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Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 

 
 
Conteúdo Programático 
 
ADMINISTRAÇÃO EMPREENDEDORA / 75h 

Profª. Isabel de Sá Affonso Costa [EBAPE/FGV] D.Sc. em Administração [EBAPE/FGV] 
 

 

Administração Empreendedora trata dos instrumentos e ferramentas que permitem analisar as 

oportunidades de negócio e elaborar planos de negócios para um empreendimento. 

 

Objetivo: Analisar metodologias e instrumentos que identificam as oportunidades de 

negócios, de modo a proporcionar a elaboração de planos de negócios para organismos 

financiadores de ações empreendedoras. 

 

 
O conteúdo programático básico desta disciplina contempla... 

 

PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO EMPREENDEDORA 
empreendedorismo 

processo empreendedor 

intra-empreendedorismo 

empreendedorismo e desenvolvimento 

 

  ESTRATÉGIA E AÇÃO EMPREENDEDORA 
 identificação de oportunidades 

 mecanismos e estratégias de inovação 

 cultura e empreendedorismo 

 

PLANO DE NEGÓCIO 
 plano e planejamento 

 elaboração do plano de negócio 

análise estratégica e de mercado 

implementação do plano 

  

 EMPREENDEDORISMO E GERENCIAMENTO 
 gerenciamento 

 responsabilidade social empresarial 
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Conteúdo Programático 
 
ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DE PROJETOS / 75h 

Prof. Hermano Roberto Thiry-Cherques  [EBAPE/FGV] D.Sc. em Engenharia De Produção [Instituto Alberto 
Luiz Coimbra da Universidade Federal do Rio de Janeiro – COPPE/UFRJ] 

 

 

Elaboração, Avaliação e Controle de Projetos trata de grande parte das instituições de 

financiamento e fomento que querem do proponente a obtenção de financiamentos. 

 

Objetivo: Analisar e apresentar as principais técnicas de formulação de projetos, além de capacitar 

os alunos ao uso e à aplicação dessas técnicas em projetos de diferentes setores. 

 
 
O conteúdo programático básico desta disciplina contempla... 

 

CONCEITOS BÁSICOS 
projeto 

problema 

produtos/objetivos 

demanda 

 

  ESTRUTURA LÓGICA 
 matriz de Estrutura Lógica  

 descrição 

 indicadores de desempenho e fontes 

pressupostos 

gerenciamento de projetos 

 

REDE 
 montagem da rede 

 redes com software 

provisão de recursos 

recursos tangíveis e intangíveis 

orçamento 

alocação de custos 

  

  DOCUMENTO DO PROJETO 
 inserção do projeto 

 investimento 

projetos e instituições 
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Conteúdo Programático 
 
NEGOCIAÇÃO / 75h 

Prof. Yann Duzert PhD. Em gestão de Risco, da Informação e da Decisão [École Normale 

Supérieuse de Chacan] 
 

 

 

Negociação trata do processo de negociação, abordando as táticas que os negociadores 

competitivos utilizam para neutralizar as variáveis que possam prejudicar o relacionamento de 

longo prazo. 

 

Objetivo: Analisar o modelo de abordagem de ganhos mútuos na negociação, em diferentes 

contextos de uma organização. 

 
 
O conteúdo programático básico desta disciplina contempla... 

 

CONCEITOS BÁSICOS DA NEGOCIAÇÃO 
conceitos básicos da negociação 

abordagens negociais 

 

  PREPARAÇÃO E CRIAÇÃO DE VALOR 
 preparação  

 criação de valor 

 co-opetição 

 

DISTRIBUIÇÃO DE VALOR 
 distribuição de valor 

 técnicas negociais 

  

 IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO 
 implementação e monitoramento 

 acompanhamento 
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Conteúdo Programático 
 
NEGÓCIOS INTERNACIONAIS / 75h 

 Profa.  Ana Lucia Guedes [FGV/EBAPE] PhD. em  Relações Internacionais  [London School] 
 

 

Negócios Internacionais trata das áreas de relações internacionais, economia política 

internacional, negócios internacionais e gestão internacional. 

 

Objetivo: Analisar e debater referencial teórico multidisciplinar com o propósito de desenvolver a 

capacidade analítica a respeito dos temas e atores mais relevantes da agenda internacional 

contemporânea 
 
O conteúdo programático básico desta disciplina contempla... 

 

GLOBALIZAÇÃO E SISTEMA INTERNACIONAL 
Conceitos gerais 

globalização econômica 

sistemas nacionais de economia política 

regime internacional de comércio 

 

  RELAÇÕES GOVERNO-EMPRESA 
 Estado e as multinacionais 

 diplomacia triangular 

 comportamento político das multinacionais 

globalização e desnacionalização 

 

 INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS 
 multinacionais de países em desenvolvimento 

 estudos sobre a internacionalização de empresas 

gestão cross-cultural e gestão internacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


