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DESCRIÇÃO DO CURSO 

Desenvolver ações e estratégias para um negócio requer conhecimento variado e multidisciplinar. O 

MBA em Gestão Empresarial proporciona a você o desenvolvimento de várias competências, como 

liderança, estratégia e capacidade de planejamento e tomada de decisões importantes para a 

empresa. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

Você irá adquirir: 

• Visão holística e estratégica 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 

• Raciocínio analítico e capacidade de trabalhar em equipe e tomar decisões 

• Habilidades pessoais de comunicação e planejamento. 

 

PÚBLICO ALVO 

Recomendado para profissionais que: 

• Desejam alcançar cargos executivos e precisam aprofundar seus conhecimentos em 

Administração de Empresas 

• Sentem necessidade de se reciclar 

• Precisam alcançar novo nível de formação acadêmica. 

 

METODOLOGIA 
Os cursos do Programa MBA LIVE 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 visam a atingir objetivos de aprendizagem específicos, alinhados ao 

desenvolvimento das competências necessárias à prática profissional de seus alunos. 

As aulas, mediadas remotamente por ferramentas de videoconferência, são planejadas com aplicação de 

diferentes de estratégias de aprendizagem, sob a égide das metodologias ativas. Os alunos contam com suporte 

de um ambiente virtual de aprendizagem, o eClass, no qual pode acessar, a qualquer momento, em seus 
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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 são 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 
 

 
DISCIPLINA ISENTA DE PROVA 

• Gestão Estratégica  

• Orçamento Empresarial  

• Plano de Marketing 

 

MÓDULOS 

Liderança e Gestão Estratégica 144 h/a 

Gestão Econômico-Financeira 144 h/a 

Marketing e Processos de Negócios 144 h/a 
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MÓDULO: Liderança e Gestão Estratégica 

OBJETIVOS  
▪ Trabalhar a visão estratégica de negócio para a gestão das organizações. 
▪ Aperfeiçoar as habilidades de gestão de pessoas e projetos. 

▪ Apresentar os conceitos e ferramentas para elaboração do Plano Estratégico. 
DISCIPLINAS  

1. Gestão de Pessoas  L_GP_18-24 24 h/a 

2. Negociação e Administração de Conflitos  L_T*NAC24*18-24 24 h/a 

3. Ética e Sustentabilidade  L_ES24*15-24 24 h/a 

4. Gestão de Projetos L_GPJ24*15-24 24 h/a 

5. Comunicação Interpessoal e Corporativa  L_CIC24*15-24 24 h/a 

6. Gestão Estratégica L_DI*GE24*15-24 24 h/a 

 

MÓDULO: Gestão Econômico-Financeira 

OBJETIVOS  
▪ Apresentar as demonstrações contábeis mais importantes das empresas e diagnosticar, através 

de indicadores, sua saúde econômico-financeira.  
▪ Oferecer ferramentas para a gestão dos custos da empresa de forma a maximizar seus resultados. 

▪ Analisar relatórios financeiros de uma empresa, indicando como utilizá-los para a tomada de 
decisões acerca de financiamentos e investimentos. 

DISCIPLINAS  

1. Economia Empresarial  L_EE_18-24 24 h/a 

2. Matemática Financeira  L_MF24*15-24 24 h/a 

3. Finanças Corporativas  L_FC24*15-24 24 h/a 

4. Contabilidade Financeira  L_CF24*15-24 24 h/a 

5. Gestão de Custos   L_GC24*15-24 24 h/a 

6. Orçamento Empresarial  L_DI*OE24*15-24 24 h/a 

 

Gestão 
Econômico-
Financeira

Marketing e 
Processos de 

Negócios

Liderança e 
Gestão 

Estratégica
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MÓDULO: Marketing e Processos de Negócios 

OBJETIVOS  
▪ Analisar estratégias de Marketing de produtos e serviços; 
▪ Apresentar as ferramentas da Tecnologia da Informação disponíveis e sua importância para o 

gerenciamento de negócios e pessoas; 
▪ Discutir a importância do Endomarketing como alicerce das estratégias de Marketing de Serviços; 
▪ Apresentar os princípios do Direito do Consumidor e de Contratos como instrumentos necessários 

para a gestão eficaz de negócios; 
▪ Habilitar o aluno para desenvolver um Plano de Marketing para lançamento de produtos e 

serviços no mercado. 
DISCIPLINAS  

1. Marketing  L_M24*15-24 24 h/a 

2. Gestão Estratégica da TI  L_GE*GETI12-24 24 h/a 

3. Gestão da Qualidade e Processos  L_GE*GQP12-24 24 h/a 

4. Direito Empresarial para Gestores L_DEG24*15-24 24 h/a 

5. Marketing de Serviços e Endomarketing  L_MSE24*15-24 24 h/a 

6. Plano de Marketing  L_DI*PM24*15-24 24 h/a 
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Detalhamento do MÓDULO: Liderança e Gestão Estratégica 

Disciplina Carga horária 
1. Gestão de Pessoas   24 h/a 

 

Área Subárea 
Pessoas Fundamentos da Gestão de Pessoas 

 

Ementa 
Aprendizagem corporativa. Motivação. Aspectos conceituais e teorias motivacionais. Liderança como essência da 

gestão. O líder como empreendedor. Competências e desenvolvimento de liderança. Formação e desenvolvimento 

de equipes.  

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Aprendizagem nas organizações 

1.1 Formulação de estratégias de 

aprendizagem 

1.2 Alinhamento das estratégias ao negócio 

1.3 Modelagem de programas: objetivos e 

planos de ação 

1.4 Implementação dos programas, avaliação 

e análise de resultados 

▪ Reconhecer a importância da aprendizagem 
corporativa e sua relação com a estratégia do 
negócio; 

▪ Modelar um programa de aprendizagem. 

 

Eixo Temático 2 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Motivação para o desempenho 

 2.1 Aspectos conceituais e teorias motivacionais 

 2.2 Motivação Versus condicionamento 

2.3 Motivação e Emoções 

▪ Descrever as teorias motivacionais; 

▪ Reconhecer os elementos que influenciam a 

motivação. 

 

Eixo Temático 1 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Liderança de equipes 

3.1 Poder e Liderança  

3.2 Tipos de liderança e liderança empreendedora 

3.4 Competências e desenvolvimento de liderança 

3.5 Delegação e empowerment 

▪ Relacionar cultura organizacional à estratégia de 

liderança; 

▪ Identificar os princípios éticos que norteiam o líder; 

▪ Diferenciar os tipos de liderança; 

▪ Reconhecer o líder como agente de mudanças; 

▪ Identificar as competências necessárias ao 

desenvolvimento de gestores-lideres. 

 

Eixo Temático 4 
Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4. Formação e Desenvolvimento de equipes 
4.1 Características de grupos e equipes 
4.2 Ciclo de vida das equipes 
4.3 Características de equipes de alto desempenho 
 

▪ Listar as características dos grupos e equipes; 
▪ Reconhecer o ciclo de vida das equipes; 
▪ Identificar as características necessárias à formação 

e ao desenvolvimento das equipes de alto 
desempenho; 

▪ Identificar as vantagens do trabalho em equipe; 
▪ Reconhecer os fatores que influenciam o trabalho 

em equipe. 
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Bibliografia Básica 

▪ Macedo, Ivanildo et al. Gestão de Pessoas. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. 
▪ Schein, Edgar. Cultura Organizacional e Liderança. São Paulo. Atlas. 2009 

 

Bibliografia Complementar 

▪ 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. 
▪ DAVEL, Eduardo, VERGARA, Sylvia C. (Orgs). Gestão com Pessoas e subjetividade. São Paulo: 

Atlas, 2013. 
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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, E. et al. Negociação e administração de conflitos, Rio de Janeiro: FGV. 4 Ed. 2014. 
▪ DUZERT, Yann; LEMPEREUR, A.;COLSON, A. Método de Negociação. Rio de Janeiro: Atlas, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

▪ FISHER, Roger URY, William PATTON, Bruce Como chegar ao sim. A negociação de acordos sem 

concessões. 2 ed. Imago, Rio de Janeiro:1994. 

▪ STONE, Douglas. et al: Conversas difíceis. Rio de janeiro: Campus, 1999, 2ª. Edição, 2012. 

▪ BAZERMAN, M.H. Processo Decisório. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004 
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Disciplina Carga horária 

3.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 
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MACÊDO, Ivanildo Izais de [et al.] Ética e Sustentabilidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015 
WILLARD, Bob. Como fazer a empresa lucrar com a sustentabilidade. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 

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: Elservier, 2010. 
SROUR, Robert Henry. Poder, cultura e ética nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
THIRY-CHERQUES,  Hermano . 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 

4.Gestão de Projetos  24 h/a 

 

Área Subárea 

Projetos Fundamentos do Gerenciamento de Projetos 

 

Ementa 

Fundamentos de gerenciamento de projetos Técnicas e ferramentas para gerenciamento. EAP. Diagrama de 

Gantt. Sequenciamento de Atividades e o método do caminho crítico (CPM). Gestão de Pessoas. Gestão da 

Comunicação e Stakeholders. Gestão das Aquisições. Gestão de Custos. Gestão dos Riscos. Gestão da 

Qualidade. Lições aprendidas. Métodos Ágeis: SCRUM 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

1. Fundamentos da gestão de projetos  

1.1. O que é gestão de projeto? 
1.2. Grupos de Processos do PMBOK® 
1.3. Programa e portfólio de projetos 
1.4. O ciclo de vida e as fases do projeto 
1.5. Escritório de projetos (PMO) 
1.6. Termo de Abertura 
2. Estruturando o projeto 

2.1 Estrutura analítica do projeto (EAP) 
2.2 Lista de atividades 

▪ Diferenciar programa de portfólio de projetos; 

▪ Definir os grupos de processos do PMBOK® ; 

▪ Definir escritório de projetos; 

▪ Elaborar um termo de abertura de um projeto; 

▪ Reconhecer a restrição tripla em gerenciamento de 
projetos; 

▪ Elaborar uma EAP. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Estruturando o projeto 

2.3 Sequenciamento e duração de atividades 
2.4 Método do caminho crítico  
2.5 Diagrama de Gantt 
2.6 Técnicas para redução do tempo total do 

projeto 

▪ Identificar o caminho crítico das atividades de um 
projeto; 

▪ Aplicar as técnicas para redução do tempo total do 
projeto. 
 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Acompanhando o projeto 

3.1 Gestão de Pessoas 

3.2 Gestão da Comunicação e Stakeholders 

3.3 Gestão das Aquisições 

▪ Identificar os planos e processos envolvidos na gestão de 

pessoas, comunicação, stakeholders e aquisições; 

▪ Aplicar a gestão de pessoas, de comunicação, de 

stakeholders e de aquisições, em projetos. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Controlando o projeto 

4.1 Gestão de Custos 

4.2Gestão dos Riscos 

4.3 Gestão da Qualidade 

4.Encerramento do projeto  

4.1 Lições aprendidas 
5. Métodos Ágeis: Scrum 

▪ Analisar a relevância de documentar as lições 
aprendidas; 

▪ Identificar os processos envolvidos na gestão de 

custos, riscos e qualidade; 

▪ Reconhecer os planos envolvidos na gestão de 
custos, riscos e qualidade. 

▪ Reconhecer a metodologia ágil de gerenciamento de 
projetos: Scrum 

▪ Diferenciar a metodologia ágil da tradicional 
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Bibliografia Básica 

▪ PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 5. ed. Philadelphia: 
Project Management Institute, 2013. 

▪ VALLE, André Bittencourt et al. Fundamentos do gerenciamento de projetos. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

▪ VARGAS, Ricardo Viana. Manual Prático do Plano de Projeto. 5 ed., Rio de Janeiro: Brasport, 2014. 
▪ BARCAUI, André. Gerente também é gente: um romance sobre gerência de projetos. Rio de Janeiro. 

Ed.Brasport, 2006. 
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Disciplina Carga horária 

5.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.  
 

 

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 

6.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. 
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Eixo Temático 4 

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 

▪ LOBATO, David Menezes et al. . Gestão Estratégica. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV.  2012 
▪ KAPLAN, Robert; NORTON, David.  A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard. 4. ed.  Rio de 

Janeiro: Campus, 1997. 

 

Bibliografia Complementar 

▪ ANSOFF, H. Igor.  A nova estratégia empresarial.  São Paulo: Atlas, 2001. 

▪ GHEMAWAT, Pankaj.  A estratégia e o cenário de negócios.  Porto Alegre: Bookman, 2007. 

▪ HITT, MICHAEL.A. et al.  Administração estratégica.  São Paulo: Pioneira, 2007. 

▪ KIM, W. Chan; MAUBORGNE, Renée. A Estratégia do Oceano Azul: como criar novos 

mercados e tronar a concorrência irrelevante. 10a ed.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

▪ PORTER, Michel E.  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. 
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Detalhamento do MÓDULO – Gestão Econômico-Financeira 

Disciplina Carga horária 

1.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 

▪ 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. 

 

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 

▪ 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; 



 

 

 

Diretoria de Gestão Acadêmica 

 

19 

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 

▪ 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 

▪ GONÇALVES, Antônio Carlos Porto e outros. Economia empresarial. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Editora 
FGV. 2012 

▪ FEIJÓ, C. et al. Para entender a conjuntura econômica. RJ: Manole, 2007 
 

Bibliografia Complementar 

▪ KRUGMAN, P. e WELLS, R. Introdução à economia. RJ: Campus, 2006 

▪ MANKIW. G. Introdução à economia. RJ: Campus, 2000 
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Disciplina Carga horária 

2.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. 
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Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

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 

▪ PUCCINNI, Abelardo e Lima. Matemática financeira. 6a. Ed. São Paulo. Editora Saraiva, 2014. 
 

Bibliografia Complementar 

▪ SILVA, André Luiz Carvalhal. Matemática financeira aplicada. 3a. Ed. São Paulo. Editora Atlas, 2010. 
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Disciplina Carga horária 

3.Finanças Corporativas  24 h/a 

 

Área Subárea 

FINANÇAS Finanças Corporativas 

 

Ementa 

Visão geral de finanças. Relação risco versus retorno. Determinação dos Fluxos de Caixa. Fundamentos de 
avaliação de Empresas. Indicadores básicos para análise de viabilidade de investimentos. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

1. Visão geral de finanças 

1.1 Conceituação de finanças 

1.2 Funções do gestor financeiro 

1.3 Geração de valor em finanças 

▪ Identificar os princípios básicos das finanças 
corporativas  

▪ Reconhecer a função do gestor financeiro. 
 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Relação risco versus retorno 
2.1 Princípios básicos 
2.2 Risco e Retorno 
2.3 O modelo do CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) 
2.4 O Custo Médio Ponderado do Capital – CMPC 
3. Determinação dos Fluxos de caixa 
3.1 Projeção dos resultados 
3.2 Demonstrativos dos Fluxos de Caixa - FCD 

▪ Identificar os princípios básicos da teoria de 
risco e retorno. 

▪ Calcular a taxa de retorno para os sócios e um 
projeto ou empresa (CAPM). 

▪ Determinar a taxa de retorno para a empresa 
como um todo (CMPC). 

▪ Calcular o fluxo de caixa da empresa. 
 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4. Fundamentos de avaliação de empresas 
4.1 Importância da avaliação para a tomada de 
decisão 
4.2 Fundamentos de avaliação; diferença entre 
custo e valor 
4.3 Métodos de avaliação; Valor Patrimonial e 
Fluxo de Caixa Descontado (FCD) 

▪ Reconhecer a importância de se avaliar 
empresas ou projetos ANTES de se investir. 

▪ Identificar os métodos Valor Patrimonial e Fluxo 
de Caixa Descontado para avaliação de 
empresas. 

▪ Avaliar empresas utilizando o fluxo de caixa 
descontado; 

▪ Aplicar cálculos para avaliação de empresas ou 
projetos pelo método do FCD – Fluxo e Caixa 
Descontado. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

5. Indicadores básicos para a análise da 
viabilidade de investimentos 

5.1 Valor Presente Líquido (VPL) 
5.2 Taxa Interna de Retorno (TIR) 
5.3 Índice de Lucratividade (IL) 
5.4 Período de Payback (PB) 

▪ Identificar os principais métodos de análise de 
viabilidade de projetos; 

▪ Reconhecer as diferenças entre os indicadores 
básicos para análise da viabilidade de projetos de 
investimento 

▪ Calcular os indicadores básicos para análise de 
viabilidade de projetos de investimento: VPL, TIR, 
IL e payback. 
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▪ Analisar a viabilidade de determinado projeto: 
investir ou não investir. 

 

Bibliografia Básica 

▪ ABREU FILHO, José Carlos Franco de et al. Finanças Corporativas. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2012. 

▪ GITMANN, L. Princípios da administração financeira. São Paulo. Editora Pearson. 2010 
 

Bibliografia Complementar 

▪ ROSS, Stephen.  Administração financeira. São Paulo. Editora Atlas 
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Disciplina Carga horária 

4.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; 

▪ Analisar a saúde econômico-financeira de uma 

empresa através de indicadores 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 

▪ Diferenciar regime de caixa e de 

competência; 
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3.3 Elaboração das demonstrações a partir de 

transações que não envolvem contas de 

resultados 

3.4 Elaboração das demonstrações a partir de 

transações que envolvem inclusive contas de 

resultados 

▪ Elaborar as seguintes demonstrações 

contábeis: DRE, BP, Fluxo de Caixa, 

DMPL e DVA. 

 

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 e outros. Gestão Contábil financeira. 2. Ed. RJ: Editora FGV, 2015. 
 

Bibliografia Complementar 

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

5.Gestão de Custos  24 h/a 

 

Área Subárea 

CONTABILIDADE E AUDITORIA Contabilidade Gerencial 

 

Ementa 

Contextualização da contabilidade de custos. Conceitos e classificação de custos. Comparação entre os 
métodos de custeio. Tomada de decisão baseada em custeio variável. Formação de preços baseada em 
custos. 
 

Eixo Temático 1  

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

1     Objetivos da contabilidade de custos 

1.1 Origem e evolução da contabilidade de custos 

1.2 Objetivos da contabilidade de custos 

1.3 Comparação entre a contabilidade financeira e a 

contabilidade gerencial 

2 Conceitos e classificação de custos 

2.1 Conceituação de gastos, custos, despesas, 

investimentos e perdas 

2.2 Custos apropriados em relação ao critério de 

alocação: direto ou indireto 

2.3 Custos apropriados em relação ao volume de 

produção ou nível de atividade: fixo, variável e 

semi-variável. 

3 Métodos de custeio 

3.1 Características do custeio por absorção 

3.2 Características do custeio baseado em atividades 

3.3 Características do custeio variável 

▪ Descrever os objetivos da contabilidade 

de custos; 

▪ Reconhecer as principais nomenclaturas 

da contabilidade de custos; 

▪ Reconhecer e comparar os métodos de 

custeio por absorção, variável e ABC; 

  

 

 

Eixo Temático 2  

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4.Tomada de decisão fundamentada no custeio 

variável 

4.1 Análise da relação custo-volume-lucro 

4.2 Determinação do ponto de equilíbrio 

4.3 Avaliação do mix de vendas 

4.4 Apuração da margem de segurança e do grau de 

alavancagem operacional 

▪ Analisar a relação custo-volume-lucro 

para determinação do ponto de equilíbrio, 

margem de segurança e grau de 

alavancagem operacional; 

▪ Identificar as potenciais distorções que o 

rateio arbitrário do custeio por absorção 

pode causar na avaliação da margem de 

produtos 

 

Eixo Temático 3  

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

5 Tomada de decisão fundamentada no custeio 

baseado em atividades 

5.1 Aceitar oferta especial de compra 

5.2 Produzir ou adquirir 

5.3 Eliminar linha de produção   

▪ Identificar o conceito de custeio baseado em 
atividades; 

▪ Definir drivers; 
▪ Analisar a tomada de decisões com o ABC. 
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Eixo Temático 4  

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

6.Formação de preços baseada em custos 

6.1 Apuração do custo para precificação 

6.2 Impostos incidentes sobre o faturamento 

6.3 Análise de mark-up 

6.4 Análise da taxa de retorno do investimento 

▪ Determinar o preço de venda baseado em 

custo através da análise de mark-up e do 

retorno de investimento. 

 

Bibliografia Básica 

▪ COELHO, Fabiano S. et al. Gestão de custos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV 2008. 

▪ PEREZ JR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luis M; COSTA, Rogério G. Gestão estratégica de 

custos. São Paulo: Atlas 2010 

 

Bibliografia Complementar 

▪ SARDINHA. José Carlos. Formação de preço: uma abordagem prática por meio da análise custo-
volume-lucro. São Paulo: Atlas, 2013. 
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Disciplina Carga horária 

6.Orçamento Empresarial 24 h/a 

 

Área Subárea 

Contabilidade Plano de Negócios 

 

Ementa 

Conceito e finalidade do orçamento. Mecanismos orçamentários. Implantação do sistema orçamentário. Elaboração 
do orçamento nas diversas áreas: orçamento de venda, produção, despesas operacionais por centro de 
responsabilidade, investimento de capital, despesas e receitas financeiras. Consolidação do orçamento com 
elaboração: Fluxo de Caixa, Demonstração de Resultado e Balanço Patrimonial. Controle orçamentário cotejando o 
real com o orçado. Análise e decisão. 
 

Eixo Temático 1  

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Orçamento Empresarial como instrumento de 

gestão  

1.1 Previsão fundamentada em cenários futuros; 

1.2 Avaliação das mudanças na política econômica 

que afetem as decisões 

2. Formalização do Orçamento Quinquenal e Mensal 

2.1 Elaboração das metas por período de pelo menos 

cinco anos; 

2.2 Projeção do orçamento global (Five Year Plan) – 

Fluxo de Caixa, DRE e Balanço Patrimonial. 

1.3 Elaboração das metas mensais; 

1.4 Projeção do orçamento global mensal – Fluxo de 

Caixa, DRE e Balanço Patrimonial; 

▪ Reconhecer as vantagens do orçamento 

como instrumento de gestão; 

▪ Distinguir as características do orçamento 

global e os orçamentos setoriais, 

operacionais, financeiros e de capital; 

▪ Elaborar as premissas básicas para auxiliar o 

processo de execução das projeções do Fluxo 

de Caixa, Demonstração de Resultado e 

Balanço Patrimonial; 

▪ Projetar o Fluxo de Caixa, a DRE e o Balanço 

Patrimonial. 

 

 

Eixo Temático 2  

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3. Orçamento por Centros de Responsabilidade por 

área 

3.1 Despesas controláveis e não controláveis por 

centro de responsabilidade 

3.2 Rateio das despesas não controláveis utilizando o 

orçamento matricial 

4. Interface entre as áreas 

4.1 Relação entre as atividades no processo de 

elaboração do orçamento; 

4.2 Formulação do planejamento orçamentário 

constituindo manual de instrução para elaboração 

do orçamento; 

4.3 Técnicas padrões para estabelecer as premissas 

orçamentárias  

▪ Aplicar o orçamento matricial abordando as 
despesas distribuídas entre os centros de 
responsabilidade; 

▪ Listar as técnicas mais importantes para 
estabelecer premissas orçamentárias; 

▪ Analisar a interdependência das diversas 

atividades no processo de elaboração do 

orçamento. 

 

 

Eixo Temático 3  

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

5. Contabilidade e  Orçamento ▪ Reconhecer os impactos do planejamento no 

controle; 
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5.1 Articulação entre Contabilidade e a área 

Orçamentária; 

5.2 Dados úteis como base para o planejamento 

das atividades da empresa em diferentes níveis 

5.3 Resultados internos parciais para comparar 

com as metas 

▪ Diferenciar plano de contas contábil de plano  

orçamentário; 

▪ Articular a Contabilidade à área Orçamentária no 

processo de elaboração e manutenção do Plano 

de Contas Contábil e do Plano de Contas 

Orçamentário. 

 

Eixo Temático 4  

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

6. Controle Orçamentário 

6.1 Abordagem do controle orçamentário para 

calcular as variações entre o real e orçado; 

6.2 Responsabilidades típicas de controle das 

variações de custo de material e mão-de- obra 

direta 

6.3 Causas e efeitos da variação ou de 

afastamento dos objetivos. 

▪ Elaborar e acompanhar o controle orçamentário 

▪ Reconhecer os tipos de análise de variação mais 

importantes para o controle do orçamento 

 
 

Bibliografia Básica 

▪ ALMEIDA, José Mauro Bacellar et al. Orçamento e controle. Série FGV MGM. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Editora FGV. 2008. 

Bibliografia Complementar 

▪ SÁ, Carlos Alexandre. Orçamento Empresarial: novas técnicas de elaboração e 
acompanhamento. São Paulo: Atlas, 2014. 
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Detalhamento do MÓDULO – Marketing e Processos de Negócios 

Disciplina Carga horária 

1. Marketing  24 h/a 

 

Área Subárea 

MARKETING Fundamentos de Marketing 

 

Ementa 

Conceitos e definições básicas de Marketing. Comportamento do consumidor. Desenvolvimento da proposta de 
valor: segmentação de mercado, diferenciação e posicionamento de Marketing. Mix de Marketing frente ao 
mercado: produto, preço, distribuição e comunicação. Influência da tecnologia nas estratégias de Marketing. 
Tendências do Marketing: Marketing Digital e Neuromarketing. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

1. Conceitos e definições básicas de Marketing 

1.1. Orientação da empresa para o mercado 

1.2. Análise do ambiente de Marketing 

1.3. Comportamento do consumidor 

▪ Reconhecer as orientações com as quais as 

empresas podem conduzir suas ações de 

Marketing; 

▪ Analisar o macro e o microambiente de Marketing; 

▪ Analisar o comportamento do consumidor; 

▪ Listar as ferramentas disponíveis para pesquisa de 

mercado. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2. Desenvolvimento da proposta de valor 

2.1. Segmentação do mercado  

2.2. Diferenciação da oferta ao mercado 

2.3 Posicionamento da oferta ao mercado 

▪ Desenvolver a proposta de valor para o cliente; 
▪ 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  

3. Mix de Marketing frente ao mercado. 

3.1. Estratégias de produto e marca 

3.2. Estratégias de preço 

3.3 Estratégias de distribuição 

3.4 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  

4. . Influência da tecnologia nas estratégias de 
Marketing e tendências de Marketing 
4.1 Ciclo de vida da adoção da tecnologia 
4.2 Mídias Sociais 
4.3 Marketing Digital 
4.4 Neuromarketing   
 

 

▪ 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; 

▪ Descrever as novas ferramentas provenientes do 
Neuromarketing. 
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Bibliografia Básica 

▪ LIMA, Miguel et al. Marketing. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. 
▪ KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

▪ KOTLER,Philip.Marketing de A a Z. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2013. 
▪ RIES, Al; TROUT, Jack. Marketing de Guerra. São Paulo: M.Books, 2006. 
▪ NASCIMENTO, Augusto; LAUTERBORN, Robert. Os 4 Es de Marketing e Branding. Rio de Janeiro, 

Editora Campus, 2007. 
▪ DIAS, Sergio Roberto et al. Gestão de Marketing. São Paulo: Editora Saraiva, 2009 
▪ 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. 
▪ HOOLEY, Graham J. et al. Estratégia de Marketing e posicionamento competitivo. São Paulo: 

Prentice Hall, 2009 
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Disciplina Carga horária 

2.Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação  24 h/a 

 

Área Subárea 

Tecnologia da Informação Gestão da Informação 

 

Ementa 

TI nas organizações: estratégia e conceitos. Tendências em tecnologia da informação. Planejamento e 
estratégia de TI. O impacto da tecnologia nos modelos de competitividade. Infraestrutura de TI. Aplicações nas 
organizações: Sistemas de Informação, Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship 
Management (CRM), Business Intelligence (BI). Governança de TI. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. TI nas organizações: estratégia e conceitos.  
1.1 A importância da TI para as várias 

indústrias e atividades. 
1.2 A importância da TI para a orientação a 

processos. 
1.3 A importância da TI para a competição 

empresarial. 
1.4 As estratégias associadas à TI. 

2. Tendências em tecnologia da informação. 
2.1 Integração da tecnologia da informação e 

telecomunicações. 
3. Planejamento e estratégia de TI. 

3.1 Papel da tecnologia da informação. 
3.2 Redesenho de processos e inovação. 
3.3 Aplicação da TI na cadeia de valor. 

▪ Identificar as principais tendências que afetam a 
gestão de TI; 

▪ Avaliar a aplicação da TI para aumento de 
competitividade em um determinado contexto 
organizacional. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4. O impacto da tecnologia nos modelos de 
competitividade. 
4.1 Diferenciação, liderança de custos e 

enfoque. 
4.2 Alinhamento da TI à estratégia. 

5. Infraestrutura de TI. 
5.1 Sistemas e redes. 
5.2 Armazenamento de dados. 
5.3 Segurança da informação. 

▪ Identificar as ações necessárias para o 
alinhamento estratégico da TI; 

▪ Tomar decisões de baixa complexidade 
relativas à infraestrutura de TI. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

6. Aplicações nas Organizações: Sistemas de 
Informação, Enterprise Resource Planning 
(ERP). 
6.1 Principais tipos de sistemas de informação. 
6.2 ERP: características, oportunidades e 

desafios. 

▪ Avaliar a aplicação de sistemas de informação, 
especialmente sistemas de tomada de decisão 
gerencial, a um determinado contexto 
organizacional. 
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Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

7. Aplicações nas Organizações: Customer 
Relationship Management (CRM), Business 
Intelligence (BI). 
7.1 CRM: a gestão do relacionamento com os 

clientes. 
7.2 Fidelização de clientes. 
7.3 BI: acompanhamento do mercado. 
7.4 Características do BI. 

8. Governança em TI. 
8.1 Modelos de gestão de sistemas de TI. 

▪ Avaliar a aplicação de sistemas de informação, 
especialmente sistemas de gestão de clientes e 
de inteligência de mercado, a um determinado 
contexto organizacional. 

▪ Avaliar modelos de gestão de sistemas de TI e 
identificar modelos mais adequados a um 
determinado contexto organizacional. 

 

Bibliografia Básica 

▪ JÓIA, Luiz Antonio et. al. Gestão estratégica da tecnologia da informação. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2012. 

▪ TURBAN, Efraim. Tecnologia da informação para gestão. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

Bibliografia Complementar 

▪ MADRUGA, Roberto. Guia de implementação de marketing de relacionamento e CRM. São Paulo: 
Atlas, 2009. 
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Disciplina Carga horária 

 3.Gestão da Qualidade e Processos   24 h/a 
  

Área Subárea 
Gestão Gestão da Qualidade e Processos 

  

Ementa 

Evolução do processo da qualidade. Ciclo PDCA. Ferramentas de gerenciamento. Visão, mapeamento, definição, 
melhoria e avaliação de processos. Indicadores de qualidade e produtividade. Ambiente Seis Sigma. Ciclo DMAIC 
e suas variações. Certificações ISO. Documentação da qualidade: controle, procedimentos e registros. Sistemas 
integrados de gestão. Métodos específicos de gestão. Modelo de gestão do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). 
Metodologia para desenvolvimento e implementação do modelo de gestão pela qualidade. Fatores críticos de 
sucesso. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1 Evolução do processo da Qualidade 
  1.1 Ciclo PDCA e sua aplicação; 
 1.2. Principais ferramentas de gerenciamento; 

▪ Identificar o processo histórico de criação dos vetores 
que compõe a gestão da qualidade e processos; 

▪  Elaborar um PDCA; 
▪  Listar as principais ferramentas de gerenciamento da 

qualidade.  

  

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2 Processos 
 2.1 Visão, mapeamento, melhoria e indicadores 
de gestão. 
 2.2 Ambiente seis sigmas e ciclo DMAIC 

▪ Reconhecer as estruturas de um processo;  
▪  Listar as principais etapas metodológicas para 

desenhar um processo bem-sucedido; 
▪  Explicar a metodologia seis sigmas, seus objetivos e 

abordagem,  
▪ Resumir a abordagem DMAIC e suas métricas. 

  

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3. Principais certificações e Prêmios 
3.1 Certificações da série ISO 9000 e sistema de 
gestão da qualidade; 
3.2 Prêmio Nacional da Qualidade e o Modelo de 
Excelência da Gestão- MEG; 
3.3. Principais fatores a serem considerados para 
o sucesso das certificações e PNQ 

▪ Reconhecer o Modelo de excelência da Gestão- MEG, 
seus treze fundamentos e oito processos gerenciais; 

▪ Conceituar os pacotes que compõe o sistema ISO 
9000;  

▪ Propor estratégias para implantação com sucesso das 
normas ISO e PNQ.  

  

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

 4 Métodos de Gestão 
4.1 5S; 
4.2 Benchmark; 
4.3 Reengenharia; 
4.4 Desdobramento da Função Qualidade;  

• Conceituar as abordagens dos principais métodos 
específicos de gestão, sua relevância e contribuição 
para a estratégia das empresas; 

• Analisar a reengenharia, os 5S e os fatores de sucesso 
para implantação de métodos de gestão. 
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Bibliografia Básica 

▪ MARSHALL, Isnard. Et al. Gestão da Qualidade e Processos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. 
▪  FALCONI. Vicente. O verdadeiro Poder. São Paulo: Editora. INDG, 2010  

 

Bibliografia Complementar 

  
▪ MARANHÃO. Mauriti MACIEIRA. Maria. O processo nosso de cada dia. Rio de janeiro: Editora 

Qualitymark, 2009 
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Disciplina Carga horária 

4.Direito Empresarial para Gestores 24 h/a 

 

Área Subárea 

Direito Direito Empresarial 

 

Ementa 

Teoria geral dos contratos e sua aplicação ao cotidiano do gestor: princípios, requisitos, consentimento, formação, 
interpretação dos contratos e outras disposições. Código de Defesa do Consumidor: justificativa da tutela e relação 
jurídica de consumo. Proteção contratual sob a ótica do CDC, responsabilidade e instrumentos profiláticos de gestão 
para o fornecedor. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

1  Compreendendo o Direito Empresarial 

 1.1 Introdução e visão histórico/filosófica  

 1.2. As relações entre Entes privados 

 1.3. As relações do Ente privado com o Ente 

público: um panorama do Direito 

Administrativo. 

▪ Identificar os novos paradigmas nos quais se 

estrutura o Direito Contratual moderno no âmbito 

privado e público 

▪ Reconhecer a atual responsabilidade do gestor no 

ambiente da legislação do direito público 

 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

2.Teoria geral dos contratos e sua aplicação ao 

cotidiano do gestor 

 2.1 Princípios e requisitos 

 2.2 Consentimento e formação 

 2.3 Interpretação dos contratos  

▪ Analisar a teoria contratual contemporânea, no que 
tange à formação, classificação e interpretação dos 
contratos em espécie, aliando tal análise à aplicação 
do cotidiano do gestor. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

3 Código de Defesa do Consumidor 

3.1 Justificativa da tutela 

3.2 Caracterização da relação jurídica de consumo 

▪ Avaliar a existência da tutela do consumidor no 

Brasil, sua fundamentação histórico/filosófica e os 

aspectos gerais como conceitos, natureza jurídica e 

princípios aplicáveis. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem  

4 Proteção contratual sob a ótica do CDC 
 4.1 Vício e defeito de produto ou serviço 
 4.2 Práticas comerciais abusivas 
 4.3 Responsabilidade e instrumentos profiláticos de      

gestão para o fornecedor. 

▪ Reconhecer os direitos básicos do consumidor e os 

instrumentos a serem utilizados, a fim de minimizar 

reclamações judiciais e extrajudiciais em face da 

empresa fornecedora. 
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Bibliografia Básica 

▪ PIMENTEL, Carlos Barbosa. Direito empresarial: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

▪ CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

▪ BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos. Manual de direito do consumidor. Rio de Janeiro: 

Revista dos Tribunais, 2010. 

▪ REIS, Henrique Marcello dos. Direito para administradores – vol. III. São Paulo: Pioneira, 2005. 

▪ NIARADI, George. Direito empresarial para administradores. São Paulo: Prentice Hall, 2008. 

▪ GUSMÃO, Mônica. Direito empresarial. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. 

▪ CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014. 

▪ MARQUES, Claudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. Rio de Janeiro: Revista 

dos Tribunais, 2014. 

▪ ALMEIDA, João Batista de. Manual de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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Disciplina Carga horária 

5.Marketing de Serviços e Endomarketing  24 h/a 

 

Área Subárea 

Marketing Marketing de Serviços e Relacionamento 

 

Ementa 

Conceito, natureza e características do Marketing de Serviços. Valor para o cliente em Serviços. Valor do cliente: 

como identificar, atrair, satisfazer, reter e recuperar clientes. Relacionamento com clientes. Composto de Marketing 

expandido para Serviços. Projeto de Evidências Físicas dos Serviços. Gestão de Processos de Serviços. Ciclo dos 

Serviços e a experiência do cliente. Endomarketing como estratégia de Marketing. Gestão de Pessoas para a 

excelência em Serviços. Fundamentos e hiatos da qualidade em Serviços. Marketing de Serviços nas estratégias 

de Marketing. 

 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1 Fundamentos do Marketing de Serviços 
1.1 Importância dos Serviços na Economia 
1.2 Conceitos e características do Marketing de 

Serviços 
1.3 Valor para o cliente em Serviços 
1.4 Valor do cliente: como identificar, atrair, 

satisfazer, reter e recuperar clientes 
1.5 Relacionamento com clientes 

▪ Reconhecer a importância dos Serviços como 
agregador de valor aos produtos; 

▪ Conceituar e caracterizar o Marketing de Serviços; 
▪ Identificar o que o cliente percebe como valor em 

serviços; 
▪ Reconhecer estratégias para identificação, 

desenvolvimento, satisfação e retenção do cliente; 
▪ Analisar perfis e estratégias de relacionamento com 

os clientes. 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2 Composto de Marketing expandido para 
Serviços 

2.1 Serviço, preço, distribuição e comunicação 
2.2 Processo, pessoas e ambiente físico 
2.3 Projeto de Evidências Físicas dos Serviços 

 

▪ Identificar os 7 P’s do Marketing de Serviços 
▪ Definir e otimizar processos; 
▪ Reconhecer ações para desenvolver colaboradores e 

modelar o ambiente físico (atmosfera dos serviços) 
para atração e retenção de clientes; 

▪ Desenvolver Projeto de Evidências Físicas dos 
Serviços. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3 Endomarketing como estratégia de 
Marketing 

3.1 Gestão de Pessoas para excelência em 
Serviços 

3.2 Como atrair, reter e desenvolver talentos para 
gestão de Serviços 

3.3 Ferramentas de Endomarketing 

▪ Reconhecer o Endomarketing como uma estratégia 
de Marketing de Serviços; 

▪ Identificar as ferramentas de Endomarketing; 
▪ Desenvolver estratégias para atrair e reter talentos e 

liderança para a gestão de Serviços. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4 Fundamentos e hiatos da qualidade em 
Serviços 

4.1 Processos, o Ciclo dos Serviços e a experiência 
dos clientes 

4.2 Gestão da Qualidade nos Serviços 

▪ Explicar como funciona o Ciclo dos Serviços e a 
experiência dos clientes; 

▪ Descrever os aspectos psicológicos das filas de 
espera e como administra-los para minimizar 
impactos negativos sobre a satisfação dos clientes; 
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4.3 Marketing de Serviços nas estratégias de 
Marketing 

▪ Listar as ferramentas da Gestão da Qualidade 
aplicadas aos Serviços 

▪ Reconhecer a importância do Marketing de Serviços 
nas estratégias de Marketing. 

 

Bibliografia Básica 

▪ LOVELOCK, Christopher; WIRTZ, Jochen. Marketing de Serviços: pessoas, tecnologia e 

estratégias. São Paulo, Editora Pearson, 2012. 

▪ FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona. Administração de Serviços: operações, 

estratégia e Tecnologia da Informação. São Paulo, McGraw-Hill, 2010. 

Bibliografia Complementar 

▪ TEBOUL, James. Serviços em cena. Rio de Janeiro, Editora Campus, 2008. 
▪ LOVELOCK, Christopher; WRIGHT, Lauren. Serviços: Marketing e Gestão. São Paulo, Editora 

Saraiva, 2010. 
▪ ZEITHAML,Valarie; BITNER, Mary Jo. Marketing de Serviços. São Paulo, McGraw Hill, 2014. 
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Disciplina Carga horária 

6.Plano de Marketing  24 h/a 

 

Área Subárea 

Metodologias e Ferramentas Plano de Negócios 

 

Ementa 

Processo de planejamento de Marketing. Auditoria de Marketing. Determinação de objetivos e estratégias de 
Marketing. Plano estratégico-operacional de Marketing: Plano de Produto e Marca, Plano de Distribuição e 
Serviços ao cliente, Plano de Preços, Plano de Comunicação. Implementação e controle do Plano de Marketing. 
 

Eixo Temático 1 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1 Processo de planejamento de Marketing 
1.1 Plano estratégico e plano tático de Marketing 
1.2 Auditoria de Marketing 
1.3 Relação do Plano estratégico de Marketing e o 

planejamento corporativo 

▪ Identificar as etapas do processo de planejamento de 
Marketing; 

▪ Reconhecer a importância da auditoria de Marketing; 
▪ Relacionar o plano estratégico de Marketing ao 

planejamento corporativo. 
 

 

Eixo Temático 2 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2 Determinação de objetivos e estratégias de 
Marketing 

2.1 Objetivos de Marketing  
2.2 Estratégias competitivas 
2.3 Estratégias de Marketing 

▪ Identificar os objetivos de Marketing de uma empresa; 
▪ Elaborar uma declaração de missão ou propósito; 
▪ Desenvolver estratégias de marketing competitivas e 

sustentáveis. 

 

Eixo Temático 3 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

3 Plano Estratégico-operacional de Marketing 
3.1 Plano de produto e marca 
3.2 Plano de distribuição e serviços ao cliente 
3.3 Plano de preço 
3.4 Plano de Comunicação 
3.5 Plano de Vendas 

▪ Caracterizar os planos de produto, de marca, de 
preço, de distribuição e de comunicação. 

▪ Desenvolver um Plano de Vendas; 
▪ Modelar um plano estratégico-operacional de 

Marketing. 

 

Eixo Temático 4 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

4 Implementação e controle do Plano de 
Marketing 

4.1 Organização do departamento de Marketing 
4.2 Ferramentas de implementação  
4.3 Métricas aplicadas às decisões de Marketing 
4.4 Formas de controle do Plano de Marketing 

▪ Reconhecer as diretrizes para organização do 
departamento de Marketing de uma empresa; 

▪ Analisar as métricas aplicadas às decisões de 
Marketing; 

▪ Identificar as formas de controle da implementação 
do Plano de Marketing; 

▪ Modelar um Plano de Marketing. 
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