
DETALHAMENTO DO CURSO 

 
 
 

ESTRUTURA CURRICULAR 
 
 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS. 276 horas 

MÓDULO 1 CARGA HORÁRIA 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E 
CENÁRIOS MACROECONÔMICOS 

PRESENCIAL APS TOTAL 

16 horas 4 horas 
20 

horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudos sobre as estratégias empresariais e a 
correlação com os fatores e cenários 
macroeconômicos que modificam os modelos 
de gestão organizacional 

Facilitar a tomada de decisão relacionada aos aspectos 
econômicos dos negócios das empresas, bem como 
entender a influência da economia nos atuais e futuros 
mercados. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Fundamentos, evolução e conceitos da gestão estratégica; 
2. Análise e criação de cenários econômicos e as tendências de mercado; 
3. Análise dos fatores macroeconômicos: fiscal, monetária, de crédito e cambial; 
4. Fatores críticos de sucesso da organização em ambientes competitivos; 
5. Alinhamento das estratégias as tendências e aos cenários escolhidos para ação da empresa. 



 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

GESTÃO DE SERVIÇOS E 
ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

PRESENCIAL APS TOTAL 

16 horas 
4 

horas 
20 

horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudos relacionados à administração da área de 
serviços e correlatas e as formas de divulgar e 
propagar o negócio e os serviços oferecidos. 

Capacitá-los para a gestão operacional e 
estratégica no crescimento e desenvolvimento da 
firma. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Identificação dos fatores chave de sucesso das empresas de serviços; 
2. Abordagens estratégicas da mudança para as características de uma economia de serviços; 
3. Compromisso com o consumidor e os “stackeholders”; 

4. Marketing de serviços; 
5. Ferramentas estratégicas de marketing; 
6. Métodos de comunicação; 
7. Facilitar o entendimento do marketing de serviços como uma filosofia de negócios e um conjunto de 
ferramentas; 
8. Comportamento do consumidor de serviços; 
9. Gestão da qualidade em serviços; 
10. Plano de gerenciamento da comunicação; 
11. Canais, modelos e controle de comunicação; 
12. Distribuição das informações; 
13. Mídias digitais. 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

 
RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

PRESENCIAL APS TOTAL 

16 horas 
4 

horas 
20 

horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudos sobre as técnicas de fortalecimento 
e ampliação do relacionamento com os atuais 
e futuros clientes da firma. 

Conseguir aplicar as técnicas apropriadas ao seu negócio, 
visando manter e ampliar seu relacionamento com os 
clientes. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Conceitos, objetivos e técnicas de relacionamento com clientes; 

2. Canais de relacionamento; 

3. Análise e tratamento das reclamações e sugestões; 

4. Acompanhamento das transações com os clientes; 

5. Avaliação e comparação da satisfação dos clientes; 

6. Identificação, análise e tratamento da insatisfação dos clientes; 

7. Utilização das informações dos clientes para melhorar o relacionamento; 

8. CRM – Customer Relationship Management; 

9. Classificação de clientes e tipos de atração; 

10. Mapeamento de clientes; 

11. Principais tendências no relacionamento com clientes; 

12. Custo de um cliente perdido. 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

PLANEJAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO 
PRESENCIAL APS TOTAL 

16 horas 4 horas 20 horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudo das principais obrigações fiscais, visando 
identificar possíveis formas de obter economia no 
pagamento de tributos pela empresa. 

Possibilitar o domínio conhecimento das  melhores 
práticas de planejamento fiscal e tributário visando 
ao aumento de competitividade da empresa. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 



 

 
 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

 
GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO 

PRESENCIAL APS TOTAL 

24 horas 
8 

horas 
32 

horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudos das técnicas de planejamento e controle dos 
movimentos financeiros e os impactos econômicos 
nos resultados atuais e futuros da organização. 

Utilizar as demonstrações financeiras como base 
para o controle e o planejamento das atividades 
futuras das organizações. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Movimentos financeiros nas empresas de serviços; 

2. Análise das demonstrações financeiras – indicadores financeiros e econômicos; 

3. Análise do custo-volume-lucro; 

4. Orçamento como instrumento de formulação estratégica e de decisão gerencial; 

5. Orçamento Operacional; 

6. Projeção de resultados; 

7. Orçamento de Capital como alternativas de investimentos. 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E 
FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PRESENCIAL APS TOTAL 

16 horas 
4 

horas 
20 

horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudos sobre elementos formadores dos 
custos nas áreas de serviços e que 
influenciam diretamente na definição do preço 
do serviço prestado. 

Facilitar a identificação dos principais fatores que afetam 
os custos dos serviços e a devida aplicação no preço final 
do serviço. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Custos e sua importância na formação do preço do serviço; 

2. Classificações dos custos e despesas; 

3. Mark-up; 

4. Impacto de custos financeiros e tributários sobre o preço; 

5. Formação de preço baseado na percepção de valor do cliente – valor agregado; 

6. Os aspectos estratégicos na formação do preço; 

7. Cálculo do preço da prestação do serviço. 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

 
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO 

PRESENCIAL APS TOTAL 

16 horas 4 horas 
20 

horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudos sobre as formas e maneiras de negociar, 
envolvendo tanto aspectos comerciais como não 

Capacitá-lo a utilizar técnicas de negociação 
voltadas para o interesse da organização e de suas 

Sistema Tributário Nacional e tributos; 

Obrigação e crédito tributário; 

Tipos de tributos - diretos e indiretos; 

Tributos incidentes sobre o faturamento; 

Tributos apropriados ao preço do serviço prestado; 

Tributos apropriados ao lucro e regimes de tributação; 

Processos de recuperação de créditos; 

Benefícios fiscais e suas particularidades; 

Contingências fiscais. 



 

comerciais. atividades. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Conceitos básicos de negociação; 
2. Elementos que compões a negociação; 
3. Fatores de influência de negociação; 
4. Tipos de negociação; 
5. Etapas da negociação; 
6. Táticas de negociação; 
7. Preparação para a negociação; 
8. Montagens de cenários favoráveis e desfavoráveis em uma negociação. 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

 
FINANÇAS INTERNACIONAIS 

PRESENCIA 
L 

APS TOTAL 

16 horas 4 horas 
20 

horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudo da estrutura e funcionamento do mercado de 
capitais, nacional e internacional, e seus instrumentos 
básicos de gestão. 

Oportunizar a capacidade de entender o mercado 
financeiro internacional e suas particularidades 
de movimentos de recursos. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Conceitos preliminares e abrangência de finanças internacionais; 
2. Estrutura e funcionamento do sistema financeiro nacional; 
3. Os segmentos de mercado: de credito; cambial; monetário e de capitais; 
4. Processo simplificado de alocação de recursos financeiros; 
5. Transações financeiras internacionais; 
6. Órgãos normativos; 
7. Entidades supervisoras ou subsistemas normativos; 
8. Comércio internacional e seus meios de pagamento. 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

 
GESTÃO DE RISCOS 

PRESENCIA 
L 

APS TOTAL 

16 horas 4 horas 20 horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudo das probabilidades de riscos nos processos 
operacionais, estratégicos e de mercado nas 
organizações. 

Oferecer conhecimento adequado para a 
execução prática do gerenciamento de riscos 
existentes nas organizações 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. O papel dos administradores na gestão de riscos corporativos; 

2. Adequação do funcionamento dos órgãos da governança na gestão de riscos; 

3. Riscos estratégicos; 

4. Mapa de riscos estratégicos; 

5. Riscos operacionais; 

6. Riscos de competição no mercado de atuação; 

7. Avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos; 

8. Implantação de estruturas adequadas para o gerenciamento de riscos; 

9. Avaliação dos benefícios na adoção de metodologias de gerenciamento de riscos. 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

VALUATION 
PRESENCIAL APS TOTAL 

16 horas 4 horas 20 horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 
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Estudo dos métodos e técnicas de definir valor as 
organizações empresariais. 

Capacitá-lo a utilizar as técnicas e metodologias 
de avaliação de empresas. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Processo qualitativo de avaliação de empresas; 

2. Motivações para o “valuation”; 

3. Análise da gestão administrativa, idoneidade, risco da atividade operacional, carteiras, 
desempenho setorial, conjuntura econômica, itens fora do balanço; 

4. Análise de demonstrações financeiras para “valuation”; 

5. Análise das decisões de investimento e de financiamento; 

6. Fluxo de caixa descontado; 

7. Impacto na decisão da estrutura de capital; 

8. Avaliação por múltiplos – preços, lucro e valor patrimonial e múltiplo de transações; 

9. Estudos de casos práticos sobre avalição de empresas. 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

GESTÃO DE EQUIPES E LIDERANÇA 
PRESENCIAL APS TOTAL 

20 horas 4 horas 24 horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudos sobre a administração de pessoas no 
ambiente empresarial e mantê-las motivadas 
para atingirem as metas predeterminadas, além 
de desenvolver os novos modelos de 
liderança. 

Oportunizar a condição de agir com discernimento sobre 
situações comportamentais e profissionais de seus 
comandados, além de auxiliar no processo de evolução 
das lideranças. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Conceito de ferramentas para a gestão e retenção do capital intelectual nas organizações; 
2. O valor e o desenvolvimento do trabalho em equipe; 
3. Técnicas práticas sobre recrutamento e seleção dos profissionais no perfil da organização; 
4. Oportunidades de desenvolvimento e treinamento dos profissionais 
5. Visão da equipe e dos gestores; 
6. Formulação e evolução de uma equipe eficiente; 
7. Desenvolvimento da liderança; 
8. Diferenças culturais da equipe de trabalho; 
9. Desenvolvimento pessoal e grupal; 
10. Administração de conflitos; 
11. Comunicação no trabalho de equipe; 
12. Dinâmicas de grupo para o desenvolvimento da equipe; 
13. Papel e responsabilidades do coordenador de grupo; 
14. Indicadores de desempenho como instrumento de avaliação. 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

CONTROLADORIA 
PRESENCIAL APS TOTAL 

16 horas 4 horas 20 horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudo das técnicas de análise, implantação e 
aperfeiçoamento dos processos operacionais, 
visando auxiliar na obtenção de resultados 
positivos para a organização. 

Capacitá-lo a aplicar de forma adequada os 
processos de controle, a fim de auxiliar a 
organização a melhorar seu desempenho 
econômico-financeiro. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

 1. Sistemas de controle gerencial; 
2. Governança corporativa e “accountability”; 

3. Metodologias de Custo e preços de transferências; 
4. Análise de desempenho de relatórios financeiros; 
5. Avaliação do Ponto de Equilíbrio – meio monetário, meio físico e meio percentual; 
6. Grau de Alavancagem – operacional e financeiro; 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

INOVAÇÃO CORPORATIVA 
PRESENCIAL APS TOTAL 

16 horas 4 horas 20 horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudo dos métodos, das técnicas e dos processos 
que auxiliam as organizações a inovarem suas 
atividades, melhorando a eficiência, produtividade 
e na formação de lideranças pró-ativas. 

Disponibilizar ao pós-graduando a capacidade de 
pensar um desenho voltados a eficiência e eficácia 
das atividades organizacionais, utilizando técnicas 
modernas de gestão e de negociação focados em 
produtividade. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Abordagens da Inovação – conceituação e desenvolvimentos das capacidades dinâmicas; 
2. A organização baseada na inovação – perspectivas de análise; 
3. Estrutura organizacional para a inovação; 
4. Aprendizagem e criação do conhecimento; 
5. Mudança e adaptação nas organizações; 
6. Estratégias da inovação – básica, unidades de negócios e corporativas; 
7. Gestão de portfólio de projetos da inovação – risco x incerteza; 
8. Técnicas de valoração de projetos – apresentação e apreciação crítica; 
9. Estudos de cases práticos correlacionados a inovação corporativas. 

 
GESTÃO DE PROJETOS 60 horas 

MÓDULO 2 CARGA HORÁRIA 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS 
PRESENCIAL APS TOTAL 

16 horas 4 horas 20 horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudos sobre um conjunto de atividades 
temporárias e específicas, realizadas em grupo, 
destinadas a produzir determinado serviço. 

Permitir o conhecimento, a habilidade e técnicas 
para a execução de projetos de forma efetiva e 
eficaz. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Abordagens conceituais; 
2. Atribuições e habilidades do gerente de projetos e da equipe; 
3. Elaboração de planos sumários de projetos; 
4. Planejamento de projetos; 
5. Controle integrado de mudanças e o sistema de controle de mudanças; 
6. Comitê de controle de mudanças – “change control board”; 

7. Seleção de projetos: conceitos e métodos; 
8. Fatores de sucesso e insucesso em projetos; 
9. Efeitos da arquitetura organizacional; 
10. Ferramentas para elaboração e acompanhamento de projetos; 
11. Gerenciamento da configuração e sistemas de informação de gerenciamento de projetos; 
12. Conhecer todas as nove áreas de conhecimento do PMI (escopo, tempo, aquisição, custo, risco, 

comunicação, qualidade, recursos humanos, TI). 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

GESTÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS 
PRESENCIAL APS TOTAL 

16 horas 4 horas 20 horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

É o estudo que envolve o planejamento, o monitoramento, 
a avaliação e a revisão dos processos da organização, a 
fim de alcançar os objetivos e metas predeterminadas 
pelos investidores na organização. 

Permitir a identificação dos fatores que 
influenciam negativamente no processo de 
geração de resultados positivos na 
organização. 
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CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Conceitos e objetivos da gestão dos processos organizacionais; 
2. Descrição dos elementos dos processos organizacionais; 
3. Mapeamento dos processos organizacionais; 
4. Desenho e redesenho dos processos organizacionais; 
5. Análise e melhoria dos processos organizacionais existentes; 
6. Desempenho organizacional; 
7. Ferramentas de estatística no controle dos processos organizacionais; 
8. Modelagem do fluxograma dos processos organizacionais; 
9. Monitoramento através de indicadores de desempenho; 
10. Conhecimento do processo organizacional; 
11. Identificação do processo organizacional; 
12. Prevenção contra obstáculos e efeitos colaterais da implantação, planejamento e implementação das 

soluções no espiral da qualidade PDCA (Planejar – Desenvolver – Checar – Agir); 
13. Implantação do PDCA nos processos organizacionais. 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 
PRESENCIAL APS TOTAL 

16 horas - 16 horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudos de técnicas e processos práticos de 
implantação de projetos operacionais, financeiros 
ou estratégicos à área de serviços. 

Implantar projetos de desenvolvimento operacional, 
financeiros e estratégico na organização voltada às 
áreas de prestação de serviços. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Definir os objetivos do projeto; 

2. Planejar os passos a serem implementados no projeto; 

3. Validar a implantação do projeto; 

4. Registrar as ações necessárias à implantação do projeto; 

5. Orientar e executar as partes existentes no projeto; 

6. Gerenciar ou monitorar mudanças ocorridas no desenvolvimento do projeto; 

7. Definições básicas: Recursos Financeiros, tecnologia e definição de prazos parciais e finais; 

8. Sustentação de elaboração: Benefícios monetários, estratégicos ou operacionais; 

9. Cálculo do retorno sobre o investimento. 

 
METODOLOGIA E TCC 36 horas 

MÓDULO 3 CARGA HORÁRIA 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

 
METODOLOGIA 

PRESENCIAL APS TOTAL 

12 horas - 
12 

horas 

EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Estudos dos métodos a serem desenvolvidos para o 
desenvolvimento e elaboração do artigo científico ou do 
plano de negócios. 

Capacitá-lo a pesquisar, avaliar e adaptar modelos 
para sustentar a elaboração do artigo científico ou 
do plano de negócios. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. O que é metodologia? 
2. Como se desenvolve um método apropriado à necessidade do projeto? 
3. Pesquisa sobre os temas a serem desenvolvidos; 
4. Análise e avaliação do melhor método a ser desenvolvido. 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

TCC – ARTIGO E PLANO DE NEGÓCIO 
PRESENCIAL APS TOTAL 

24 horas - 24 horas 
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EMENTA RESULTADO AO PARTICIPANTE 

Desenvolvimento, elaboração e demonstração aplicável 
de um artigo científico e do plano de negócios, através da 
metodologia apropriada ao modelo optado pelo pós- 
graduando. 

Capacitá-lo a escolher, planejar e elaborar um 
artigo científico ou um plano de negócios, com 
base nos estudos que foram desenvolvidos 
durante o curso. 

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

1. Trabalho de caráter prático, baseando-se em situações reais do mercado, visando à aplicação das 
competências apropriadas no decorrer do curso; 

2. Produção do pós-graduando, mediante orientação e aprovação do professor, envolvendo o tema 
escolhido para execução do artigo científico ou plano de negócio. 

3. Orientações a serem disponibilizadas nas datas acima identificadas. 

 


