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A FRANKLINCOVEY GLOBAL

A FranklinCovey é especializada na melhoria 
de performance com atuação em 150 países.

A FranklinCovey Business School representa a área de 
Educação Corpora�va da FranklinCovey Brasil, com o 
propósito de desenvolver programas de formação e 
desenvolvimento de líderes em diversas áreas de atuação 
profissional. U�lizando os conteúdos, ferramentas de 
liderança, gestão e produ�vidade da FranklinCovey 
Internacional, a Business School disponibiliza programas 
em diversos formatos que proporcionam uma excelente 
oportunidade de conhecimento e prá�cas das diversas 
soluções da FranklinCovey. Conheça as diversas trilhas de 
desenvolvimento construídas no dia-a-dia das nossas 
organizações parceiras e clientes.

Liderança, Produ�vidade, 
Execução, Confiança, Vendas 

e Educação Corpora�va

Paradigmas e Princípios FranklinCovey, 
uma contribuição única

Somos uma empresa global, 
especializada em aprimorar desempenhos. 
Ajudamos as organizações a conquistarem 

resultados que exigem 
mudanças no comportamento humano.

Os resultados que obtemos dependem das 
coisas que fazemos, tudo o que fazemos 

é influenciado pela visão que temos 
do mundo ao nosso redor, nossos 

“paradigmas”. 
Quando nossos paradigmas estão 
alinhados com princípios corretos, 
fazemos as coisas de uma maneira 

diferente e obtemos melhores resultados.

As soluções FranklinCovey 
ajudam as pessoas a enxergar as 

coisas de uma maneira diferente - 
O primeiro passo na mudança.

Ajudamos as organizações a conquistarem resultados que 
exigem mudanças no comportamento humano.“ ”[ ]MATRICULE-SE JÁ
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A FACULDADE FRANKLINCOVEY 

A Faculdade FranklinCovey tem a proposta de formar os líderes em 
execução e performance para o mercado de trabalho.“ ”FranklinCovey Brasil

A FranklinCovey Brasil é uma sólida organização voltada para a melhoria da eficácia corpora�va e pessoal. Desde 
2000, a FranklinCovey Brasil já aplicou treinamentos em cerca de 150 das maiores organizações do país, u�lizando 
uma metodologia baseada em princípios, que transformam estas organizações de dentro para fora, tornando-as 
altamente eficazes.

Em 2008 a FranklinCovey Brasil lançou, com a criação da FraklinCovey Business School, os seus primeiros cursos de 
pós-graduação e MBA em convênio com outras Ins�tuições de Ensino Superior. São mais de 100 turmas formadas em 
13 anos. Em 2020, a Faculdade FranklinCovey Business School - FCBS foi credenciada ao MEC (Ministério da 
Educação), com nota máxima, através da Portaria nº 51 de 14 de janeiro de 2020, D.O.U. 15/01/2020.

A Faculdade FranklinCovey tem a proposta de formar os líderes em execução e performance para o mercado de 
trabalho.  Contamos com 30 anos de conteúdo desenvolvido e mais de 1 bilhão de reais inves�dos em pesquisa e 
desenvolvimento dos conteúdos. Os autores da FranklinCovey estão entre os maiores influenciadores do mundo dos 
negócios, com milhões de livros vendidos.

MISSÃO
Promover a grandeza das pessoas e organizações em todo o mundo.

VISÃO

Impactar profundamente o modo como as pessoas no mundo todo 
vivem, trabalham e alcançam seus grandes propósitos.

VALORES

Compromisso com os princípios
Somos apaixonados por nosso conteúdo e nos esforçamos para ser um modelo dos princípios e prá�cas que ensinamos.

Impacto duradouro com os clientes
Somos comprome�dos em entregar aquilo que prometemos para nossos clientes. Nosso sucesso só é possível se eles 
também alcançarem sucesso.

Respeito pelo ser humano
Valorizamos todos os indivíduos e tratamos as pessoas com quem trabalhamos como verdadeiros parceiros.

Crescimento sustentável
Encaramos a rentabilidade e o crescimento como se fossem o coração de nossa organização. São eles que nos dão 
liberdade para cumprir nossa missão e visão.
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
A Faculdade FranklinCovey está fundamentada em 4 FCS´s – Fatores Crí�cos de Sucesso: Tecnologia, Metodologia, 
Conteúdo e Comunicação. Todos, de igual importância, contribuirão para o seu sucesso acadêmico.

1. Tecnologia: O AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, adotada pela Faculdade FranklinCovey é o melhor do 
mercado. A Canvas LMS é a mesma plataforma u�lizada nas melhores universidades do mundo. Você terá 
acesso à uma plataforma extremamente robusta com um aplica�vo que foi desenvolvido especialmente 
pensado para os processos de ensino e aprendizagem.

2. A Metodologia implementada oferta uma quan�dade de horas de Aulas Ao Vivo Online como poucas 
ins�tuições se propõem a fazer. Você terá 4 horas/aulas ao Vivo 4 vezes por mês, o que totalizam 16 horas de 
aula (aula mesmo!) mensais. Além disso, você terá um acervo de materiais assíncronos com muita a�vidade e 
leitura.

3. Conteúdo: A FranklinCovey possui notório saber na área de Liderança e uma quan�dade vasta de conteúdo 
produzido nos úl�mos 30 anos. Foram mais de R$ 1 bilhão de reais inves�dos em pesquisa e desenvolvimento 
de conteúdo nos úl�mos anos. Além dos conteúdos Exclusivos da FranlinCovey, você também terá acesso à 
diversos materiais e trilhas de aprendizagem que comporão sua jornada acadêmica.

4. Comunicação: O sucesso acadêmico em qualquer jornada universitária requer acesso à canais de comunicação 
Na Faculdade FranklinCovey você terá acesso aos professores e tutores de modo síncrono e assíncrono, além de 
um �me de suporte que irá te acompanhar durante sua jornada conosco.

METODOLOGIA

COMUNICAÇÃO

CONTEÚDO

TECNOLOGIA
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OBJETIVO DO curso
O curso tem como obje�vo geral a capacitação complementar de gestores e profissionais das áreas de negócios, 
comunicação e afins nas a�vidades que envolvam a área comunicacional de uma empresa. Além disso, o curso 
abordará conceitos que permi�rá ao estudante o entendimento que se refere o Branding – Gestão das Marcas, 
sua iden�dade e linguagens. O curso ainda contribuirá na atualização dos principais conceitos de gestão de 
mídias digitais.

GRADE CURRICULAR COM CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS

TCC - Projeto Prá�co - 40h certificado final
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User Experience e UX Wri�ng - 40h

Cer�ficado Intermediário

Level - bases da gestão
Branded Content - 40h

Gestão Estratégica de Negócios - 40h

Mídias Digitais - 40h

Cer�ficado Intermediário

Level - gestão estratégica

Planejamento de Projetos (Metodologia Cien�fica) - 40h

Comunicação Ins�tucional e Relações Públicas - 40h

Iden�dades Corpora�vas - 40h

Cer�ficado Intermediário

Level - Conceitos Gerais em 
Comunicação, Branding e Mídias Digitais*

Comunicação - 40h

Big Data e Marke�ng - 40h

Assessoria de Comunicação e Gerenciamento de Crise de Imagem - 40h Cer�ficado Intermediário

Level - Técnicas Aplicadas em 
Comunicação, Branding e Mídias DigitaisInovação e Design Thinking - 40h

Branding - 40h
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OFERTA DAS DISCIPLINAS NA PÓS-GRADUAÇÃO*

*O presente calendário é passível de alteração a qualquer tempo, o que, uma vez evidenciado, será devidamente divulgado por meio de comunicado expresso.

O Estudante estará apto para produção do TCC após a realização da disciplina de Planejamento de 
Projetos (Metodologia Cien�fica). 
O prazo para finalização do TCC é de 3 meses após o início com orientador. 
Prazo máximo para iniciar a produção do TCC: semana seguinte à finalização de todas as disciplinas.

TCC:
Trabalho de 
Conclusão de Curso: 
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Big Data e 
Marke�ng

Iden�dades 
Corpora�vas

Assessoria
 de Comunicação e 

Gerenciamento 
de Crise 

de Imagem

Branding

Inovação e 
Design Thinking

User Experience 
e UX Wri�ng

Gestão 
Estratégica 

de Negócios

Branded 
Content

Comunicação 
Ins�tucional e 

Relações Públicas

Mídias Digitais

Planejamento 
de Projetos 

(Metodologia 
Cien�fica)

Comunicação

Oferta das disciplinas 
do MBA Live-Online.

TCC: consultar quadro ABAIXO.

• Curso com 12 disciplinas de 40 horas cada + TCC

• Disponibilização de uma disciplina por mês. 

• As disciplinas ficarão disponíveis por 3 meses.

• Avaliação conforme "Critério de Avaliação e Frequência"

JAN/2022

FÉRIAS

JUL/2022

FÉRIAS

JAN/2023

FÉRIAS

JUL/2023

FÉRIAS



EMENTAS DAS DISCIPLINAS

User Experience e UX Wri�ng
O processo de comunicação; Comunicação Empresarial; visão 
ampla sobre comunicação e sua ar�culação com a estratégia 
ins�tucional e interpessoal. Visão teórica e prá�ca dos conceitos 
de comunicação empresarial. Canais de Comunicação; 
Comunicação interna e externa. Comunicação Interpessoal; 
Comunicação e Feedback.
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Gestão Estratégica de Negócios
O curso se propõe a conectar duas abordagens dis�ntas: “A 
perspicácia nos Negócios” – criado por Ram Charan e o 
“Balanced Scorecard”, criado por Robert Kaplan. A perspicácia 
nos negócios sugere os principais elementos que um gestor 
deve levar em conta para o sucesso nos negócios, ou seja, 
quais elementos devem estar contemplados em um bom plano 
estratégico. Já o Balanced Scorecard mostra uma preciosa 
maneira de monitorar estes elementos.
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Branded Content
A disciplina enfoca a importância e relevância dos conceitos 
fundamentais acerca da gestão do conteúdo das marcas de 
uma visão sistêmica da gestão das marcas. A disciplina 
apresenta ainda conceitos relacionados com o processo de 
idealização de campanhas, desde as informações recolhidas 
por pesquisas até as a�vidades rela�vas à produção.



EMENTAS DAS DISCIPLINAS
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Comunicação Ins�tucional e Relações Públicas
O papel das relações públicas na construção da comunicação interna e externa. A construção da imagem das 
ins�tuições e seus processos de diálogos com o público. O papel das relações e da comunicação ins�tucional na 
comunicação integrada das organizações.
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Mídias Digitais
O uso das Mídias Digitais nas estratégias de comunicação das organizações. A relação entre mídias digitais e mídias 
convencionais no processo de comunicação das empresas e das marcas.

Comunicação
O processo de comunicação; Comunicação Empresarial; visão ampla sobre comunicação e sua ar�culação com a 
estratégia ins�tucional e interpessoal. Visão teórica e prá�ca dos conceitos de comunicação empresarial. Canais de 
Comunicação; Comunicação interna e externa. Comunicação Interpessoal; Comunicação e Feedback.

Big Data e Marke�ng
Estudo da u�lização de algoritmos para entendimento do comportamento do consumidor. Análise do 
comportamento do público alvo nas plataformas digitais. Uso do Big Data como pesquisa de comportamento.

Iden�dades Corpora�vas
Construção de iden�dades corpora�vas na cultura contemporânea. Importância da u�lização de iden�dades como 
diferenciação frente à concorrência e fidelização perante o consumidor. Uso de linguagens para a construção de 
iden�dades corpora�vas.

Planejamento de Projetos (Metodologia Cien�fica)
Conceitos referentes ao trabalho cien�fico e a escolha de temas para as monografias. Elaboração do projeto de 
pesquisa. Avaliação do projeto de pesquisa. Critérios para a elaboração da monografia. Regras da ABNT. Orientação 
metodológica. Organização da apresentação da monografia.



EMENTAS DAS DISCIPLINAS

TCC - Projeto Prá�co
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) integra a matriz 
curricular do curso e cons�tui a�vidade obrigatória para 
sua integralização. O TCC consiste em um estudo 
aprofundado de um tema específico relacionado à área, o 
qual deverá ser apresentado em formato a ser definido em 
conjunto com o orientador(a).
Na condução deste trabalho o estudante tem a 
oportunidade de contrapor teoria e prá�ca, bem como 
iniciar ou aprofundar-se na pesquisa cien�fica, 
contribuindo para a construção do conhecimento e 
preparando-se para, eventualmente, cursar uma pós-
graduação stricto sensu.
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Assessoria de Comunicação e Gerenciamento de Crise de Imagem 
A u�lização da assessoria de imprensa para o gerenciamento de possíveis crises de imagem. A gestão da comunicação 
em contextos de crises. A relação entre gestão da comunicação e análise de cenários de crises e suas tendências.
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Branding 
A disciplina apresenta e discute conceitos, ferramentas e processos na definição de Branding e brand equity, 
Personalidade das Marcas e todo o processo de gestão de iden�dade. Também faz a abordagem da gestão de imagem, 
a estratégia de marcas próprias e Naminig.

Inovação e Design Thinking
A disciplina discute acerca das técnicas e instrumentos por meio dos quais o processo de inovação em pode ser 
gerenciado, visando sua eficácia. São enfocados: processos de inovação – barreiras e facilitadores; es�mulos à 
inovação; estratégias tecnológicas entre outros aspectos. Também serão discu�das novas tendências e paradigmas 
na inovação. A disciplina, também, abordará sobre Design Thinking e sua importância no mundo dos negócios como 
ferramenta de geração de ideias.



CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

N1 Atividades Online: Valendo de 0,0 a 2,0 = 20% da NF (Nota Final).

N2 Projeto Final: Valendo de 0,0 a 8,0 = 80% da NF (Nota Final).

MÉDIA FINAL = N1 + N2

O Projeto Final de cada disciplina será especificado por cada docente, 
durante a realização das Aulas ao Vivo Online, e contará com um prazo de 
entrega de até 30 dias subsequente ao mês da disciplina.
A postagem ocorrerá via AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem.

FREQUÊNCIA
A frequência é registrada ao enviar as atividades propostas em "TAREFA FREQUÊNCIA".

Prazo de entrega de TODAS as Tarefas: último dia do mês da disciplina.

A frequência mínima exigida para aprovação em cada disciplina é de 75% (setenta e cinco por cento) da 
carga horária. Sendo assim, o estudante deve realizar no mínimo 3 das 4 atividades propostas da N1.
Atenção: são considerados aprovados os estudantes que obtiverem Nota Final (NF) igual ou superior a 
6,0 (seis pontos) e frequência mínima de 75% da carga horária total.

TAREFA FREQUÊNCIA - N1.1 (semana 1) = 0,5 ponto

TAREFA FREQUÊNCIA - N1.2 (semana 2) = 0,5 ponto

TAREFA FREQUÊNCIA - N1.3 (semana 3) = 0,5 ponto

TAREFA FREQUÊNCIA - N1.4 (semana 4) = 0,5 ponto

PRAZO DE ENTREGA
DE TODAS 

AS TAREFAS:
ÚLTIMO DIA DO MÊS 

DA DISCIPLINA.
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COORDENAÇÃO ACADÊMICA DE EXCELÊNCIA

CORPO DOCENTE DE EXCELÊNCIA

Bill Moraes
Co-autor do livro "As 4 Disciplinas de Execução", consultor administra�vo da prá�ca de execução e Vice-Presidente 
execu�vo da FranklinCovey Brasil.  A carreira de Bill Moraes abrange mais de duas décadas de experiência na liderança e 
operação de organizações públicas e privadas, trabalhando em setores-chave como Tecnologia da Informação, Serviços 
Profissionais, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e Vendas Complexas, como Gerente de Contas, Gerente Regional e 
Diretor Gerente. Professor de MBA em Liderança e Gestão Organizacional na FranklinCovey Business School, Bill ensina sobre 
liderança de  pessoas e equipes, abordando teorias de mo�vação, modelos mentais, processos estruturados de 
desenvolvimento de pessoas, inteligência de execução e novos paradigmas de liderança.

Alexandre Barbosa
Oriundo da indústria de Tecnologia da Informação, presidiu empresas como Lotus, Tallard e Avnet. Possui mais de 20 anos de 
experiência na indústria de tecnologia da informação. Formado pela Escola Naval, em Engenharia Eletrônica, a�ngiu o posto de 
Capitão-Tenente, na Marinha. Especializado em Operações Especiais, foi instrutor e encarregado do curso de formação dos 
Comandos An�bios, tendo contribuído para a formação das Operações Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais e, também, para 
outras organizações como BOPE e CORE. É cer�ficado em várias áreas pela FranklinCovey, desde o início de suas operações no 
Brasil, como um dos seus primeiros facilitadores, e faz parte do corpo docente do MBA da FranklinCovey Educação.

Liliane Amikura
Apaixonada pela Educação e educação transformadora. É mestre em Hospitalidade, especialista em Formação em 
Educação a Distância; E-business e Gestão Empresarial, e graduada em Administração de Empresas. Possui larga 
experiência na gestão acadêmica em grandes Ins�tuições de Ensino Superior. Sua pesquisa de mestrado e atuação 
na gestão acadêmica foca no relacionamento entre as pessoas, gerenciamento e suporte aos discentes e docentes 
com obje�vo central de fomentar o sucesso acadêmico dos estudantes. Atuou como Docente em Ins�tuições como 
Anhembi Morumbi, FMU e FIAM-FAAM. Foi Tutora de EAD da Unip Intera�va e da Universidade Anhembi Morumbi. 
Experiência na área de Educação desde 2010, com ênfase no ensino a distância (EAD), além de ter atuado em 
empresas como DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem), NET São Paulo/Globocabo, Atrium 
Telecom, Sony de Inazawa (Japão) e Yazaki de Toyohashi (Japão).

Quer conhecer um pouco mais sobre o curso? Me escreva no liliane.amikura@franklincovey.edu.br 
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CORPO DOCENTE DE EXCELÊNCIA

Celi Langhi
Doutora e Mestre em Psicologia da Educação pela USP; Mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São 
Paulo; Especialista em Didá�ca e Pedagoga. Professora do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento 
da Educação Profissional do Centro Paula Souza. Professora de MBA nos cursos: Liderança e Gestão Organizacional da 
FranklinCovey e em Gestão de Projetos e Processos no Centro Paula Souza. Pesquisadora na área de aprendizagem 
organizacional e educação corpora�va. Publicou vários livros e ar�gos na área de aprendizagem significa�va, desenvolvimento 
de competências, avaliação de TD&E, educação corpora�va, liderança e gestão de pessoas. É sócia-proprietária da Infolearning 
Projetos Educacionais.

Sergio Luis Ignacio Ignacio de Oliveira
Autor do Livro Desmis�ficando o Marke�ng, o prof. Sergio Ignacio irá abordar um tema extremamente relevante para os dias 
atuais. Esta Masterclass tem como obje�vo central entender como o Neuromarke�ng pode ajudar no entendimento do 
comportamento dos “novos consumidores” e liderança das organizações. Nos encontramos em um contexto no qual os novos 
hábitos de consumo estão mudando em uma intensidade jamais vista, mas será que as análises tradicionais permitem um 
adequado entendimento destas mudanças?
Par�do do pressuposto que para liderar é necessário conhecer o mercado, apresentamos o Neuromarke�ng como uma 
alterna�va as formas tradicionais de análise do comportamento dos consumidores. Portanto, discu�remos as mudanças do 
mercado, as novas tecnologias para entender o comportamento dos consumidores, e a importância de conhecer o mercado 
para liderar organizações.

Maurício Vasconcelos
Profissional com forte experiência no ambiente industrial, com carreira desenvolvida no Brasil e no exterior (Asia e Leste 
Europeu), juntamente com visitas e negociações a vários países contribuíram para o desenvolvimento e compreensão das 
diferentes culturas e ambientes organizacionais. Acostumado e bem preparado para a melhoria con�nua e a�ngimento de 
metas ambiciosas sem menosprezar os desafios e a complexidade das estruturas organizacionais e as diferentes mo�vações 
humanas, que precisam ser harmonizadas e alinhadas para obtenção de sucesso e sua consequente estabilização. É professor 
da FranklinCovey Educa�on e expert em conteúdos como "Os 07 Hábitos dos Gestores Altamente Eficazes", "As 04 Disciplinas 
da Execução" dentre outros.

João Palmeira
Membro do conselho de administração da Franklin Covey, Master Trainer Coach, formação e cer�ficação internacional em 
Coaching nos níveis Master, Execu�ve, Leader e Professional Coach pela SLAC Coaching Sociedade La�no Americana de 
Coaching e IAC - Interna�onal Associa�on Of Coaching ins�tutes. Formação em Professional Asses Cerfica�on, Professional 
SixSeconds Cer�fica�on. MBA em Coaching e Gestão Empresarial – FESP/SLAC Coaching. Professor de pós-graduação - Franklin 
Covey Business School, do IPOG – Ins�tuto de pós-graduação de Goiâna, e do INPG – Ins�tuto Nacional de pós—graduação.



As disciplinas de conteúdos exclusivos da FranklinCovey são baseadas em conteúdos licenciados pela 
FranklinCovey Internacional, contemplando manuais, filmes, áudios, ferramentas e outros materiais 
exclusivos.

Confiança
Stephen  M.R. Covey

Administração
Jack Welch

Clientes
Fred Reichheld

Liderança
Stephen R. Covey

Execução
Ram Charan

Inovação
Clayton Christensen

MASTERCLASSES
Você terá acesso exclusivo para par�cipação ao Vivo e Online das Masterclasses que são realizadas regularmente. 
Caso não possa par�cipar ao vivo, não tem problema: você também terá acesso às gravações. É um conteúdo 
vasto e que irá complementar sua formação acadêmica de forma significa�va.
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TURBINE SEU CURRICULO 
COM UM CERTIFICADO 
DA FRANKLINCOVEY!
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o melhor conteúdo
do mercado

PRESENÇA 
EM 150 PAÍSES

MASTERCLASS
EXCLUSIVO PARA ALUNOS 

E CONVIDADOS

A MESMA PLATAFORMA
DAS MELHORES 
UNIVERSIDADES 

DO MUNDO

OS MELHORES 
CONTEUDISTAS

TRILHAs DE 
APRENDIZAGEns

30 ANOS DE 
CURADORIA 

DAS MELHORES 
PRÁTICAS DE 
LIDERANÇA

AULAS AO VIVO 
vídeoaulas

e-books
e muito mais!
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