
                                         
 
 

Pós-Graduação HÍBRIDA em Gestão Estratégica de Negócios
 
A INSTITUIÇÃO PROMOTORA 
SISBE – Sistema Brasileiro de Educação, com sede em Ribeirão Preto, instituição que faz parte do grupo Pro Ativa 
de Educação, foi criada por professores da USP/RP e UEMG.  
Com o objetivo de levar conhecimento técnico, prático e científico para profissionais de mercado, o SISBE promove 
o desenvolvimento de prestação de serviços a sociedade, o desenvolvimento de ensino e apoia pesquisas. 
 

A PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS                                                               
Este curso de pós-graduação aperfeiçoamento proporciona acesso e integração aos temas que se encontram na 
fronteira do conhecimento da Gestão Estratégica de Negócios, na união saudável da teoria com a prática. 
Desenvolvido especialmente para profissionais de elevado potencial e que objetivem aprimorar suas habilidades 
e capacidades para transformar as instituições em que atuam ou para criar novos negócios de forma estratégica e 
sustentável. 
O principal diferencial de um programa de treinamento especializado é sua capacidade de se utilizar das 
experiências dos executivos que vierem a participar do programa. Este curso alia a experiência de professores, 
profissionais e pesquisadores na área de Gestão Estratégica de Negócios.  
 

PÚBLICO ALVO            
A Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Negócios tem sua elaboração voltada aos seguintes públicos: 
Graduados em todas as áreas de conhecimento, exercendo atividades executivas em organizações, que buscam 
progredir na carreira profissional; Administradores e outros profissionais com graduação em áreas diretamente 
ligadas à Gestão Empresarial; Empreendedores graduados em todas as áreas de conhecimento que queiram dar 
maior suporte aos seus negócios; Executivos que desejem conhecimentos específicos em Gestão Estratégica de 
Negócios. Profissionais que não tenham curso superior, mas que procuram se especializar na gestão de negócios, 
poderão participar do curso como curso de aperfeiçoamento. 
 

DURAÇÃO                    
O curso terá a duração de 360 horas de aulas e atividades didáticas.  
Incluídas nestas horas, tem-se 360 horas divididas em 18 disciplinas sendo: 
09 disciplinas composta por aulas presenciais, estudo de caso, trabalhos e avaliação; 
09 disciplinas remotas on-line. 
 

CRONOGRAMA            
Cada disciplina de 20 horas-aula será ministrada com a seguinte estrutura: 
-Sextas-feiras: período noturno; 
-Sábados: período matutino e vespertino; 
-Atividades acadêmicas (exercícios, leituras etc.) 
 

PROCESSO SELETIVO          
INSCRIÇÕES 
As inscrições serão realizadas diretamente, via PRÓ-ATIVA. 
Para ingressar, o candidato deverá ter concluído curso de graduação.  
SELEÇÃO 
Caberá ao SISBE a seleção dos alunos. 
 

MATRÍCULA 
A matrícula será efetuada por meio do Departamento Comercial da Pró- Ativa Ltda. 
Com a documentação completa a matrícula será enviada à coordenação para aprovação formal. 
 

COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO                                        
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 

Coordenação Geral: Prof. Dr Gilberto Tadeu Shinyashiki, Professor do Depto de Administração da FEA/USP-Rp, 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. 
 

Metodologias                         
Aulas teóricas com apoio em projetor multimídia, vídeos, videoconferência, acesso remoto, flip-chart e lousa;  
Palestra de especialista abordando assuntos relevantes do setor para utilização em sua vida profissional, 
envolvendo temas paralelos à realidade das instituições ligadas à Gestão Estratégica de Negócios. 
Material Didático                  
O material didático do curso será composto de apostilas com conteúdo das aulas dos professores, enviados 
eletronicamente na semana da aula. 
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CORPO DOCENTE           
O Corpo Docente deste curso será constituído por professores dos Departamentos da FEA-RP, de outras 
unidades da USP, UFMG, UFU, UEMG, IBMEC, FGV, e de Instituições de Ensino de reconhecido prestígio nacional 
ou internacional, preferencialmente nessa sequência. Poderão ser convidados palestrantes, sem restrições a títulos, 
com notório reconhecimento sobre o assunto. 

CERTIFICADOS                   
Os certificados serão emitidos pelos propositores, mencionando claramente a área específica de conhecimento do 
curso oferecido.  
Conterão a relação das disciplinas, a carga horária, a nota ou conceito obtido pelo aluno e o nome e/ou titulação 
do professor por elas responsável, período em que o curso foi ministrado e sua duração total em horas. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S  D A S  PA R T E S        
DO SISBE: 
Coordenação didático-pedagógica (técnica, sequência, conteúdo, professores). 
Emissão dos certificados, mencionando claramente a área específica de conhecimento do curso oferecido, a relação 
de disciplinas e a carga horária. 
Gestão acadêmica do curso (frequência de aulas, notas etc.).  
A alocação e remuneração dos professores do curso.  
 

DA PRÓ-ATIVA: 
Seleção dos alunos que poderão ingressar no programa. 
Cobrança e recebimento de pagamentos dos alunos do curso; 
Pagamento integral dos honorários da CONTRATADA (FUNPEC); 
Fornecimento de sala de aula confortável e equipada (projetor multimídia, lousa etc.) nas suas dependências ou 
proximidades à sede, com prévia aprovação do Sisbe.  
Disponibilizar monitor da própria empresa para apoio logístico ao evento (aplicação das listas de presença, 
recebimento dos docentes, aplicação de avaliações dos módulos e dos docentes, e envio de documentos à 
CONTRATADA), bem como para estar em contato permanente com a coordenação técnica do curso;   
Gestão operacional de apoio das aulas;  
Divulgação e promoção do curso em toda sua região de influência, pelos meios que julgar adequados; 
Seleção e matrículas dos alunos até um limite de 40 participantes. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO          
Forma de Aprovação 
 Frequência  
Haverá controle de frequência por período de 4 horas-aula para as aulas regulares. 
A frequência mínima será de 75%.  
Não será concedido abono de faltas. A única possibilidade de permitir a ausência às aulas é o exercício domiciliar, 
aplicado em casos de gravidez ou situações devidamente autorizadas por força de lei. Nesses casos, o próprio aluno, 
ou seu familiar, deverá procurar a Secretaria para receber orientação quanto aos procedimentos. 
O aluno com frequência inferior a 75% no ciclo será considerado reprovado.  
O controle da frequência será efetivado durante as aulas. 
Em casos excepcionais de ausência de docentes às aulas, por motivo de força maior, a Coordenação do Curso 
oferecerá atividades alternativas para a respectiva turma, computadas regularmente na frequência do módulo.  
Em casos de reposição de aulas ou aulas regulares transferidas por motivo de força maior, será computada a 
frequência normal, a data de reposição será marcada com uma semana de antecedência, aos sábados, ou durante 
à noite em dois dias letivos.  
 Da Avaliação do Corpo Discente 
A nota mínima para aprovação é 7,0 (sete). Serão aplicadas três provas com peso 33,33% da nota de prova cada. A 
Coordenação do Curso definirá se as provas serão realizadas com ou sem consulta, bem como o número de 
questões. 
O aluno com nota inferior a 7,0 (sete) no módulo deverá fazer a prova de reavaliação, sendo que a nota da prova 
de reavaliação substituirá a nota do ciclo.  
As provas de reavaliação serão aplicadas nas datas definidas pela coordenação, divulgadas nos respectivos 
calendários. 
O aluno que não comparecer à prova deverá fazê-la no período de reavaliação. Caso seja reprovado ou ausente, 
mediante requerimento justificado, poderá se submeter a uma avaliação com outras turmas, estando sujeito a 
possíveis alterações no conteúdo do módulo, devendo adequar-se ao conteúdo ministrado à turma para a qual ela 
estará sendo aplicada. Se o aluno não for aprovado ou não comparecer, será considerado excluído do programa. 
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REGRAS PARA OS ALUNOS                       
O SISBE possui um manual do aluno que é parte integrante das regras do curso e pautará a conduta do aluno e suas 
obrigações didáticas.  

G R A D E  C U R R I C U L A R  

Cod. Carga 

Horária 

Disciplina Módulo 

  Aula de Abertura  

1 20 Perspectivas da Gestão Empresarial Diagnóstico do Ambiente Empresarial 

2 20 Análise do ambiente econômico nacional e setorial Diagnóstico do Ambiente Empresarial 

3 20 Análise do ambiente legal e tributário Diagnóstico do Ambiente Empresarial 

4 20 Gestão Estratégica de Marketing Gestão de Marketing 

5 20 Comportamento do Consumidor Gestão de Marketing 

6 20 Gerenciamento de Produtos e Serviços Gestão de Marketing 

7 20 Gestão da Produção Gestão da Produção, Operações e Logística 

8 20 Logística e Supply Chain Gestão da Produção, Operações e Logística 

9 20 Desenvolvimento Pessoal e Profissional Desenvolvimento Pessoal 

10 20 Matemática Financeira Gestão Financeira 

11 20 Administração Financeira Gestão Financeira 

12 20 Contabilidade Gerencial Gestão Financeira 

13 20 Gestão Estratégica de Pessoas Gestão de Pessoas 

14 20 Gerenciando conflitos e negociação/Estratégias de 

Negociação 

Gestão de Pessoas 

15 20 Recrutamento, seleção, avaliação e compensação Gestão de Pessoas 

16 20 O gerente como líder e motivador Gestão de Pessoas 

17 20 Empreendedorismo e Criação de Negócios Estratégias Empresariais 

18 20 Gestão Estratégica Estratégias Empresariais 
 

360 Carga horária - disciplinas   

E M E N T A D A S  D I S C I P L I N A S _       

** As disciplinas não se encontram necessariamente em ordem sequencial, podendo haver alterações entre disciplinas 
dentro de um mesmo módulo, visando garantir ajustes na agenda dos docentes do curso. 

Perspectivas da Gestão Empresarial  
As organizações e a administração ; O processo de administração ; A evolução do pensamento em 
administração; Funções da Administração ; Áreas Funcionais da Administração ; Desafios da Administração.  
Análise do ambiente econômico nacional e setorial  
Mensurando a economia de um país ; Determinação do PIB no curto prazo; Moeda, Sistema Financeiro e 
Polít ica Monetária; A demanda por moeda e a determinação da taxa de juros; O modelo IS -LM; Mercado de 
trabalho: taxa desemprego determinação salarial; Economi a Internacional: balanço de pagamentos e câmbio; 
Crescimento e Desenvolvimento Econômico Fundamentos da oferta e da demanda; Demanda individual  e 
demanda de mercado; Teoria da firma; Análise de mercados competit ivos; Poder de mercado; Determinação 
de preços e poder de mercado; Competição monopolíst ica e oligopólio; Teoria dos Jogos e Estratégia 
Competit iva; Economia de Empresas  
Análise do ambiente legal e tributário  
Direito Constitucional; Direitos e garantias Fundamentais ; Organização político -administrat iva; 
Administração Pública; Contratos; Sistema Tributário Nacional; Legislação tributária; Obrigação tr ibutária; 
Crédito tributário;  Competência tributária; Impostos federais; Impostos estaduais; ;Impostos municipais;  
Contribuições sociais ; Taxas; Contribu ição de melhoria; Código de defesa do consumidor; Direito da saúde; 
Responsabil idade civil  do hospital,  do médico e equipe;  
Gestão Estratégica de Marketing  
Conceitos,  tendências e tarefas fundamentais de marketing; Segmentação dos mercados; Identificação d o 
público-alvo; Desenvolvimento do mix de marketing; Decisões sobre o composto de produtos; Estratégias de 
desenvolvimento de novos produtos; Fixação de preços de produtos: estratégias de fixação de preços; 
Distr ibuição de produtos:  canais de distr ibuição;  Colocando produtos: varejo e atacado; Promovendo 
produtos: estratégia de comunicação de marketing; Promovendo produtos: propaganda, promoção de vendas; 
Construindo relacionamentos com o cl iente através de satisfação, valor e qualidade;  
A criação da vantagem competit iva  
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Comportamento do Consumidor  
Modelos de comportamento do consumidor; Características que influem no comportamento do consumidor; 
Papéis do consumidor; Tipos de comportamento de compra; O processo de decisão do comprador; Processo de 
decisão do comprador para produtos novos;  
Gerenciamento de produtos  e serviços  
Característ icas e classificação dos produtos; Níveis  de produto: a hierarquia de valor para o cl iente; 
Classif icação dos produtos; Diferenciação; Diferenciação de produto; Diferenciação de ser viços; Relação entre 
produtos e marcas; Hierarquia de produtos; Sistemas e mix de produtos; Análise de l inhas de produto; 
Extensão de l inhas de produto; Embalagem, rotulagem e garantias; A natureza dos ser viços; Abrangência do 
setor de ser viços; Categorias de mix de ser viços; Característ icas de ser viços; Estratégias de  marketing para 
empresas prestadoras de serviços; Mudança do relacionamento com o cl iente;  Marketing holíst ico para 
serviços; Gerenciamento da qualidade de ser viços; Expectativas dos clientes; Melhores práticas no 
gerenciamento da qualidade de serviços; Ge renciamento de marcas de ser viços;  
Gestão da Produção  
Conceitos e evolução da Administração da Produção; Medidas de produtividade; Planejamento da Capacidade; 
Localização da Empresa e Sistema Logístico; Projeto de Processos de Produtos e Ser viços; Arranjo Físico de 
Instalações; Sistemas de Planejamento e Controle de Produção; Estratégia de Produção; Estratégias de 
Desenvolvimento de Produtos ; Previsão de Demanda; Planejamento Agregado; Controle de Qualidad e; 
Indústria 4.0 .  
Logística e Supply Chain  
Conceitos de Logística e Supply Chain; Indicadores logísticos ; Planejamento e operação de transportes ; 
Sistemas de estoque e armazenagem ; Projeto da rede física da cadeia de abastecimento ; Embalagens; 
Estratégias de otimização em cadeias de Abastecimento ; Sistemas de informação em Logística e Cadeias de 
Abastecimento; Operadores logísticos ; Localização de Instalações; Roteirização de Veículos ; Sistema de 
Planejamento e Controle Logístico .  
Desenvolvimento Pessoal e Profissional  
Autoconhecimento; Desenvolvimento de co mpetências  comportamentais ; Inserção no mercado de trabalho; 
Habil idades Sociais ; Marketing pessoal; Auto -apresentação; Plano de Desenvolvimento Individual –  PDI; Falar 
em público; Comunicação interpessoal; Redes sociais;  Elaboração de currículo; Empregabi l idade; Carreira,  
conceitos e formas; Tipos de carreira e as novas formas de abordagem; Valores pessoais ; Planejamento 
Estratégico Pessoal; Independência financeira.  
Matemática Financeira e Finanças Pessoais  
Finanças pessoais ; Diferença entre renda e riqueza; Juros Simples ; Juros Compostos; Operações com taxas de 
juros; Séries Uniformes ; Sistemas de Amortização ; Séries Não-Uniformes.  
Administração Financeira  
Finanças e empresas ; A função da administração financeira ; Instituições e mercado financeiro ; 
Demonstrações financeiras  e sua análise ; Aplicações de índices financeiros ; Fluxo de caixa e planejamento 
financeiro; Orçamento de caixa; Fundamentos de risco e retorno ; Valor Presente Líquido (VPL) ; Taxa interna 
de retorno (TIR) ; Orçamento de capital ; Alavancagem e estrutura de capital da empresa ; Capital de giro e 
administração de ativo circulante ; Administração do passivo circulante ; Decisões de investimento de longo 
prazo; Decisões de investimento de curto prazo .  
Contabilidade Gerencial  
Conceitos bás icos; Patrimônio; Contas patrimoniais e de resultado ; Atos e fatos ; Escrituração; Provisões ; 
Depreciação, amortização e exaustão ; Operações com mercadorias ; Operações f inanceiras ; Gestão de Custos; 
Custos Logísticos; Balanço patrimonial ; Demonstração do Resultado do Exercício ;  Demonstração de Lucros e 
Prejuízos Acumulados; Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos .  
Gestão Estratégica de Pessoas  
Estrutura Organizacional ; Descrição e análise de cargos ; Plano de carreira, cargos e salários ; Planejamento 
do Processo Seletivo; Recrutamento: interno e externo;  Técnicas utilizadas na seleção de pessoal;  Treinamento 
e Desenvolvimento; Avaliação do desempenho ; Avaliação objetiva e subjetiva; Avaliação de desempenho de 
equipes;  Sistemas de compensação; Remuneração; Remuneração funcional; Remuneração por habil idade; 
Remuneração variável;  Pesquisa salarial ; Participação nos lucros e resultados; Política de benefícios ;  
Qualidade de Vida no Trabalho ; Comunicação interna e externa; Ética nas nego ciações; Gestão por  
competências ; Temas emergentes de Recursos Humanos . 
Gerenciando conflitos e negociação/Estratégias de Negociação  
Conflitos e negociação; Negociação –  conceitos básicos; Importância da comunicação na negociação; 
Variáveis básicas de um processo de negociação; Habilidades essenciais de um negociador;  Planejamento da 
negociação; Negociação empresarial; Negociações inter nacionais ; Negociação efetiva; Ética nas negociações; 
Conceitos de Negociação; Negociação na Gestão; Características de um negociador; Processo de Negociação; 
Negociação Ganha-ganha; Negociação na compra e venda; Comunicação na Negociação; Negociação 
individual e em equipe; Gestão de Conflitos ; Definição de concessões; Estilos de negociação; N egociação 
interna e externa; Negociação Internacional ; Lidando com pessoas dif íceis ; Ética em Negociação.   
Recrutamento, Seleção, Avaliação e Compensação  
O que é recrutamento; Etapas de um processo de seleção; Recrutamento interno; Recrutamento externo; O 
que é seleção de pessoal; Técnicas utilizadas na seleção de pessoal; Formas de avaliação; Avaliação objetiva; 
Avaliação subjetiva; Avaliação de desempenho de equipes; Cuidados especiais na avaliação; Tendências de 
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avaliação de desempenho; Sistemas de compensação; Impactos do sistema de compensação na performance; 
Componentes de um sistema de compensação; Remuneração; Remuneração funcional; Curva de maturidade; 
Remuneração por habilidade; Remuneração variável;  Pesquisa salarial; Elaboração de um plano salarial ; 
Participação nos lucros e resultados; Polít ica de benefícios  
O gerente como líder e motivador  
A natureza da motivação; A teoria da expectativa; Teorias de necessid ade; Teoria da equidade; Teoria do 
estabelecimento de objetivos; Salário e motivação; A natureza da l iderança; Modelos de l iderança de traço e 
de comportamento; Modelos contingenciais de l iderança; Liderança transformacional  
Empreendedorismo e Criação de N egócios  
Empreendedorismo no Brasil e no mundo; Dificuldades em novos negócios; Perfil  e características do 
empreendedor; Intraempreendedorismo; Mitos sobre os empreendedores; Processo de criação de empresas; 
Começando um empreendimento; Método CANVAS; Plano de Negócios;  Análise de oportunidades;  Abertura de 
Empresas; Estágios de um novo negócio; Administração de projetos;  Criatividade, Empreendedorismo e 
Inovação; Empreendedorismo em Logística; Empreendedorismo Social.   
Gestão Estratégica  
Análise SWOT; Forças competit ivas; Competências essenciais; Estratégia no nível de negócio; Estratégia no 
nível corporativo; Governança Corporativa; Implementação estratégica e Balanced Scorecard; Ciclo PDCA  
Encerramento  
Palavra do coordenador;  
Síntese do curso e das conquistas acadêmicas;  
 

Propriedade intelectual         

Este curso de Pós-graduação/MBA aperfeiçoamento em Gestão Estratégica de Negócios é oferecido de acordo 

com o o inciso II do artigo 15º da Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018, como também do inciso III, do 

artigo nº 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 da LDB.  Seguindo as orientações desta resolução o SISBE 

emitirá CERTIFICADOS de Pós-graduação em nível de Aperfeiçoamento quando da conclusão do curso.  

Esta proposta é de autoria do SISBE, sendo de uso exclusivo destas instituições, não podendo ser divulgados ou 

reproduzidos sem a sua prévia autorização formal. 
 

ENQUADRAMENTO MEC                                                                                                                                                                                  

Esta pós-graduação é oferecida de acordo com o inciso II do artigo 15º da Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril 

de 2018, como também do inciso III, do artigo nº 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 da LDB. 

Quando da conclusão do curso, o SISBE, emitirá Certificados de Pós-Graduação em Nível de Aperfeiçoamento. 

 
Contatos: 

Pro Ativa: (35) 3021-1121 

Fred Andrade:  (35) 9 9975-9576 


