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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA   

 

Prof. RONALDO RAEMY RANGEL 

Doutor em Economia - UNICAMP 

Mestre – PUC de Campinas 

 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO AVANÇADA  

 

O Programa de Formação Avançada ajuda o executivo a se aprofundar em 

temas atuais críticos que permeiam o cenário organizacional e a desenvolver 

uma visão estratégica e gerencial dos negócios, de forma a aumentar sua 

vantagem competitiva no mercado. 
 

Nesse contexto, o programa é constituído por cursos de atualização, com 

aprofundamento em diferentes áreas de conhecimento, dirigidos a executivos, 

consultores e profissionais de nível superior, detentores de títulos de pós-

graduação lato sensu ou pós-graduação stricto sensu, com comprovada 

experiência profissional relevante, que buscam explorar com mais 

profundidade assuntos complexos do mundo corporativo. 
 

Diferenciais:  

• Programa de nível avançado para profissionais pós-graduados; 

• Configuração do programa para facilitar networking e troca de 

experiência com os colegas de classe e outros executivos do mercado; 

• Utiliza as experiências profissionais dos alunos como parte integrante da 

aprendizagem na sala de aula; 

• Conteúdo atual, de acordo com as demandas empresariais e de 

mercado; 

• Certificação pela Fundação Getulio Vargas em nível atualização; 

• Cursos sem provas e sem trabalho de conclusão; 

• Professores com sólida formação acadêmica e com vasta experiência de 

mercado. 
 

 

3. SOBRE O CURSO: GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE 

 

O Programa de Formação Avançada em Governança Corporativa e Compliance 

busca aprofundar um dos aspectos mais importantes para a gestão 

empresarial e um dos instrumentos determinantes da sustentabilidade das 
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empresas. Sendo certo que a adoção de boas práticas de governança pelas 

organizações é um dos requisitos básicos exigidos pelos investidores e mesmo 

pelas instituições do Mercado Financeiro. 

 

Há uma crescente demanda por profissionais com sólidos conhecimentos 

sobre Governança Corporativa e Compliance, principalmente para aqueles que 

conseguem relacioná-los às diversas áreas da empresa, como Estratégia, 

Finanças, Gestão de Riscos, Desenvolvimento de Equipes para a Alta 

Administração, Direito, Regras de Compliance etc. 

 

O Programa proposto apresenta características inovadoras em seu conteúdo, 

visto que abordará todos os temas que compõem o estado da arte em 

Governança Corporativa e do Compliance. Além disso, o curso pretende 

estimular uma efetiva interação dos alunos, com método de ensino 

essencialmente vivencial, facilitando e viabilizando a retenção do conteúdo 

aplicado à vida real do participante. 

 

Dessa forma, os participantes terão plenas condições e conhecimentos 

específicos que os habilitarão a usar ou criar procedimentos para alinhar 

interesses dos sócios e executivos com a finalidade de preservar e otimizar o 

valor da organização. 

 

4. PROGRAMA 

 

GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE 

 DISCIPLINAS  HORAS/AULA 

1 Aspectos Societários e Tributários da Governança Corporativa 20 

2 Compliance e Gestão de Riscos 20 

3 Fundamentos Teóricos e Estratégicos da GC 20 

4 GC e Diferenciais para o Valor da Empresa 20 

5 Gestão de Pessoas e Desenv. de Equipes para a Alta Admin. 20 

6 Modelos de Ouvidoria e de Canais de Denúncia 10 

7 Seminário “Práticas de Governança”   10 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL 120 
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5. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 
1. Aspectos Societários e Tributários da Governança Corporativa 

Governança Corporativa: princípios jurídicos no Brasil e no exterior. Governança 

Corporativa e os regimes jurídicos das sociedades e contratos assemelhados 

com as questões societárias. Governança e os aspectos tributários. 
 

2. Compliance e Gestão de Riscos 

Definição de Gestão de Riscos e de Compliance. Mapa de riscos. Diferença 

entre auditoria interna e Compliance. O papel do Compliance Officer. Lei 

anticorrupção e demais institutos legais. O Cubo COSO e o alinhamento entre 

riscos e as estratégias do negócio. 
 

3. Fundamentos Teóricos e Estratégicos da Governança Corporativa 

Mudanças organizacionais: as teorias da Firma e da Agência. Estratégia e 

estrutura de governança corporativa. Teorias dos shareholders e dos 

stakeholders e suas influências sobre as estratégias da corporação. 

Perspectivas no Brasil. 
 

4. Governança Corporativa e Diferenciais para o Valor da Empresa 

Finanças com foco na Governança Corporativa. Dinâmica administrador versus 

acionista. Riscos e transparência e às regras Mercado de Capitais no Brasil. 

Estrutura da Governança e geração de valor (tangível e intangível) para a empresa. 
 

5. Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes para a Alta Administração 

Modelos organizacionais não-hierárquicos. Gestão de equipes de alta 

performance: o conflito principal versus agente. Liderança de equipes e 

alinhamento com os princípios da governança. Profissionais de governança e 

cultura orientada para resultados. 
 

6. Modelos de Ouvidoria e de Canais de Denúncia 

Ouvidoria e Governança corporativa: conceito de Ouvidoria e o sistema de 

governança. Canais de denúncia como valor norteador do sistema de ouvidoria. 

Formas de comunicação nos diferentes canais. Modelos de Ouvidoria. 
 

7. Seminário “Práticas de Governança” 

Como as mudanças do ambiente corporativo acontecem em velocidade 

avançada, o seminário busca ser o espaço para inserção de novas e 

emergentes temáticas surgidas no decorrer do curso. Para tanto, seu tema é 

livre e também tem o objetivo de aproximar os conhecimentos e experiências 

adquiridos pelos alunos, promovendo o fechamento e integração das 

temáticas tratadas no programa. 
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