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DATA DISCIPLINA PROFESSOR EMENTA CH 

 18/10/2019 – 19/10/2019 
 

25/10/2019 – 26/10/2019 
 

08/11/2019 – 09/11/2019 

Cenários Econômicos 
e Tendências 

Aplicadas à Gestão 
Dr. Mohamed Amal 

O cenário econômico brasileiro e mundial. As 
políticas macroeconômicas e os efeitos 
sobre a gestão empresarial. A análise do 
cenário macroeconômico e das tendências 
do mercado definidos pela demanda e oferta 
de produtos e serviços, bem como, seus 
efeitos sobre a gestão.  

24 

22/11/2019 – 23/11/2019 
  

29/11/2019 – 30/11/2019 
 

13/11/2019 – 14/11/2019  

 Gestão de Estratégias 
Organizacionais 

Dr. Júlio César da 
Silva 

Os fundamentos e a evolução da estratégia. 
O pensamento estratégico e os principais 
pensadores. Definição das diretrizes 
organizacionais. O Planejamento 
estratégico. A gestão do planejamento 
estratégico, metodologias e ferramentas 
para realização do planejamento estratégico 
por meio da análise do ambiente 
organizacional interno e externo.  

24  

07/02/2020 – 08/02/2020 
 

21/02/2020 – 22/02/2020 
 

28/02/2020 – 29/02/2020 

 Gestão Estratégica 
para a Liderança e 
Administração de 

Conflitos 

Me. Rosane Bonessi 

Fundamentos sobre liderança. Liderança X 
Chefe. Estilos de liderança A Capacitação e o 
desenvolvimento estratégico de líderes. 
Planejamento e desenvolvimento de 
Equipes.  Competências e habilidade para a 
administração de conflitos. O planejamento, 
e preparação para a negociação e mitigação 
de conflitos. 

24 
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2 03/07/2020 – 04/07/2020 
 

10/07/2020 – 11/07/2020 

Estratégias 
Organizacionais 

Outdoors 

Me. Edson Luiz 
Borges  

Estratégias de liderança e gestão de equipes 
e a vivência e resolução de conflitos 
realizados ao ar livre, fundamentadas na 
conceituação teórica, utilizando de vários 
formatos de língua verbal e não verbal. A 
compreensão e a gestão dos 
relacionamentos nas organizações. 

24 

13/03/2020 – 14/03/2020 
 

20/03/2020 – 21/03/2020 
 

03/04/2020 – 04/04/2020 

 Gestão de Estratégias 
Financeiras e 

Orçamentárias 

Me. Edson Luiz 
Borges 

A gestão financeira. Conceitos sobre 
finanças corporativas.  O Planejamento e a 
gestão sobre investimentos, aquisições, 
empréstimos, gestão do caixa e negociação 
de dívidas. Principais conceitos sobre o 
orçamento empresarial. O planejamento e a 
gestão orçamentária.   

24 

24/04/2020 – 25/04/2020 
 

08/05/2020 – 09/05/2020 
 

15/05/2020 – 16/05/2020 

Gestão de Estratégias 
de Mercado e 

Negócios 

Me. Jorge Henrique 
Brognoli 

O microambiente do mercado e dos 
negócios. A Análise do microambiente de 
mercado e negócios. Análise da posição da 
empresa no ambiente de negócios. A 
evolução das relações entre empresas, 
clientes, fornecedores e sociedade. A gestão 
estratégica de mercado e negócios.  

24 
 

29/05/2020 – 30/05/2020 
 

05/06/2020 – 06/06/2020 
 

26/06/2020 – 27/06/2020 

Gestão de Estratégias 
para a Criatividade, 

Inovação e 
Competitividade 

Me. Marco Antônio 
Murara 

A origem econômica e sociológica da 
inovação. Visões e conceitos sobre inovação 
e criatividade. A criatividade e a inovação em 
organizações empresariais.  Métodos, 
Estratégias e Gestão da criatividade e 
inovação em organizações empresariais. A 
inovação como fator de competitividade 
organizacional.  

24 
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21/02/2020 – 22/02/2020 
 

28/02/2020 – 29/02/2020 
 

13/03/2020 – 14/03/2020 

Estratégia Industrial 
Me. Hélio Jeronimo 

da Silva 

Administração da produção, produtos e 
serviços. Redes de operações produtivas. 
Arranjo físico e fluxo de produção. Projeto e 
organização do trabalho. 

24 

06/08/2020 – 08/08/2020 
 

14/08/2020 – 15/08/2020 
 

28/08/2020 – 29/08/2020 

Planejamento, 
programação e 

controle de produção 

Dr. Luciano Castro 
de Carvalho 

Conceitos e fundamentos de sistemas 
produtivos. Produção empurrada e 
produção puxada. Planejamento agregado. 
Tecnologia de processos. Planejamento e 
controle da capacidade produtiva. 
Ferramentas de programação MRP-II, JIT, 
Kanban e sistemas de planejamento, 
programação e controle contemporâneos. 

24 

11/09/2020 – 12/09/2020 
 

18/09/2020 – 19/09/2020 
 

02/10/2020 – 03/10/2020 

Análise da Viabilidade 
de Projetos e 

Engenharia Financeira 

Dr. Ricardo Luiz 
Wust Lyra 

Análise de viabilidade. Viabilidade técnica, 
econômica, financeira e comercial. Avaliação 
de fluxos de caixa pelos métodos do valor 
presente líquido. Taxa interna de retorno e 
pay-back. Seleção de projetos. Decisão go no 
go. Avaliação de projetos em condições de 
incerteza. Análise de sensibilidade. 
Matemática financeira. Métodos 
tradicionais de avaliação de projetos: VPL 
(NPV), TIR (IRR), payback simples e 
descontado. índice de lucratividade, taxa de 
rentabilidade, interseção de Fisher. 
projeções de receitas de projetos. Avaliação 
de projetos utilizando o CAPM. Tópicos 
avançados. 

24 

16/10/2020 – 17/10/2020 
 

Gestão da 
Armazenagem 

Me. Ciel Antunes de 
Oliveira Filho 

Os conceitos e abordagens sobre 
armazenagem. Layouts e Estrutura de 

24 
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06/11/2020 – 07/11/2020 
 

20/11/2020 – 21/11/2020 

armazenagem. Sistemas de Armazéns. 
Movimentação, controle e localização. A 
gestão da segurança no armazenamento.  
Gestão de indicadores de armazenagem e 
movimentação. 

 
27/11/2020 – 28/11/2020 

 
04/12/2020 – 05/12/2020  

 
11/12/2020 – 12/12/2020 

 

Qualidade e 
Produtividade 

Dr. Gerson Tontini 

Os conceitos de sistemas de gestão da 
qualidade (SGQ). Os conceitos sobre TQC e 
TQM: Conceitos sobre Housekeeeping; 
Kaizen; Just-in-Time; Trabalho em Equipes; 
Kanban; Abordagem de Processos; Sistemas 
da Qualidade Normas NBR/ISO; Sistema de 
Gestão Ambiental; Selos Verdes e Normas 
Internacionais de Best In Class.  Avaliação e 
acompanhamento da produtividade. Gestão 
de Indicadores da Qualidade e 
Produtividade. 

24 

05/02/2021 – 06/02/2021 
 

19/02/2021 – 20/02/2021 
 

26/02/2021 – 27/02/2021 

Supply Chain 
Management 

Dra. Leomar dos 
Santos 

O conceito e abordagem de logística. O 
Conceito de Supply Chain. Sua evolução. Os 
subsistemas logísticos. Rede de facilidades e 
opções de distribuição. Ou seja, principais 
definições, evolução de logística, sistemas de 
gestão de desempenho, atividades logísticas 
primárias (design de rede, informação, 
gestão de transportes, gestão de inventário 
e estratégia, armazenagem, manuseio de 
materiais, embalagem), ponto de 
penetração de pedidos, gerenciamento da 
cadeia de suprimentos (organização e gestão 
de relacionamento, tecnologia da 

24 
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informação , gestão de riscos), tendências, 
casos de negócios.   

23/04/2021 – 24/04/2021 
 

07/05/2021 – 08/05/2021 
 

14/05/2021 – 15/05/2021 

Plano de Aplicação 
das Estratégias 
Organizacionais 

Dr. Hélio Jeronimo 
de Oliveira 

A estrutura de um Plano de Aplicação das 
Estratégias nas Organizações. Como 
descrever cada um dos tópicos que 
compõem um Plano de Aplicação das 
Estratégias nas Organizações. A sinergia das 
estratégias organizacionais com o propósito 
de realizar diagnóstico empresarial, analise 
crítica e proposta de melhorias e plano de 
ação que constituem o referido plano. 

24 

 
Modulo Internacional 

OPCIONAL 

Professor 
Estrangeiro 
Convidado 

 60 


