
   

 

 

 

 

 

Pós-Graduação a distância 

      Desenvolvimento de Lideranças 
 

DISCIPLINAS: 

 

1) HISTÓRIA, CULTURA E PODER NAS ORGANIZAÇÕES  

2) ÂNCORAS DE CARREIRA E ESTILO DE GESTÃO 

3) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, COACHING E MENTORING 

4) AGILE MINDSET EM GESTÃO DE PROJETOS 

5) NEUROCIÊNCIAS APLICADA À LIDERANÇA 

6) CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE CENÁRIOS 

7) GESTÃO DE PESSOAS NA INDÚSTRIA 4.0 

8) GESTÃO DO CONHECIMENTO E INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

9) ANÁLISE, AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS  

10) GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE  

11) GLOBAL MOBILITY  

12) NEGOCIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

13) PROGRAMA DE SUCESSÃO GERENCIAL 

14) START UP’S E NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO 

15) TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NAS ORGANIZAÇÕES 

16) HUMANIDADES 

           

EMENTAS: 

 

DISCIPLINA 1- HISTÓRIA, CULTURA E PODER NAS ORGANIZAÇÕES   

A influência da história brasileira e mineira na construção da cultura nacional e local; o papel da 

cultura no estabelecimento das estruturas de poder e sua influência nos processos de mudança; A 

relação cultura x processos organizacionais e a estrutura de poder vigente; Cultura, aprendizagem e 



   

 

 

 

 

 

conhecimento. 

DISCIPLINA 2- ÂNCORAS DE CARREIRA E ESTILO DE GESTÃO  

Origem do termo “Ancoras de Carreiras”; o uso das “Ancoras” para fins de auto-conhecimento; 

“Ancora de carreira e carreira; ancora de carreira e programas de auto desenvolvimento. 

DISCIPLINA 3- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, COACHING E MENTORING  

Avaliação de Desempenho; objetivos, tipos; métodos e problemas associados; tendências e desafios 

no mercado de trabalho e seus impactos sobre as carreiras dos profissionais; coaching (definição, 

processos e técnicas), mentoring, (definição, processos e técnicas), gestão de carreira e PDI’s – 

Planos de Desenvolvimento Individuais; sucessão gerencial.  

DISCIPLINA 4 - AGILE MINDSET EM GESTÃO DE PROJETOS  

Definição de projeto, abordando projetos pessoais e profissionais contextualizar os alunos no 

ambiente de projetos, desenvolvendo práticas nos cinco grupos de processos de gerenciamento de 

projetos que são: Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. 

Introdução de conceitos: das 10 áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, ciclo de 

vida de um projeto, aplicação dos frameworks de “projetos ágeis” em scrum e kanban 

contextualizando sua aplicação em projetos complexos e contextos atuais de mercado. 

DISCIPLINA 5- NEUROCIÊNCIAS APLICADA À LIDERANÇA  

Fundamentos, conceito, evolução da aplicação nas organizações, principais ferramentas; a química 

do cérebro e das emoções, como funciona o cérebro, funcionamento dos pensamentos e 

comportamentos dos seres humanos; Neuroplasticidade; Modelo SCARF (Status, Certainty 

(Certeza); Autonomy (Autonomia); Relatedness (Relacionamento/Conexão); Fairness (Justiça). 

DISCIPLINA 6- CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE CENÁRIOS  

Relevância da análise de cenário no processo de tomada de decisões; desafios e decisões quanto ao 

futuro do negócio; cenários futuros e análise das variáveis internas e externas, análise SWOT e 

análise de sensibilidade; árvores de decisões. 

 



   

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 7- GESTÃO DE PESSOAS NA INDÚSTRIA 4.0  

A indústria 4.0, evolução, impactos sobre as competências, impactos sobre o trabalho, impactos 

sobre os cargos, novos padrões de gestão, impactos destes fatores sobre a competitividade e a 

estratégia organizacional; gestão das competências digitais. reflexão acerca dos desafios da gestão 

da inovação numa perspectiva que privilegia o planejamento, desenvolvimento e ação coordenada 

das ações mercadológicas, tecnológicas e de Gestão de Pessoas. 

DISCIPLINA 8 - GESTÃO DO CONHECIMENTO E INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

Dado, informação e conhecimento; o processo de gestão da informação e do conhecimento; a 

obtenção da informação e do conhecimento; o registro da informação e do conhecimento; 

valorização da informação e do conhecimento; aplicação estratégica da informação e do 

conhecimento; compartilhamento da informação e do conhecimento; Aplicação de recursos de 

tecnologia da informação; Fatores intervenientes na gestão da informação e do conhecimento; 

Processos informacionais e o valor das informações; Aprendizagem organizacional; Gestão da 

informação e do conhecimento para fins mercadológicos. Mercados e Inteligência Competitiva: 

Estratégia e inteligência competitiva; Planejamento por cenários e inteligência competitiva; 

Monitoramento ambiental: fundamentos teóricos, técnicas e formas de implementação; Fontes de 

informação para a indústria e negócios; Informação sobre setores industriais; Diagnóstico industrial; 

Caracterização dos setores; Orientação para o mercado e a necessidade de se entender o 

comportamento dos concorrentes; Construção de sistemas de inteligência competitiva; Aspectos 

éticos e de conduta; Contra inteligência. 

DISCIPLINA 9- ANÁLISE, AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS  

Introdução, definições e conceitos de Risk Management (Definições de Risco, Tipos de Risco, 

Desenvolvimento da Gestão de Riscos; Padrões de Gestão de Risco – Uma avaliação objetiva das 

referências globais – COSO ERM e ISO31000; Considerações sobre Identificação de Risco: 

Abordagem l Técnicas l Percepção de Risco; Probabilidade e frequência; Resposta e Tratamento; 

Técnicas de monitoramento e Controle; Cultura de Risco e Comportamento; Alinhamento entre 

Governança Corporativa e Gestão de Riscos. 



   

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 10- GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE  

Princípios de governança corporativa e seus impactos na gestão das organizações; obrigações legais 

e sustentabilidade; promoção do alinhamento dos recursos humanos às estratégias; a comunicação 

Interna na gestão de organizações com práticas excelentes de governança Corporativa. 

DISCIPLINA 11- GLOBAL MOBILITY  

O impacto da globalização nas organizações; diversidade cultural nos negócios internacionais; 

aspectos legais, culturais, tecnológicos e mercadológicos da internacionalização, expatriação; 

repatriação e impatriação com foco no desenvolvimento de Competências Gerenciais globais. 

DISCIPLINA 12- NEGOCIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS  

Poder e Organização; Conflito: perspectivas e regulação; Negociação: conceitos, práticas e 

estratégias, mediação: etapas do processo de mediação, metodologias de construção de consenso 

DISCIPLINA 13 - PROGRAMA DE SUCESSÃO GERENCIAL 

PLANEJAMENTO: alinhamento com a cultura da empresa, importância da comunicação 

transparente, desafios do planejamento da sucessão, avaliação de riscos, DESENVOLVIMENTO: 

Critérios de seleção de funções críticas e ou estratégicas, definição do plano de ação, estratégias de 

avaliação, desenvolvimento e acompanhamento de gestores, EXECUÇÃO: instrumentos de avaliação 

e monitoramento, estratégias de remuneração. 

DISCIPLINA 14- START UP’S E NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO 

 Conceito de modelo de negócio, suas representações, características e o seu processo de 

desenvolvimento; funções do modelo de negócio; relacionamento entre estratégia, modelo de 

negócio e tática; frameworks e elementos que compõem um modelo de negócio; delineamento de 

arquétipos de modelo de negócio; Business Model Canvas; padrões de modelos de negócios; 

técnicas e ferramentas para auxiliar a construção de modelos de negócios; análise estratégica do 

ambiente no qual o modelo de negócio está inserido; start-ups como um novo modelo de negócio. 

DISCIPLINA 15- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NAS ORGANIZAÇÕES 

Evolução da tecnologia ao longo do tempo, era da transformação digital, impactos da 



   

 

 

 

 

 

transformação digital nas novas gerações, como as gerações mais antigas podem se adaptar, 

robotização e automação do trabalho, os robôs digitais, transformação Cognitiva, impacto da 

Inteligência artificial em nossas vidas e nas organizações, impacto da Inteligência artificial no 

trabalho. transformação digital e impacto na educação, profissões do futuro, competências 

necessárias para atuar no mundo Digital, organizações exponenciais, as novas tecnologias e o 

advento das organizações exponenciais, o perfil do profissional das organizações exponenciais. 

DISCIPLINA 16- HUMANIDADES 

O ser humano, o processo de humanização e o conceito de pessoa. Desafios contemporâneos e o 

lugar da religião e da espiritualidade. Autonomia e heteronomia na sociedade atual. Princípios 

éticos e ética profissional. 


