 
relacionar os processos de planejamento, execução, 
monitoramento e controle de projetos. Por fim, conhecer as 10 
áreas de conhecimento, segundo o PMBOK, e as metodologias de 
gerência de projetos, identificando as competências para um bom 
gestor. 

EMENTA Desenvolve a competência técnica de traduzir as tendências do 
macroambiente em possíveis estratégias e projetos. 

PROGRAMA  Módulo 1. Conceitos e características dos projetos 
▪ histórico e evolução do gerenciamento de projetos 
▪ conceito e definição de projeto 
▪ diferenças e semelhanças entre projetos e trabalhos 

operacionais 
▪ tripla restrição 
▪ projeto, programa e portfólio de projetos 
▪ gerenciamento de projetos 
▪ fatores críticos de sucesso 
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Módulo 2. Negociação: aspectos relacionais 

▪ processo de planejamento estratégico de uma organização 
▪ relacionamento entre programas, objetivos estratégicos e 

metas 
 

Módulo 3. Processos de gerenciamento e ciclo de vida de projetos 
▪ processos de gerenciamento de projetos 
▪ diferença entre fase e grupo de processos 

 
Módulo 4. Áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos 

▪ áreas do conhecimento 
▪ termo de abertura e plano de gerenciamento do projeto 
▪ linha de base e controle de mudanças 

Módulo 5. Estruturas organizacionais e escritórios de gerenciamento 
de projetos (PMOS) 

▪ as diversas formas de estrutura organizacional 
▪ estruturas para organização dos projetos 
▪ project management office (PMO) ou escritório de projeto 

 
Módulo 6. Outros padrões e a competência necessária para 
gerenciamento de projetos 

▪ PRINCE2, ICB, ISO 21.500 e PMCD framework 
▪ metodologias ágeis 
▪ habilidades e competências 

 
BIBLIOGRAFIA 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. 
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. 

 

 

DISCIPLINA 
Gestão da Informação e do Conhecimento 

CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Ao longo da disciplina, espera-se que o participante se capacite a: 

▪ Identificar o contexto de tomada de decisão no seu ambiente de 
trabalho e as informações e conhecimentos que devem ser 
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gerados ou buscados para chegar a decisões de melhor 
qualidade; 

▪ Conhecer as pessoas e as unidades organizacionais internas, 
assim como os segmentos de cliente que tenham relevância no 
seu contexto de atuação para agregação de valor ao negócio; 

▪ Compartilhar informação e conhecimento com as pessoas, as 
unidades organizacionais internas e os segmentos de cliente; 

▪ Identificar os processos de negócio relevantes para a sua área 
específica de atuação, e os tipos de informação e conhecimento 
que devem ser obtidos para a melhora da sua atuação como 
gestor ou para a maior efetividade do relacionamento com o 
ambiente externo; 

▪ Identificar as informações geradas pelos sistemas de inteligência 
de negócios da organização (análises descritiva, diagnóstica, 
preditiva e prescritiva) que sejam de interesse para o seu 
ambiente de trabalho específico; 

▪ Participar de grupos de estudo ou de projetos para a 
implementação de processos e práticas de criação e 
compartilhamento do conhecimento – no seu ambiente de 
trabalho específico ou em um contexto organizacional ampliado. 

EMENTA As novas fronteiras da gestão da informação e do conhecimento. 

Impacto das novas tecnologias na gestão interna e nas relações com 

os clientes. Mineração de processos como prática para identificação 

e monitoramento das regras de negócios, descoberta de 

conhecimento e apoio à tomada de decisões. Mineração de textos e 

pesquisa semântica em documentos internos e na web. Inteligência 

artificial (machine learning) para apoio à gestão dos processos 

internos e com o ambiente externo. Implementação de novos meios 

de relacionamento com o cliente (chatbots). Tecnologia blockchain: o 

que é, estado da arte e aspectos relacionados à implementação como 

instrumento de disrupção em modelos e processos de negócio. 

PROGRAMA  Módulo 1. Novas fronteiras da gestão da informação e do 

conhecimento 

▪ Processo decisório e formação do convencimento do gestor 

▪ Ativos intangíveis: informação, conhecimento e inteligência 

▪ Gestão da informação e do conhecimento 

▪ Dimensões humana e processual da gestão da informação e 

do conhecimento 

Módulo 2. Métodos e tecnologias de apoio à gestão da informação e 

do conhecimento 

▪ Entendimento do domínio do negócio 
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▪ Identificação e monitoramento das cadeias de valor e 

processos de negócio 

▪ Ambientes de dados e informações para a gestão dos 

processos de negócio 

▪ Computação cognitiva como instrumento para a gestão da 

informação e do conhecimento 

Módulo 3. Modelos, processos e práticas para gestão da informação 

e do conhecimento  

▪ Alinhamento entre as estratégias do negócio e da gestão da 

informação e do conhecimento 

▪ Ativos intangíveis na agregação de valor para o negócio 

▪ Modos de criação e compartilhamento do conhecimento 

organizacional: espiral do conhecimento 

▪ Práticas de gestão da informação e do conhecimento 

Módulo 4. Implementação de ambientes de informação e 

conhecimento  

▪ Papel da liderança inovadora na gestão da informação e do 

conhecimento 

▪ Fatores críticos de sucesso nos projetos de gestão da 

informação e do conhecimento 

▪ Estratégias de implementação 

▪ Desenvolvimento e implementação de projeto piloto 

 
BIBLIOGRAFIA BATISTA, F. Modelo de gestão do conhecimento para a 

administração pública brasileira: como implementar a gestão do 

conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão. 

Brasília: Ipea, 2012. 

BATISTA, F. et al. Casos reais de implantação do modelo de gestão 

do conhecimento para a administração pública brasileira. Brasília: 

Ipea, 2014. 

MACHADO, F. N. R. Big data: o futuro dos dados e aplicações. São 

Paulo: Érica, 2018. 

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa. Rio 

de Janeiro: Campus, 1997. 

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. Business Model Generation: 

inovação em modelos de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 

RODRIGUEZ Y.; RODRIGUEZ, M. V. Gestão do conhecimento e 

inovação nas empresas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010. 
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TAURION, C. Tecnologias emergentes: mudança de atitudes e 

diferenciais competitivos nas empresas. São Paulo: Évora, 2015. 

 

 

DISCIPLINA 
Transformação Digital 

CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Identificar as principais tecnologias utilizadas para oferecer suporte à 

transformação digital e identificar as competências requeridas em um 

ambiente digital. 

EMENTA Sociedade da Informação. Impactos culturais e organizacionais da 

Internet. Informatização da vida cotidiana e mundo dos “apps”. 

Organizações digitais: surgimento, crescimento e mudança de uma 

posição de nicho para uma posição de ubiquidade nos negócios. 

Transparência organizacional como uma nova demanda das 

sociedades – implicações e desafios organizacionais. A transformação 

digital como forma de sobrevivência organizacional. Características 

culturais de novas organizações digitais. Novas funções 

organizacionais do mundo digital. 

PROGRAMA  Módulo 1. Transformação Digital e Modelos de Negócio Digital 

▪ Transformação digital 

▪ Modelos de negócio e transformação digital 

▪ Informatização da vida cotidiana: cibercultura 

▪ Inovação e ferramentas para inovação 

Módulo 2. Aplicações e Implicações da Transformação Digital 

▪ Plataformas 

▪ Plataformas e pipelines 

▪ Principais efeitos das plataformas: efeitos de rede 

▪ Interfaces de programação de aplicações (API) e a importância 

dos dados 

Módulo 3. Tecnologias e Transformação Digital 

▪ Evolução da internet e internet das coisas 

▪ Computação em nuvem 

▪ Big data 

▪ Técnicas, tecnologias e ferramentas para análise de big data 

Módulo 4. Transformação digital: economia, organizações, 

habilidades, pessoas e trabalho 

▪ Economia digital e trabalho 

▪ Organizações digitais 
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▪ Trabalho e pessoas na transformação digital 

▪ Evolução de competências para a economia digital 

 
BIBLIOGRAFIA BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia poderosa para 

decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 

PARKER, G. G.; VAN ALSTYNE, Marshall W.; CHOUDARY, Sangeet Paul. 

Plataforma: a revolução da estratégia. Rio de Janeiro: Alta Books, 

2019. 

ROGERS, D. L. Transformação digital: repensando o seu negócio para 

a era digital. São Paulo: Autêntica Business, 2017. 

RUBIN, K. S. Scrum essencial: um guia prático para o mais popular 

processo ágil. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 

UNITED NATIONS. Information economy report 2017: digitalization, 

trade and development. UNCTAD, 2017. Disponível em: 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf. Acesso 

em: 21 out. 2019. 

WESTERMAN, G.; BONNET, D.; MCAFEE, A. Liderando na era digital: 

como utilizar tecnologia para transformação de seus negócios. São 

Paulo: M. Books, 2015. 

 

DISCIPLINA 
Inovação Estratégica 

CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Esta disciplina tem por objetivos capacitar o participante a: 

▪ Liderar um processo de inovação na organização, vencendo as 
barreiras culturais, desenvolvendo a própria criatividade e a de 
seus colaboradores.  

▪ Utilizar técnicas de inovação que irão tornar o processo de 
inovação mais viável.      

▪ Despertar o espírito criativo, visionário e inovador, de forma a 
permitir a transformação da realidade na qual se insere. 

EMENTA Importância da inovação. Custo de não inovar. Obstáculos à inovação. 

O DNA do inovador: desenvolvendo a confiança criativa. Como inovar. 

Fases do processo de inovação. “Jobs to be done” (JBTD). Solution 

Storm. Modelo de Negócio Canvas. Liderando para inovação em uma 

era de incerteza. 

http://www.fgv.br/ide
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf


 

 

 

 

 

PROGRAMA  Módulo 1. A importância da inovação 

▪ Gerenciando incertezas no mundo contemporâneo 

▪ A importância de inovar 

▪ Dificuldades para inovar 

Módulo 2. O DNA do inovador 

▪ O modelo de geração de ideias  

▪ Fatores de equilíbrio em inovações 

▪ Portfólio de inovação  

Módulo 3. Ferramentas de inovação 

▪ Compreendendo as resistências à inovação e como vencê-las 

▪ Ativadores da inovação 

▪ Inovação: um processo em duas fronteiras 

▪ Fronteira da inovação 

▪ Demonstrando a viabilidade 

▪ Modelo Canvas 

Módulo 4. Inovação estratégica 

▪ Mindset para inovação 

▪ Atitudes de um líder inovador 

 

BIBLIOGRAFIA KELLEY, T.; KELLEY, D. Confiança criativa: libere sua criatividade e 

implemente suas ideias. São Paulo: HSM do Brasil, 2014. 

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. Business model generation: 

inovação em modelos de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y.; BERNARDA, G.; SMITH, A. Value 

proposition design: como construir propostas de valor inovadoras. 

São Paulo: HSM do Brasil, 2014. 

 

DISCIPLINA 
Liderança na Era da Instantaneidade 

CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Ao longo da disciplina, espera-se que o participante adquira as 

seguintes competências: 

▪ Agir com mais confiança e eficiência nos desafios impostos 
pelo ambiente contemporâneo.     

▪ Manter interações cooperativas e eficazes por meio da 
sociabilidade tanto digital quanto presencial.     

▪ Favorecer a iniciativa, o espírito empreendedor e o 
comprometimento dos colaboradores.     
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▪ Inspirar novos valores aos liderados.     

▪ Proporcionar aos membros da equipe a capacidade e obter 
excelência em seu desempenho, de significar uma diferença e 
de conquistar o próprio futuro. 

EMENTA Transformações contemporâneas e suas repercussões para as 

funções de gestão e liderança. Liderança na era da transformação 

digital: relações sociais no ambiente virtual e digitalizado e o valor 

do capital social. Liderar como ciência, arte e artesanato. 

Habilidades decisórias, gerenciais e interpessoais. Estilos de 

liderança no ambiente intercultural e universalmente 

interconectado. 

PROGRAMA  Módulo 1. Transformações contemporâneas e a realidade 

liderança 

▪ Liderança no novo ambiente da instantaneidade e da 

digitalização 

▪ Realidade da liderança no mundo contemporâneo 

▪ Desafios da liderança: perspectiva do desenvolvimento 

pessoal 

Módulo 2. O aprendizado da liderança 

▪ Aprendizagem da liderança: habilidades não inatas 

▪ Fontes do saber sobre liderar: a ciência, a arte e o 

artesanato 

▪ A construção contemporânea das ideias sobre liderança 

▪ Aprendizado e prática contemporânea 

Módulo 3. Habilidades no uso da influência 

▪ Perspectiva pluralista e positiva do poder organizacional 

▪ Participação e gerência da influência 

▪ Atitudes em relação ao uso da autoridade na liderança 

▪ Restabelecimento da harmonia: o líder e a harmonização 

das diferenças 

▪ Construção da prática participativa na liderança 

▪ Reforço da liderança como corretagem do poder 

Módulo 4. Habilidades interpessoais na sociabilidade presencial e 

virtual 

▪ Habilidades interpessoais e sociabilidade virtual 

▪ Sociabilidade e conectividade virtual permanente 

▪ Sociabilidade atenta à novidade: a era da mente projetista 

▪ Desenvolvimento da sociabilidade na liderança 

Módulo 5. Cultura e liderança: aprendendo com os outros 

▪ Cultura gerencial: aprendendo a ver 
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▪ Desenvolvimento da competência intercultural: 

aprendendo com os outros 

▪ Características gerenciais por países e regiões 

 

BIBLIOGRAFIA CHARAN, R.; DROTTER, S.; NOEL, J. Pipeline de liderança. Rio de 

Janeiro: Sextante, 2018. 

HUNTER, J. C. O monge e o executivo. Rio de Janeiro: Sextante, 

2010. 

KOUZES, J.; POSNER, B. Desafio da liderança: como aperfeiçoar sua 

capacidade de liderar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

MAXWELL, J. C. O livro de ouro da liderança. Rio de Janeiro: Vida 

Melhor, 2017. 

MINTZBERG, H. Managing: desvendando o dia a dia da gestão. São 

Paulo: Bookman, 2010. 

 

DISCIPLINA GESTÃO ESTRATÉGICA 
CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Proporcionar o desenvolvimento e a aplicação de conceitos 
estratégicos, analisar o ambiente geral e competitivo, identificar 
tendências, cenários, oportunidades e ameaças. Além disso, 
elaborar e avaliar a matriz SWOT e também do BSC, aplicar as 
ferramentas estratégicas, e desenvolver estratégias empresariais e 
planos de ação. 

EMENTA Analisa, de uma forma dinâmica e aplicada, a maneira como 
podemos dotar nossas organizações de uma gestão estratégica que 
lhes possibilite atuar e vencer no ambiente de negócios do século 
XXI. 

PROGRAMA  Módulo 1. Evolução do pensamento estratégico 
▪ o que é estratégia?  
▪ as escolas do pensamento estratégico 

 
Módulo 2. Administração estratégica e alinhamento 

▪ administração estratégica e gestão estratégica 
▪ governança corporativa 

 
Módulo 3. Referenciais estratégicos 

▪ referenciais estratégicos e o negócio da organização 
▪ elaboração da visão de futuro  
▪ missão: propósito de existência da organização 
▪ os valores da organização 
▪ as políticas da organização 
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Módulo 4. Análise do ambiente externo 

▪ o que são cenários? 
▪ análise do ambiente geral 
▪ estudo de cenários 
▪ análise da indústria 
▪ a estrutura e as críticas do modelo das 5 forças competitivas 

 
Módulo 5. Análise do ambiente interno 

▪ o quadro geral da análise do ambiente interno  
▪ recursos, capacidades e competências essenciais 
▪ diagnóstico das forças e fraquezas, matriz swot e avaliação 

estratégica 
 
Módulo 6. A formulação da estratégia competitiva 

▪ matriz de Ansoff 
▪ o modelo Porter das estratégias genéricas de competição 
▪ o posicionamento estratégico 
▪ a abordagem da disciplina dos líderes de mercado 
▪ a cadeia de valor 
▪ sistema de atividades 
▪ a estratégia do oceano azul 
▪ Canvas 
▪ estratégia de plataforma 

 
Módulo 7. Objetivos estratégicos 

▪ definição, conteúdo e implementação dos objetivos 
▪ desdobramentos e priorização dos objetivos – plano de ação 

 
Módulo 8. O balanced scorecard (BSC)  

▪ conceito do modelo 
▪ as perspectivas do balanced scorecard  
▪ a construção do balanced scorecard 

 
BIBLIOGRAFIA LOBATO, David Menezes et al. Gestão Estratégica. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2012. 
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. 
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RUMELT, Richard. Estratégia Boa, Estratégia Ruim. Rio de Janeiro. 
Elsevier. 2011. 
WHITTINGTON, Richard et al. Fundamentos de Estratégia. Porto 
Alegre: Bookman Editora, 2009. 

 

DISCIPLINA 
Gestão de Pessoas 

CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Discutir as características da sociedade do conhecimento, os modelos 

de gestão, as mudanças e seus consequentes impactos nas 

organizações, assim como o papel do líder diante dos desafios atuais. 

EMENTA Caminhos percorridos pelos modelos de gestão e pela gestão de 

pessoas desde o século XX até os dias de hoje. A importância do 

elemento humano como fonte de vantagem competitiva sustentável 

nas organizações. O papel do líder nas organizações. Desafios e 

competências do líder. 

PROGRAMA  Módulo 1. Condicionantes externos e mudanças organizacionais 

▪ Características da sociedade do conhecimento 

▪ Mudanças e os seus impactos 

▪ Desafios envolvidos em processos de mudança 

Módulo 2. Tendências da gestão organizacional contemporânea 

▪ Valores do modelo industrial de gestão 

▪ Práticas tradicionais e a evolução da gestão organizacional  

▪ Valores do modelo pós-industrial 

▪ Novas relações de trabalho: aspectos críticos e desafios para 

os gestores  

Módulo 3. Alinhamento dos interesses corporativos e individuais 

▪ O desafio de conciliar interesses corporativos e individuais 

▪ Diferenças intergeracionais: atitudes e valores 

▪ A evolução da área de gestão pessoas: do departamento 

pessoal ao consultor interno 

Módulo 4. Liderança: tendências e desafios 

▪ Conceitos e papel do líder: abordagens e requisitos de um líder  
▪ Competências gerenciais requeridas: o pipeline da liderança 
▪ Desafios da liderança 
 

BIBLIOGRAFIA BITENCOURT, C. (Org.). Gestão contemporânea de pessoas. São 

Paulo Bookman, 2010. 
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DAVEL, E., VERGARA, S. C. (Orgs). Gestão com pessoas e 

subjetividade. São Paulo: Atlas, 2015. 

HANASHIRO, D. M. M., TEIXEIRA, M. L. M., ZACARELLI, L. M. (Orgs). 

Gestão do fator humano: uma visão baseada em stakeholders. São 

Paulo: Saraiva, 2012.   

LIVERMORE, D. Inteligência cultural: trabalhando em um mundo sem 

fronteiras. Rio de janeiro: BestSeller, 2012.   

SCHEIN, E. Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

DISCIPLINA 
Negociação e Administração de Conflitos 

CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Ao longo da disciplina, espera-se que o participante se capacite a: 

▪ Articular os relacionamentos necessários no decorrer do 
processo de negociação aos resultados desejados pela 
organização.  

▪ Conhecer os aspectos relacionais e o software mental.  

▪ Compreender e executar todos os aspectos envolvidos em 
uma negociação. 

▪ Perceber a relação entre a teoria e a realidade das 
negociações. 

EMENTA Conceitos relacionados ao processo de negociação. Aspectos 

relacionais envolvidos numa negociação. Aspectos substantivos de 

uma negociação. Aspectos processuais de uma negociação. 

PROGRAMA  Módulo 1. Aspectos conceituais associados ao processo de 

negociação 

▪ Negociador e negociação 

▪ Partes, objetos e conceitos 

▪ Relevância da análise quantitativa 

▪ Propósito da negociação 

▪ Moedas de troca, bases da argumentação e autonomia 

▪ Balanço relativo de poder 

▪ Alternativas de posicionamento estratégico 

▪ MACNA 

▪ Síntese: base para atuar de maneira eficaz nas negociações 

Módulo 2. Negociação: aspectos relacionais 

▪ Aspectos relacionais 
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▪ Modelos de estilos e comportamento dos negociadores 

▪ Negociação é comunicação 

▪ Comportamento ético e confiança 

▪ Negociação baseada em princípios, consenso e 

relacionamento 

▪ Tensão e controle emocional 

▪ Compreendendo conflitos 

▪ Aprender, aprender, aprender... 

Módulo 3. Negociação: aspectos substantivos 

▪ Aspectos substantivos 
▪ A barganha posicional e a ZOPA 
▪ ponto de recuo e MACNA 
▪ Negociações empresariais 
▪ Risco e incerteza 
▪ Qualidade e acordo de níveis de serviço 

Módulo 4. Negociação: aspectos processuais de execução 

▪ Persuasão: estratégia do negociador 
▪ Momentos críticos 
▪ Preparação para "a mesa" e para "fora da mesa" 

 
BIBLIOGRAFIA CARVALHAL, E. et al. Negociação e administração de conflitos. 4ª 

ed. Rio de Janeiro:  Editora FGV, 2014. 

DUZERT, Y. et al. Método de negociação. Rio de Janeiro: Atlas, 

2009. 

BAZERMAN, M. Processo decisório. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

STONE, D. et al. Conversas difíceis. 2ª ed. Rio de janeiro: Campus, 

2012. 

THOMPSON, L. O negociador. 3ª ed. São Paulo: Pearson Prentice, 

2009. 

 

DISCIPLINA Economia Empresarial 

CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Apresentar e discutir princípios e conceitos da teoria econômica 
bem como a sua aplicabilidade nas decisões associadas às 
atividades comuns das nossas vidas em sociedade. 

EMENTA Trata dos princípios e conceitos da teoria econômica, analisando 
aspectos como a teoria da demanda e da oferta, os mercados 
competitivos e não competitivos, a mensuração da atividade 
econômica, as políticas monetária e fiscal, a estabilização da 
economia e o balanço de pagamentos. 
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PROGRAMA  Módulo 1. A teoria da demanda e da oferta 
▪ a teoria: a interface entre a economia e a empresa 
▪ análises das teorias da demanda e da oferta 
▪ elasticidades 

 
Módulo 2. Os mercados competitivos e não competitivos 

▪ custos, receitas e lucros 
▪ mercados perfeitos e imperfeitos 
▪ teoria dos jogos 

 
Módulo 3. A mensuração da atividade econômica: produção e 
preços 

▪ PIB 
▪ fluxo circular de renda, ciclos econômicos e flutuações 
▪ inflação 

Módulo 4. As políticas monetária e fiscal e a estabilização da 
economia 

▪ conceitos básicos das principais variáveis monetárias 
 

Módulo 5. Balanço de pagamentos 
▪ conceito e análise das contas externas 
▪ política e regime cambial 

BIBLIOGRAFIA LOPES, Luiz Martins; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval. 
Manual de macroeconomia básico e intermediário. São Paulo: 
Atlas, 2004. 
MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia: princípios de micro e 
macroeconomia. São Paulo: Editora Campus, 2006.  
MATESCO, Virene Roxo; SCHENINI, Paulo H. Economia para não 
economistas: princípios básicos de economia para profissionais em 
mercados competitivos. 8. ed. Rio de Janeiro: Senac Rio, 2005. 
MATESCO, Virene Roxo; SANTOS, Marcelo; MELO, Mário R.; IORIO, 
Ubiratan J. Economia aplicada: empresas e negócios. 1. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2011.  
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. 20. ed. São Paulo: 
Atlas, 2003. 

 

DISCIPLINA 
Métodos Ágeis 

CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Esta disciplina tem por objetivos capacitar o participante a: 

▪ Conceituar o modelo de gestão em empresas ágeis e analisar 
princípios e valores ágeis. 

▪ Discutir a preparação do Product Backlog. 
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▪ Conhecer as melhores práticas sprint planning e técnicas de 
estimativa. 

▪ Entender as principais cerimônias (retrospectiva, revisão, daily 
stand-up) e os principais papéis envolvidos (scrum master, P.O., 
time de desenvolvimento). 

▪ Aprender o canvas Kanban. 

▪ Conhecer a teoria das filas e Little’s law. 

▪ Entender como produzir resultado e gerar valor com times 
autogerenciados. 

▪ Conceituar as características e funções do agile coach. 

▪ Discutir crenças limitantes para gestão ágil  

▪ Avaliar como aplicar a proposta do Management 3.0 

EMENTA Framework Scrum. Framework Kanban. Outros frameworks ágeis. 

Agile mindset. 

PROGRAMA  Módulo 1. Introdução à agilidade e framework scrum 

▪ Histórico da agilidade 

▪ Manifesto ágil 

▪ O que é scrum 

▪ Entendendo os conceitos de papéis, cerimônias e artefatos do 

scrum 

▪ Exercitando os papéis, cerimônias e artefatos do scrum 

▪ Refletindo sobre os papéis, cerimônias e artefatos do scrum 

Módulo 2. Framework kanban e ferramentas ágeis 

▪ Framework do kanban 

▪ Ferramentas para gestão ágil de projetos 

▪ Aplicativos para gestão ágil de projetos 

Módulo 3. Outros frameworks e escalada ágil 

▪ Outros frameworks ágeis 

▪ Escalada ágil 

Módulo 4: agile coaching 

▪ O que é agile coaching 

▪ Agile softskills 

▪ Agile mindset 

▪ Management 3.0 

 

BIBLIOGRAFIA BARBOSA, A. A essência do agile coach. 2ª ed. Agile Institute Brasil, 

2018. 

COCKBURN, A. Agile software development: the cooperative game. 

2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2007. 
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HIGHSMITH, J. Agile project management: Creating Innovative 

Products. Boston: Addison-Wesley, 2004. 

KNIBERG, H.; SKARIN, M. Kanban e Scrum – Obtendo o melhor de 

ambos, 2009. 

LARMAN, C. Agile and iterative development: A manager’s guide. 

MA, USA: LIKER, 2003. 

SABBAGH, R. Scrum: Gestão ágil para projetos de sucesso. São Paulo: 

Casa do Código, 2013. 

SARGUT, G.; MCGRATH, R. G. Learning to live with complexity. 

Harvard Business Review, 69–76, 2011 

SCHWABER, K. Guia do Nexus: O guia definitivo para escalar o Scrum 

com o Nexus: as regras do jogo, 2018. 

SCHWABER, K.; SUTHERAND, J. Guia do Scrum, 2017. Retrieved from 

https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-

Scrum-Guide-Portuguese-Brazilian.pdf 

TAKEUCHI, H.; NONAKA, I. The new new product development game: 

Stop running the relay race and take up rugby. Harvard Business 

Review, v. 64, n. 1, p. 137–147, 1986. 

VIANNA Jr., A. (2015). Explorando o papel da Complexidade no 

Gerenciamento de Projetos: um novo espaço de oportunidades. 

 

DISCIPLINA 
Storytelling, Técnicas de Apresentação e Media Training 

CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS ▪ Conhecer os principais conceitos e técnicas relacionados à 
comunicação, em especial ao repertório de Storytelling; 

▪ Desenvolver estratégias de preparação para promover um 
estado interno de segurança antes e durante as 
apresentações em público; 

▪ Elaborar e realizar apresentações de forma empática com os 
diversos públicos de relacionamento; 

▪ Reconhecer e aplicar os aspectos essenciais de media training: 
tipos de entrevista, peculiaridades e tipos de linguagem dos 
veículos de comunicação, novas mídias e performance na 
produção e divulgação de conteúdo 

EMENTA Conhecer os principais conceitos e técnicas relacionados à 

comunicação, em especial ao repertório de Storytelling. 
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Desenvolver estratégias de preparação para promover um estado 

interno de segurança antes e durante as apresentações em 

público. Elaborar e realizar apresentações de forma empática com 

os diversos públicos de relacionamento. Reconhecer e aplicar os 

aspectos essenciais de media training: tipos de entrevista, 

peculiaridades e tipos de linguagem dos veículos de comunicação, 

novas mídias e performance na produção e divulgação de 

conteúdo. 

PROGRAMA  ▪ Módulo 1 – Comunicação Interpessoal 

1.1 Introdução à Comunicação como Percepção Individual 

e Sistêmica 

1.2 Funções e Processo da Comunicação  

1.3 Stakeholders ou os Diferentes Públicos de 

Relacionamento 

1.4 Assertividade e Empatia 

 

▪ Módulo 2 – Técnicas de apresentação 

2.1 Tipos de comunicação  

2.2 Os desafios de falar em público e a importância da 

comunicação no mundo contemporãneo 

2.3 Técnicas de apresentação em público 

2.4 Tipos de apresentação 

 

▪ Módulo 3 – Storytelling 

3.1 Storytelling: História e Definição 

3.2 Construindo uma Narrativa 

3.3. Storytelling como estratégia de construção de 

identidade organizacional 

3.4. Storytelling como Ferramenta Estratégica para 

Divulgação e Fortalecimento de Apresentações. 

 

▪ 4 – Media Training 

4.1 O conceito de media training 

4.2 Definição e posicionamento de porta-vozes  

4.3 Perfil das mídias 

4.4 A mensagem que queremos passar ou “A noticia” 

BIBLIOGRAFIA ANDERSON, C. TED Talks: o guia oficial do TED para falar 

em público. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2016. 

 

CUDDY, A. J. C. O poder da presença. Rio de Janeiro: 

Sextante, 2016.  
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DEL PRETTE, Z. A. P.; DEL PRETTE, A. Competência social e 

habilidades sociais: manual teórico-prático. Petrópolis: 

Vozes, 2018.  

 

PALACIOS, F.; TERENZZO, M. O guia completo do Storytelling. Rio de 

Janeiro: Alta Books, 2016. BRYAM, A. Ágeis e inovadoras: CEOs 

ensinam como criar empresas de sucesso. São Paulo: Martins 

Fontes, 2015. 

CASTRO, A. P. Motivação de equipes virtuais. São Paulo: Gente, 

1999. 

CATMULL, E.; WALLACE, A. Criatividade S.A.: superando as forças 

invisíveis que ficam no caminho da verdadeira inspiração. Rio de 

Janeiro: Rocco, 2014. 

DAVEL, E; VERGARA, S. C. (Orgs.). Gestão com pessoas e 

subjetividade. São Paulo: Atlas, 2001. 

DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do 

trabalho. 5. ed. São Paulo: Cortez-Oboré, 1992. 

DRUCKER, P. Liderança para o século XXI. São Paulo: Futura, 1999. 

GOLEMAN, D. Inteligência social. Rio de Janeiro: Campus, 2006. 

GOLEMAN, D. Inteligência emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001. 

 

DISCIPLINA Neurobusiness: Fundamentos, performance e resultado 

CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS A disciplina tem por objetivo capacitar o participante a: 

▪ Identificar os conteúdos neurocientíficos de maior interesse para 
a aplicação ao mundo dos negócios; 

▪ Explicitar as relações entre comportamento, relacionamento e 
tomada de decisão com os mecanismos de funcionamento do 
sistema nervoso; 

▪ Aprimorar o desempenho e a produtividade, dentro e fora da 
vida corporativa, a partir das aplicações da neurociência. 

EMENTA Habilidades intrapessoais e interpessoais ligadas à percepção. Gestão 

dos aspectos múltiplos do processo de tomada de decisão. Relações 

humanas. Compreensão de potenciais e limites. Criatividade, 

relacionamento ou expressão. 

http://www.fgv.br/ide


 

 

 

 

 

PROGRAMA  Módulo 1. Fundamentos do neurobusiness 

▪ Relações entre corpo, mente e cérebro  

▪ Teoria do cérebro triuno 

▪ Memória – mecanismos de formação e a sua relevância 

Módulo 2. Percepção do mundo 

▪ Sentidos e percepção  

▪ Heurísticas 

▪ Nudge – arquitetura da escolha 

Módulo 3. Aplicações em business 

▪ Neuroeconomia  

▪ Neuroarquitetura 

▪ Neurovendas 

▪ Neuroliderança 

Módulo 4. Autoconhecimento e desempenho 

▪ Neurobusiness e ética  

▪ Plasticidade cerebral 

▪ Criatividade 

▪ Mindfulness: performance e qualidade de vida 

 

BIBLIOGRAFIA ARDIEL, E. L.; RANKIN, C. H. The importance of touch in development. 

Pediatrics & Child Health, v. 15, n. 3, 153-156, 2010. 

ARIELY, D. Previsivelmente irracional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

ATTWELL, D.; LAUGHLIN, S. An energy budget for signaling in the grey 

matter of the brain. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 

v.  21, p. 1133–1145, 2001. 

BEAR, M.; CONNORS, B.  W.; PARADISO, M.A. Neurociências: 

desvendando o sistema nervoso. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

BEATYA, R. et al. Robust prediction of individual creative ability from 

brain functional connectivity. Proceedings of the National Academy 

of Sciences, v. 115, 2018. Disponível em: 

https://www.pnas.org/content/115/5/1087  Acesso em: out. 2019. 

DALGALARRONDO, P. A evolução do cérebro. Porto Alegre: Artmed, 

2011. 

DAMASIO, A. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro 

humano. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

DAMASIO, A. O livro da consciência. Lisboa: Temas e Debates, 2010. 
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GODDARD, M. B. F. Skinner’s science and human behavior: Some 

further consequences. Review of General Psychology, v. 21, n. 3, p. 

276-280, 2017. 

EKMAN, P. Emotions Revealed. New York: Times Books, 2003. 

ERIKSSON, P. et al. Neurogenesis in the adult human hippocampus. 

Nature Medicine, v.  4, n. 11, p. 1313-1317, 1998. 

EVARTS, E. Sherrington's concept of proprioception. Trends in 

Neuroscience, v. 4, p. 44-46, 1991. 

FISHMAN, E., TURKHEIMER E.; DEGOOD D. Touch relieves stress and 

pain. Journal of Behavioral Medicine, v. 18, n. 1, p. 69-79, 1995. 

GÜTH, W., SCHMITTBERGER, R.; SCHWARZE, B. An experimental 

analysis of ultimatum bargaining. Journal of Economic Behavior & 

Organization, v. 3, p. 367-388, 1982. 

HARRINGTON A.; DUNNE, J. When mindfulness is therapy: Ethical 

qualms, historical perspectives. American Psychologist, v. 70, n. 7, p. 

621-631, 2015 

KAHNEMAN, D. Rápido e devagar: duas formas de pensar. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2012. 

KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. Prospect theory: an analysis of decision 

under risk. Econometrica, v.  47, p. 263-291, 1979. 

KANDEL, E. The molecular biology of memory storage: a dialog 

between genes and synapses. Science, v. 294, n. 5544, p. 1030-1038, 

2001. 

KANDEL, E. Search of memory: the emergence of a new science of 

mind. New York: W. W. Norton & Company, 2007. 

KIRK, U., DOWNAR, J.; MONTAGUE, P. Interoception drives increased 
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DISCIPLINA 
Coaching e Mentoring 

CARGA 
HORÁRIA 

24h 

OBJETIVOS Ao longo da disciplina, espera-se que o participante se capacite a: 

▪ Realizar um diagnóstico das necessidades individuais e 
organizacionais relativas ao desenvolvimento de pessoas; 

▪ Selecionar o processo de desenvolvimento de pessoas mais 
adequado à realidade individual e organizacional; 

▪ Estabelecer uma metodologia para a adoção de processos de 
coaching ou de mentoring nas organizações; 

▪ Empregar ferramentas de desenvolvimento de pessoas para a 
busca do autoconhecimento e do autodesenvolvimento; 
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▪ Avaliar os resultados de processos de coaching e mentoring 
adotados por indivíduos ou organizações. 

EMENTA Coaching e mentoring. Técnicas e etapas do coaching. Técnicas e 

etapas do mentoring. Desenvolvimento pessoal e profissional. 

PROGRAMA  Módulo 1. Relação entre coaching e mentoring  

▪ Características da sociedade contemporânea  

▪ Mudanças no mundo do trabalho  

▪ Desenvolvimento de competências 

▪ Diferenças entre os processos de coaching e de mentoring: 

benefícios e riscos 

Módulo 2. Processo de coaching  

▪ Definição e objetivos  

▪ Tipos de coaching  

▪ Técnicas e etapas do coaching  

▪ Competências do líder coach  

Módulo 3. Processo de mentoring  

▪ Definição e objetivos  

▪ Técnicas e etapas do mentoring  

▪ Programas e mentoring B2B 

▪ Competências do líder mentor  

Módulo 4. Impactos no desenvolvimento pessoal e profissional 

▪ Autoconhecimento, autodesenvolvimento e autocontrole 

▪ Missão, visão e valores  

▪ Análise estratégica 

▪ Objetivos, metas e plano de ação 
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DISCIPLINA Business Challenge 
CARGA 
HORÁRIA 

36h 

OBJETIVOS Contribuir para desenvolver as seguintes habilidades: capacidade de 
diagnosticar a influência das mudanças ambientais nos resultados e 
escolher opções estratégicas mais apropriadas para manter a 
empresa ajustada às demandas do meio em que atua. 

EMENTA Simula um oligopólio. São de cinco a sete empresas que competem 
entre si por, aproximadamente, dois anos (oito trimestres), 
explorando três regiões com um produto inovador. Você e os 
participantes de sua equipe assumem a direção de uma das empresas 
na indústria do jogo e irão competir com outras empresas, tomando 
decisões estratégicas e táticas típicas. 

PROGRAMA  Jogo de empresas SDE 
▪ dinâmica do jogo 
▪ constituição da empresa 
▪ recursos disponíveis 
▪ como vencer o jogo 
▪ decisões 
▪ aprendizagem 

Modelo do negócio 
▪ mercado 
▪ tecnologia de processo e produto 
▪ pessoas 
▪ finanças 
▪ informações 

 
Cadastramento dos alunos nas equipes do Jogo de Negócios SDE 

▪ distribuição de senhas provisórias por equipes 
▪ acesso dos alunos para cadastramento 
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