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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Os principais atributos de identificação do curso são:

Nome do curso ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL

Categoria MBA - Pós-Graduação “Lato Sensu” – Especialização

Objetivo geral Qualificar profissionais para as atividades de gestão das organizações

empresariais, com uma visão global do processo de gerenciamento das

diversas áreas funcionais das empresas privadas dos diferentes

segmentos de mercado.

Modalidade de oferta O curso será ofertado na modalidade presencial.

Caracterização do

curso

Pós-graduação “lato sensu” em nível de especialização MBA, em

conformidade com a Resolução CNE/CES nº 1, de 06 de abril de 2018.

Carga horária O curso tem carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas de

atividades acadêmicas, a serem integralizadas no período de 1 ano.

Período e
periodicidade

Início e término das aulas = conforme o Calendário Acadêmico anual.

Turno: noturno - 4 aulas ao dia.

Periodicidade: dois encontros por semana.

Sistema de Avaliação
As avaliações de aprendizado dos conteúdos das disciplinas comporão

de provas, exercícios didáticos, estudos de caso, seminários e trabalhos

de pesquisa.

Número de vagas Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas anuais

Certificado Ao final do curso os concluintes farão jús ao Certificado de Curso de Pós

Graduação Lato Sensu – MBA: Especialização em Gestão Empresarial.

Coordenação Prof. Dr. Sidinei Aparecido Pereira



As rápidas transformações que vem ocorrendo no mundo desde meados do século XX

colocam em constante questionamento as formas tradicionais de gestão das organizações

empresariais. A globalização, a hiper competitividade, a interdependência das economias tem levado

as empresas à busca incessante de vantagens competitivas. Para tanto, faz-se necessário desenvolver

um grande esforço para dar resposta satisfatória ao processo de gestão das diversas áreas funcionais

da empresa.

Esta constatação levou à idéia de que as pessoas e instituições precisam aprender

continuamente, que o conhecimento de amanhã tem que ser melhor que o atual, assim como, o de

ontem foi inferior ao de hoje. Sabe-se que as instituições privadas, públicas, sociais e as suas inter-

relações ambientais, são organismos vivos que tem necessidades, carências e dificuldades para

alcançar os seus objetivos e metas. Essas organizações estão, constantemente, necessitando de

novas habilidades para aproveitar as oportunidades e ao mesmo tempo, para se proteger contra os

riscos, aumentar suas competências essenciais e reduzir suas fraquezas.

Novas idéias, nem sempre são suficientes para qualificar as organizações para o competitivo

mundo dos negócios. Pesquisas revelam que o principal problema enfrentado pelas organizações

empresaiais e até provocado o desaparecimento de muitas delas, não é falta de boas idéias e sim, a

falta de aprendizagem contínua e especialização. A incapacidade de planejar, implementar, medir e

comunicar as estratégias e melhores alternativas para a concretização das idéias são as causas mais

evidentes a serem consideradas neste contexto.

Pesquisar, planejar, gerir, mensurar, mudar, reprogramar, comunicar e retro-alimentar são

atividades, funções e processos vitais para administrar oportunidades, riscos, competências e

fraquezas no âmbito das organizações empresariais.

Assim sendo, a FAMO, enquanto instituição acadêmica habilitada e instrumentalizada para

investigar e inferir nessa problemática, vislumbra a oportunidade de oferecer o Curso de Pós-



Graduação Lato-Sensu MBA: Especialização em Gestão Empresarial, em consonância com a diretrizes

estabelecidas pela Resolução CNE/CES nº 1, de 06 de abril de 2018.

2.2. Necessidade

A FAMO tem ofertado, desde 2011, diversos cursos de graduação da área das ciências

administrativas, nas categorias tecnólogo e bacharelado. Nesse interim, já formou um significativo

contingente de profissionais dessa área, entretanto, a IES tem buscado conduzir as pessoas para

“aprender para o aprendizado”, discutindo e avaliando novos modelos mentais para a melhoria

contínua dos processos e da competitividade das organizações empresariais e, obviamente, para o

sucesso destas no mundo dos negócios.

Nesse contexto, a gestão eficiente e a qualificação das diferentes áreas funcionais, tornou-se

um diferencial estratégico para as organizações empresariais. É com foco nessa problemática que a

FAMO criou o Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu MBA: Especialização em Gestão Empresarial, cujo

objetivo é formar profissionais comprometidos com o aprendizado constante do processo de

gerenciamento das organizações empresariais.

O foco do curso está em explorar e potencializar as competências e especialidades

organizacionais, instrumentalizando-os em conceitos e técnicas que constituem o “estado da arte” no

campo de conhecimento da gestão empresarial de forma a possibilitar a participação de um

contingente maior de profissionais graduados em áreas afins, tais como: Administração, Ciências

Contábeis, Logística, Gestão de Recursos Humanos, Marketing, Economia e Engenharia.

Finalmente, o oferecimento do curso servirá também para consolidar e ampliar a

aprendizagem contínua na área de Gestão das Organizações Empresariais.

2.3. Importância

A região onde a FAMO está inserida vem experimentando, desde a sua criação, um processo

de crescimento e desenvolvimento acelerado. O presente projeto de Curso de Pós-Graduação Lato-

Sensu MBA: Especialização em Gestão Empresarial, visa habilitar profissionais para inferir nesse

processo para o alcance da eficácia empresarial e para dar resposta às demandas regionais.



Para tanto, o curso reúne na sua essência, o conjunto de conhecimentos e metodologias

facilitadoras da aprendizagem organizacional e negocial, focadas no gerenciamento empresarial.

2.4. Objetivos

O curso tem por objetivos:

. Qualificar profissionais para as atividades de gestão das organizações empresariais, com uma

visão global do ambiente empresarial;

. Aprimorar e qualificar o conhecimento das funções ligadas à gestão dos fatores internos e

externos que afetam as diferentes áreas funcionais das organizações empresariais;

. Alcançar uma compreensão específica na área de gestão de recursos materiais, humanos e

tecnológicos, de modo a criar valor para a empresa e para seus clientes.

. Entender o processo de globalização financeira, industrial e mercadológica que influencia a

dinâmica operacional, econômica e financeira da empresa.

2.5. Perfil Desejado

Ao concluir o curso, o pós-graduado deverá ter adquirido conhecimentos e habilidades para:

 utilizar a terminologia e a linguagem geral e específica dos fundamentos e tecnologias em

gestão empresarial;

 compreender e utilizar adequadamente a metodologia, os conceitos, as práticas e as

tecnologias das diferentes áreas da gestão das organizações empresariais;

 ser capaz de planejar os trabalhos de sua equipe, com foco na melhoria dos processos,

sabendo delegar autoridade e exigindo responsabilidade profissional e pessoal de seus

subordinados;

 exercer as atribuições próprias das atividades de gestão, coordenação e supervisão, com

princípios éticos, fundamentadas na responsabilidade profissional e pessoal;

 identificar problemas que afetam o desempenho, a eficiência e a eficácia operacional,

apresentando soluções criativas para maximizar o resultado do trabalho de equipe.

 dominar as funções tecnológicas das diferentes áreas da administração para o pleno

cumprimento das responsabilidades e alcance dos objetivos, produzindo suporte para a

tomada de decisão e a construção de valores orientados para a convivência frutífera;



 desenvolver uma formação humanística, com conhecimentos nas diversas disciplinas de

conhecimento, que lhe permitam exercer os princípios de cidadania, estando

permanentemente engajado no trabalho de construção de uma sociedade justa e responsável.

2.6. Público-alvo

O curso destina-se a profissionais de nível superior das áreas de administração, ciências

contábeis, logística, gestão de recursos humanos, marketing, economia e engenharias civil e de

produção. Destina-se também a gerentes, supervisores, chefes de setor, empreendedores que

lideram equipes de organizações empresariais dos diversos segmentos econômicos.

3. ESTRUTURA CURRICULAR

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA: Especialização em Gestão Empresarial da FAMO

está estruturado em 360 (trezentos e sessenta) horas de atividades acadêmicas, compreendendo um

conjunto de 8 (oito) disciplinas de conteúdos específicos das áreas funcionais que compreendem as

atividades da gestão empresarial em seu sentido amplo.

As disciplinas que compõem a estrutura curricular do curso estão especificadas na grade

curricular abaixo especificada.

3.1. GRADE CURRICULAR

DISCIPLINAS C.H. AULAS
PRESENCIAIS

C.H. AULAS
ON LINE (EaD)

C.H.
TOTAL

Ambiente Empresarial 40 08 48

Estratégia Empresarial 40 08 48

Gestão Estratégica de Custos 36 08 44

Gestão Financeira 36 08 44

Gestão de Marketing 36 08 44

Gestão Estratégica da Cadeia de
Suprimentos

36 08 44

Gestão por Competência e Gestão do
Conhecimento

36 08 44



Gestão Estratégica de Pessoas 36 08 44

Total da Carga-Horária 296 64 360 horas

4. CONTEÚDOS CURRICULARES

Os conteúdos curriculares, norteadores do processo de ensino-aprendizagem do curso estão
descritos nas ementas das disciplinas especificadas abaixo, que compreendem a estrutura curricular
do curso.

4.1. Ambiente Empresarial - (C.H. 48 H)

Ementa: Análise do ambiente macroeconômico e dos cenários econômicos e seus efeitos sobre os
negócios e a estratégia empresarial. Mensuração da atividade econômica. Modelos econômicos e
características de uma economia de mercado. Moeda e sistema financeiro. Economia Internacional
Política Cambial e Política Comercial: proteção tarifas e subsídios. Blocos econômicos.

Bibliografia Básica:
BLANCHARD OLIVIER. Macroeconomia. 5ª. Edição. Prentice Hall Brasil. São Paulo. 2010
VANCONCELLOS M. A. S. ; LOPES L. M. (orgs.) Manual de Macroeconomia: Básico e Intermediário.
São Paulo: ATLAS, 2008.
CARVALHO M. A; SILVA, C. R. L. Economia Internacional: São Paulo. Saraiva, 2003.

4.2. Estratégia Empresarial (C.H. 48 H)

Ementa: Processo de Formulação estratégica. Análise estrutural do setor. Estratégias genéricas de
competição. Estratégias empresariais: conceitos estrategistas de liderança estratégica; formação e
prática estratégica. Competitividade e Vantagens competitivas. Cadeia de valor. Governança
corporativa e ética empresarial.

Bibliografia Básica:
PORTER, Michael. Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro. 35ª. Edição. Campus. R.Janeiro: 1990.
MINTZBERG, Henry. Safári de Estratégia. 2ª. Edição. Bookman: Porto Alegre. 2010.
PALADINI, Edson Pacheco. Administração Estratégica da Qualidade. 2ª. Edição. S.P. Atlas: 2009.

4.3. Gestão Estratégica de Custos (C.H. 44 H)

Ementa: Custos para Decisão: Metodologias de custeio. Custo Fixo e Custo Variável. Custos Fixos
Identificados e Retorno sobre o Investimento. Fixação do Preço de Venda. Decisão sobre Compra ou



Produção. Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio. Análise da relação CVL
(custo/volume/lucro).
Bibliografia Básica:
DUBOIS, Alexy. KULPA, Luciana. SOUZA, Luiz Eurico de. Gestão de Custos e Formação de Preços. 3ª.
Ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MARTINS, Eliseu Contabilidade de Custos. 10a. Ed. São Paulo: Atlas. 2010.
MARTINS, Eliseu Contabilidade de Custos. (Livro de Exercícios). 10ª. Ed. São Paulo: Atlas. 2010.
4.4. Gestão Estratégica de Pessoas (C.H. 44 H)

Ementa: Análise do macroambiente e suas dimensões, considerando os novos paradigmas
organizacionais. Alinhamento estratégico da gestão de pessoas. O papel dos recursos humanos no
processo desencadeador de criação de valor para a empresa e seus colaboradores.
Bibliografia Básica:
FERNANDES, Bruno R. Gestão Estratégica de Pessoas com Foco em Competências. RJ.Campus. 2013.
WAGNER, John A. III & HOLLENBECK, John R. Comportamento Organizacional. 2a. Ed. S.P. Saraiva, 2009.
DAVIS, Keith. et. all. Comportamento Humano no Trabalho. Vol.2. 1ª. Edição. São P.: Cencage, 2011.

4.5. Gestão por Competência e Gestão do Conhecimento (C.H. 44 H)

Ementa: O conhecimento organizacional e a preservação da memória organizacional. Fatores
determinantes da avaliação de desempenho e gestão do conhecimento. Normas e procedimentos
para a implantação do processo da avaliação de desempenho. Vantagens de avaliação de
desempenho.
Bibliografia Básica:
CHIAVENATO, Idalberto. Desempenho Humano nas Empresas: 6ª. Edição. São Paulo: Atlas. 2008.
FLEURY, Maria Tereza Leme. Competências - Conceitos Métodos e Experiências. São Paulo: Atlas, 2008.

4.6. Gestão de Marketing (C.H. 44 H)

Ementa: Modelo de Marketing e o sistema de informação de marketing. Análise externa, forças do
macroambiente, concorrência, comportamento do consumidor, canais de venda e distribuição.
Análise interna, o composto de marketing. Ferramentas de gestão de Marketing.
Bibliografia Básica:
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 12ª edição. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil: 3ª ed. Rio de Janeiro : Campus. 2008

4.7. Gestão Financeira (C.H. 44 H)

Ementa: As Demonstrações Financeiras. Índices Financeiros. Análise da lucratividade e desempenho.
Análise dos ciclos financeiros e operacional. Análise da estrutura de capitais e solvência. Análise da
liquidez e capacidade de pagamento. Análise de indicadores de mercado de capitais. Risco e retorno.

Bibliografia Básica:
ASSAF, Alexandre N. Mercado Financeiro. 11ª Edição. Atlas. São Paulo. 2012.
HOJI, Masakazu. Administração Financeira na Pratica. 4ª edição. Atlas. São Paulo: 2012.



SILVA, José Pereira da. Análise Financeira das Empresas. 12ª edição. Atlas. São Paulo: 2013.

4.8. Gestão Estratégica de Cadeia de Suprimentos (C.H. 44 H)
Ementa: Redes de modais utilizados pelas principais empresas de exportação e importação no Brasil
e no mundo. Conceitos da logística empresarial. Gerenciamento da cadeia de suprimentos.
Estratégias na gestão logística. Gestão de estoques.
Bibliografia Básica:
CHRISTOPHER, Martin. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 1ª.Edição.SP: Cencage,
2011. WANKE, Peter. Gestão de Estoques na Cadeia de Suprimentos. 3ª. Edição. S.Paulo: Atlas. 2011.
5. METODOLOGIA DE ENSINO

As atividades didáticas do curso serão desenvolvidas através de:

a. Aulas expositivas e delimitação dos temas descritos no ementário;
b. Exploração, análise, avaliação e relato do tema desenvolvido por grupo de alunos;
c. Estudos on line: atividades acadêmicas de estudos e pesquisas desenvolvidas extra sala de

aula, na modalidade à distância (EaD), em Ambiente Virtual de Aprendizagem. As
atividades de “Estudos on line” estarão limitadas a 20% da carga-horária de cada
disciplina;

d. Seminários: comunicação, apresentação, debate e estabelecimento de novas perspectivas
de aprendizagem sobre as temáticas;

e. “Checklist” sobre o fluxo de conceitos-chave – lógica comportamental dos temas avaliados.

6 . DURAÇÃO E PERIODICIDADE

O Curso terá duração de 1 ano e sua periodicidade obedecerá ao Calendário Acadêmico Anual da
Famo. A cada semestre letivo será elaborado um cronograma de aulas. As aulas presenciais
ocorrerão em turnos noturnos de 4 horas, em dois dias da semana, as terças-feiras e as quintas-
feiras.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

As avaliações de desempenho dos alunos comporão de estudos on line, provas e de trabalhos
(individuais ou em grupo), bem como proposição de exercícios e estudos de caso.

A nota mínima para aprovação em cada disciplina é 7,0 (sete) por disciplina.

8. FREQÜÊNCIA

A aprovação requer frequência mínima de 75% (setenta e cinco) da carga horária prevista para cada
disciplina, que será controlada pelos professores do curso a partir do registro de presença.



9. CERTIFICADO

A FAMO expedirá o Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - MBA:
Especialização em Gestão Empresarial, aos alunos que lograrem aprovação em todas as disciplinas.

10. FUNDAMENTO LEGAL

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - MBA: Especialização em Gestão Empresarial da FAMO está
estruturado em consonância com as diretrizes curriculares estabelecidas pela Resolução CNE/CES
nº 1, de 06 de abril de 2018.

11. QUADRO DE DISCIPLINAS E PROFESSORES

Disciplinas Professores Titulação

Ambiente Empresarial Prof. Durval Calegari Coan Mestre

Estratégia Empresarial Prof. Marcelo Tuani Mestre

Gestão Estratégica de Custos Prof. Sidinei Aparecido Pereira Mestre

Gestão Estratégica de Pessoas Profa. Vera Lúcia Guarnieri Especialista

Gestão por Competência e Gestão do Conhecimento Profa. Simone Rossi Leite Especialista

Gestão de Marketing Profa. Milena Fernandes Diana Mestre

Gestão Financeira Prof. Claudinei Portilho

Matheus

Doutor

Gestão Estratégica da Cadeia de Suprimentos Prof. Rogério Borin Especialista

12. AULAS DE INGLÊS

Complementarmente, no período de realização do curso a FAMO oferecerá, aos sábados, no horário
das 08:30h às 10:30h, aulas de língua inglesa, com o objetivo de melhor capacitar os alunos para as
atividades acadêmicas do curso, bem como para as atividades profissionais futuras.

13. COORDENAÇÃO

A coordenação pedagógica do curso será exercida pelo Prof. Dr. Sidnei Aparecido Pereira.

Porto Feliz, SP: Outubro/2019.
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