
EMENTAS  
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
 
Disciplina: Comportamento nas Organizações 
Ementa: 
Modelos de colaboração e estilos de gestão. Cultura de excelência e Liderança. Variáveis 
que afetam o comportamento organizacional. O papel e os desafios do gestor. 
Perspectivas teóricas e aplicadas de motivação. Tomada de decisão em administração. 
Equipes de alto desempenho. 
 
Disciplina: Estratégia de Empresas 
Ementa: 
Conceitos e abordagens de estratégia. Vantagem competitiva sustentável e suas 
métricas. As noções de atratividade e de competitividade. O ciclo de vida do setor. O 
processo de formação da estratégia. Governança e estratégia: stakeholders e sua 
influência nas escolhas estratégicas. O lado soft da estratégia: propósito, missão, visão 
e core-values.  Proposta de valor: drivers da criação, entrega e captura de valor. Análise 
do macroambiente e posicionamento no setor. Estratégias genéricas básicas para a 
criação e captura do valor: liderança de custos, diferenciação, nicho e estratégias mistas. 
Análise interna: cadeia de valor, recursos e competências. Arquitetura de competências 
estratégicas e vantagem competitiva. Introdução às estratégias corporativas: 
diversificação, integração vertical, fusões e aquisições, alianças estratégicas e 
internacionalização. Implementação da estratégia: adequação da estrutura e dos 
processos. O controle da estratégia. 
 
Disciplina: Estrutura e Processos Organizacionais 
Ementa: 
As diferentes naturezas das organizações. As múltiplas estruturas organizacionais: 
definição, complexidade, formalização, tamanho. Novas formas organizacionais. 
Reflexos da estrutura na vida e arranjos organizacionais. Processos organizacionais: 
desenho e redesenho dos fluxos de informações. 
 
Disciplina: Metodologia de Pesquisa 
Ementa: 
Apresentação do curso. Fontes de informação para a pesquisa em administração. 
Importância da pesquisa científica. Propósitos da pesquisa em administração. 
Investigação humana e ciências. Propósitos de uma pesquisa. Alegações de 
conhecimento. Estratégias de investigação. Roteiro de um projeto de pesquisa. O 
processo de escrever. Modelo científico tradicional. Teorias e paradigmas. Pesquisa 
quantitativa x qualitativa. A natureza da causalidade. Conceptualização e medição. 
Operacionalização. Confiabilidade e validade. Generalização e triangulação. 
Operacionalização. Escalas de mensuração. Construção de escalas. Dimensão temporal 
das investigações. Medidas. Métodos quantitativos na pesquisa em administração. 
Generalização e triangulação. Construção de questionário. Surveys e entrevistas. 



DISCIPLINAS ELETIVAS 
 
Disciplina: Analise Quantitativa para Decisão Empresarial  
Ementa: 
Fundamentos de metodologia de pesquisa quantitativa. Possibilidades de pesquisa 
quantitativa em administração. Análise e elaboração de questionários. Estatística 
descritiva. Técnicas multivariadas para análise de dependência e interdependência de 
variáveis. Leitura e debate de teses e dissertações que utilizaram métodos quantitativos. 
Redação de relatório de pesquisa quantitativa. 
 
Disciplina: Contabilidade e Análise Financeira 
Ementa: 
Demonstrações contábeis de propósito geral. Fundamentos da análise de 
demonstrações financeiras: análise vertical, análise horizontal, análise por indicadores, 
análise da demonstração dos fluxos de caixa. Estrutura conceitual para elaboração de 
demonstrações financeiras. Qualidade da informação contábil. Papel da convergência 
aos padrões internacionais de contabilidade. Papel da auditoria externa. Atuação da 
Comissão de Valores Mobiliários. Fundamentos da contabilidade: método das partidas 
dobradas, regime de competência, contabilização de alguns ativos, alguns passivos e das 
receitas de vendas e prestação de serviços. Julgamento profissional e estimativas em 
contabilidade. Notas explicativas. Relatório da Administração. Gerenciamento da 
informação contábil (earnings management). Gerenciamento de impressão (impression 
management). Análise aprofundada das demonstrações financeiras. 
 
Disciplina: Antropologia do Consumo 
Ementa: 
A disciplina tem por objetivo introduzir os alunos a uma abordagem analítica e 
investigativa que concebe o fenômeno do consumo como uma construção cultural. A 
discussão gira em torno das principais ferramentas conceituais da observação cultural 
sobre o consumo, exercitando, ao mesmo tempo, o debate sobre a criação de 
identidades, grupos e contextos sociais e históricos nos quais o consumo se inscreve. A 
contribuição da perspectiva antropológica para a atividade da pesquisa sobre o 
consumo será trabalhada a partir dos conceitos-chave que essa disciplina oferece. O 
curso visa capacitar os alunos a desenvolverem um olhar aprofundado, crítico e 
relativista sobre o consumo e suas manifestações. 
 
Disciplina: Competitividade Setorial 
Ementa: 
Conceitos de competitividade. Competição x Competitividade. Competitividade 
Sistêmica. Dimensões e Variáveis da competitividade. Diferentes estudos de 
competitividade. Mensuração da competitividade. Rankings de competitividade. 
Construção de indicadores de competitividade. Construção de projetos de incremento 
de competitividade setorial 
 
 
 



Disciplina: Estratégia, Sociedade e Governo  
Ementa: 
Origens do conceito de estratégia corporativa; Capitalismo gerencial e tipos de 
capitalismo; Teorias de globalização; Política global e governança; Debates 
contemporâneos em strategic management; Estratégia política; Estratégia institucional; 
Mercado e não-mercado; Teoria política das corporações; Estratégia de 
responsabilidade social corporativa; Estratégia social; Estratégia internacional e 
desenvolvimento; Estratégia em/para países emergentes. 
 
Disciplina: Estratégias Globais  
Ementa: 
Essa disciplina pretende dar ao aluno uma visão geral do campo de estratégias globais e 
negócios internacionais; apresentando os conceitos e modelos teóricos básicos para o 
entendimento da performance das empresas multinacionais no mundo globalizado. O 
objetivo principal será preparar o aluno com habilidades gerenciais e princípios da 
estratégia global que possam ser aplicados no mundo globalizado.  O curso mesclará o 
aprofundamento teórico de literaturas clássicas e atuais, assim como de estudos de 
casos práticos que ajudarão ao aluno a aprimorar o conhecimento e domínio das 
práticas na área de estratégias globais e negócios internacionais. 
 
Disciplina: Estratégias de Ensino  
Ementa:  
O Estudo da Administração: evolução e relevância. Educação, ensino e aprendizagem. 
Educação no Brasil. Política Educacional: Seleção e Análise de Políticas Educacionais no 
Brasil. Métodos e técnicas de ensino. Simulando a função docente.  
 
Disciplina: Finanças Corporativas  
Ementa: 
Introdução às Finanças. Funding e bases de capitalização. A Empresa Como Um Fluxo de 
Caixa. Escolha do Funding: Origem dos recursos e sua tipologia. Decisões Empresarias. 
Análise de Cenários. Acompanhamento de Projetos. Importância do Gerenciamento do 
Caixa. Tópicos Avançados para a escolha do tipo de Financiamento da Dívida. Conclusões 
financeiras estratégicas e táticas. Agindo com olhos de empresário. Agindo como gestor 
público. Agindo como manager de ONGs. 
 
Disciplina: Gestão da Cultura Organizacional 
Ementa: 
A relação entre Cultura e Gestão. As dimensões de cultura com impacto nos negócios. 
“Programação mental” e modelos de gestão. A comparação entre culturas 
internacionais e modelos organizacionais. A cultura brasileira e os desafios da gestão 
estratégica. Ativos e passivos intangíveis. Perfis de culturas organizacionais. Cultura e 
gestão na comparação Ocidente x Oriente. Ativos e passivos intangíveis da cultura 
brasileira. 
 
 
 
 



Disciplina: Gestão da Inovação 
Ementa: 
Fundamentos da natureza da tecnologia e da inovação. O papel da inovação no 
progresso industrial e econômico. Papel da gestão tecnológica e da inovação na 
estratégia corporativa. Tipos e níveis de inovação e de capacidades tecnológicas, 
incluindo “inovação aberta” e “capacidades distribuídas”. Inovação no contexto de 
organizações em economias emergentes: porque é necessária uma base analítica 
diferente? Gestão de capacidades tecnológicas inovadoras em nível de empresas. 
Processos de inovação em subsidiárias de empresas multinacionais. Gestão de fontes 
para a construção de capacidades tecnológicas: estratégias aprendizagem tecnológica 
como insumos para inovação. Usuários como fontes de inovação. Inovação em serviços. 
Clusters e sistemas (setoriais, regionais e nacionais) de inovação, políticas 
governamentais e instituições como apoio à inovação em empresas. Tópicos Especiais 
em Gestão da Inovação. Gestão da propriedade intelectual. Inovação tecnológica e meio 
ambiente. Globalização da inovação no contexto de economias emergentes. 
 
Disciplina: Gestão de Marketing 
Ementa: 
O Conceito de marketing e orientação de mercado. Análise do ambiente de marketing. 
Comportamento do consumidor.  A Gestão do composto de marketing: produto, preço, 
distribuição e comunicação. Marketing de serviços e relacionamento. 
 
Disciplina: Gestão de Operações 
Ementa: 
Fundamentos da competitividade.  O mercado e as diferentes estruturas de produção e 
serviços. Os principais enfoques e tecnologias de gestão de operações.  Indicadores para 
monitorar o desempenho operacional.  Eficácia, Eficiência, Qualidade, Produtividade e 
Efetividade.  Indicadores operacionais e financeiros.  “O pensamento enxuto (Lean 
Thinking)”.  Métodos e ferramentas da produção enxuta.   A Teoria das Restrições.  
Métodos e ferramentas da Teorias das Restrições. Introdução a estoques: causas, tipos 
e funções.  Sistemas integrados de gestão de materiais e de capacidade.  
Seqüenciamento de atividades e gestão de curto prazo em sistemas com produção sob 
encomenda.  Tendências e fronteiras do conhecimento na área de gestão de operações. 
 
Disciplina: Gestão de Projetos 
Ementa: 
Fundamentos da gestão de projetos; o ciclo de vida do projeto; documentos de 
referência e guias de melhores práticas de gerenciamento de projetos; a evolução do 
assunto; relações entre projetos, programas e portfólios de projetos; projetos como 
organizações temporárias; projetos e estratégia organizacional; modelos de maturidade 
em gerenciamento de projetos; associações profissionais de gerenciamento de projetos; 
pessoas e relações de trabalho em projetos; sistemas de informação para gestão de 
projetos; linhas de pesquisa em gestão de projetos; teorias de gestão de projetos. 
 
 
 
 



Disciplina: Governança Corporativa  
Ementa: 
A visão histórica da firma e o surgimento da empresa moderna.  Propriedade e controle.  
Mercado, organizações e estruturas hierárquicas. Fundamentos do mercado de capitais. 
Governança corporativa: origens e desenvolvimento. Principais modelos internacionais 
de governança corporativa. Estruturas de propriedade e estratégia empresarial. 
Organização e dinâmica dos Conselhos. O problema de agência. Estruturas de 
governança das organizações. Remuneração e incentivos como problema de 
governança. Contexto brasileiro da governança corporativa.  O papel dos investidores 
institucionais na governança. A função controle na governança. Falhas na governança: 
casos recentes. Governança de empresas não listadas. Modelos teóricos associados à 
governança. Desafios e tendências em governança corporativa. 
 
Disciplina: Marketing Analítico Prático  
Ementa:  
O objetivo deste curso é capacitar os alunos a utilizar técnicas analíticas de marketing 
para a tomada de decisões.  Entre outras técnicas, os estudantes vão aprender a usar 
modelos, recursos analíticos para estimar demanda, realizar segmentação e targeting 
de mercados, definir características de produtos, precificar produtos para o mercado 
consumidor e de negócios, otimizar programas promocionais, selecionar mídia, 
entender o valor de consumidores e de portfolios de consumidores, realizar “marketing 
de busca” na Internet e computar as mais relevantes métricas de marketing. 
 
Disciplina: Microeconomia da Competitividade  
Ementa:  
Introdução à competitividade. Competitividade de empresas, de arranjos produtivos 
locais (APLs) e de países. Competindo internacionalmente: estratégias globais para as 
multinacionais. Cadeias produtivas e arranjos produtivos locais em economias 
emergentes. Arranjos produtivos locais em países avançados. O papel das empresas e 
do setor público no desenvolvimento econômico e social. Arranjos produtivos locais no 
Brasil. 
 
Disciplina: Negociação e Administração de Conflitos 
Ementa: 
Fundamentos de negociação e de administração de conflitos. A negociação como 

competência organizacional. Atitudes e comportamentos dos negociadores. O processo 

e as fases da negociação. Enquadramento, planejamento e preparação da 

negociação. Estratégias e táticas de interação entre os negociadores. Negociação em 

um contexto multicultural. Ética na negociação. 

 
 
 
 
 
 
 



Disciplina: Pesquisa Qualitativa aplicada à Administração  
Ementa: 
Características da pesquisa qualitativa. Situações de uso da pesquisa qualitativa. O 

processo da pesquisa qualitativa: questões de pesquisa, planejamento, estratégias 

amostrais. Métodos de coleta verbais: entrevistas individuais, narrativas e grupos focais. 

Métodos de observação: etnografia e coleta de dados visuais. Transcrição e codificação 

dos resultados. Métodos de interpretação: análise de conteúdo e análise do discurso. A 

pesquisa qualitativa online. Teoria ancorada (grounded theory). 

Disciplina: Teoria Organizacional, Paradoxos e Mudanças 
Ementa: 
Retomada de conceitos e teorias avançadas de Análise Organizacional e suas interfaces 
com comportamento organizacional e estratégia, com foco nas diversas abordagens de 
mudança dadas por cada uma destas diferentes perspectivas teóricas. 
 
Disciplina: Trabalho, Carreira e Empregabilidade 
Ementa: 
Transformações no mundo do trabalho. Contrato psicológico. O trabalho e seus 
significados. Carreira tradicional e novos modelos de carreira. Empregabilidade e suas 
dimensões. Gestão organizacional da carreira e autogestão da carreira. 
Desenvolvimento de carreira e a carreira gerencial. Satisfação e sucesso na carreira. 
Equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. 
 
Disciplina: Transformação Digital  
Ementa: 
Conceitos Básicos. Alinhamento Estratégico da Transformação Digital. Impactos da 
transformação digital em Indústrias de Negócio. Resistência organizacional à 
transformação digital. Aceitação do usuário à transformação digital. Business Analytics 
and Intelligence aplicados à transformação digital. Transformação digital de cidades: 
smart cities. Transformação digital do governo e da sociedade: e-government e e-
participation de análise organizacional e suas interfaces com comportamento 
organizacional e estratégia, com foco nas diversas abordagens de mudança dadas por 
cada uma destas diferentes perspectivas teóricas. 
 


