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EMENTA DA DISCIPLINA: 

Estudos de tópicos especiais sobre os fatos e fenômenos ligados à área da administração, 

no âmbito público ou privado, ou ainda aqueles interdisciplinares aos conteúdos de outras 

áreas das ciências auxiliares, com vistas ao enriquecimento da formação pessoal, 

profissional e científica do aluno. Abordagens diversas sobre os ambientes 

organizacionais, com vistas aos temas complexos de ordem emergencial ou conjuntural. 

Capacitação e desenvolvimento das habilidades e competências no direcionamento e 

aprofundamento da formação do administrador do Século XXI. 

 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

As disciplinas “tópicos especiais interdisciplinares” buscam prover os alunos com temas 

transversais que contemplem as áreas de administração sob algum enfoque particular. 

Nesta disciplina, o enfoque é a “Governança corporativa e sucessão”. Trata-se de um 

conteúdo introdutório que visa capacitar os alunos a pensar os desafios da gestão das 

empresas e de seu processo sucessório em um ambiente de crescente pressão por 

resultados financeiros, transparência, prestação de contas e longevidade dos 

empreendimentos.  

Especificamente os objetivos da disciplina são: 

 Caracterizar a natureza e os propósitos das organizações. 

 Apresentar a fundamentação teórica da governança corporativa. 

 Caracterizar os processos de Governança Corporativa; 

 Discutir a evolução da Governança corporativa no Brasil e tendências; 

 Caracterizar os processos sucessórios nas empresas; 

 Integrar os fundamentos de processo sucessório com as práticas de gestão 

empresarial. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS:  

A disciplina “Tópico Interdisciplinar Especial XV – Governança Corporativa e Sucessão” 

busca levar o aluno de graduação do curso de Administração a compreender e aprofundar 

o conhecimento dos conceitos e práticas de Governança Corporativa e seu impacto no 

processo sucessório das empresas. A partir deste contexto, a disciplina aprofunda o 

entendimento dos processos de tomada de decisão envolvendo as instâncias decisórias e 

de controle da empresa (conselhos, diretorias, auditorias) e sua relação com as instâncias 

que envolvem a família, a empresa e a sociedade. 



A disciplina envolve um aprendizado que integra aspectos teóricos e aplicados sobre o 

tema ao conjugar encontros presenciais e trabalhos a campo. Os encontros presenciais 

têm o objetivo de apresentar os principais conceitos e abordagens sobre o tema enquanto 

os trabalhos a campo almejam vivenciar a teoria por meio de aplicações empíricas 

voltadas a uma empresa particular (estudo de caso da empresa).  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

ENCONTRO TÓPICO  

04/ago 
Apresentação da disciplina e do Programa/ Governança 

Corporativa 

Aula expositiva 

11/ago Governança Corporativa: conceitos fundamentais  
Aula expositiva 

Silveira, cap 1  

18/ago 

 

Governança Corporativa: a Função objetivo da 

empresa. 

Governança Corporativa: Case Brumadinho (AT1) 

Aula expositiva 

Machado Filho, cap 1; 4 

 Silveira, cap 3 

25/ago 

 

Governança Corporativa: Mecanismos de Governança 

Texto Freeman e Friedman (AT2) 

Aula expositiva 

Machado Filho, cap 4 

Silveira, cap 1 e 2 

01/set Conselho Administração (grandes empresas) (AT3) Pesquisa 

08/set 

 
Apresentação Pesquisas Conselhos de Administração 

Aula expositiva 

(IBGC, 2016) 

15/set Governança em Empresas Públicas 
Aula expositiva 

Manual TCU (2014) 

22/set Case/ Resenha (Artigo Governança) (AT4) Pesquisa 

29/set 
Visita técnica (Governança)/ Governança no 

Agronegócio 

Visita 

(IBGC, 2022) 

06/out Prova 1 Presencial 

20/out Governança em Cooperativas 
Presencial 

(OCB, 2014) 

27/out Resenha (Artigo Governança em Cooperativas) (AT5) Pesquisa 

03/nov Governança Corporativa em Empresa Familiar 

Aula expositiva  

(IBGC, 2016; Silveira, 

cap 10) 

10/nov 
Case/ Resenha (Artigo Governança em Empresa Familiar) 

(AT6) 
Pesquisa 

17/nov Prova 2 Presencial 

19/nov Atividades de Pesquisa Presencial 

24/nov Atividades de Pesquisa Presencial 
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