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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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certificados 
intermediários

PRESENÇA 
EM 150 PAÍSES

MASTERCLASS
EXCLUSIVO PARA ALUNOS 

E CONVIDADOS

OS MELHORES 
CONTEUDISTAS
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OBJETIVO DO MBA
O desenvolvimento tecnológico das úl�mas décadas tem transformado o direito na sua dinâmica como 
instrumento de pacificação social. Além disso, ele tem sido percebido pelos operadores do direito como um 
apoiador do desenvolvimento econômico e social. Para tanto, a formação de advogados que percebam as 
mudanças e as incorpore na sua prá�ca tem sido fundamental para a devida colocação em um mercado cada vez 
mais compe��vo. Pensando nisso, o curso de Gestão Jurídica Contemporânea tem por obje�vo ir além do 
tradicionalismo do direito, trazendo percepções inovadoras e as melhores prá�cas para colocar os alunos em um 
novo e promissor patamar na prá�ca do direito.

GRADE CURRICULAR COM CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS

TCC - Projeto Prá�co - 40h certificado final

FORM  PARA ANÇAAÇÃO LIDER

mba em gestão
jurídicalive-online

PÓS-GRADUAÇÃO | mba live-online | 520h

Aspectos teóricos do processo de internacionalização - 40h

Internacionalização para os Estados Unidos - 40h

Internacionalização para a China - 40h

Cer�ficado Intermediário

Level Internacionalização 
de Empresas

Regulação do inves�mento estrangeiro - 40h

Produ�vidade em Gestão 
(Conteúdo Exclusivo FranklinCovey baseado nos "7 Hábitos para gestores") - 40h

Cer�ficado Intermediário

Level Gestão de Escritório 
de Advocacia/Departamento 
Jurídico

Inteligência da Execução 
(Conteúdo Exclusivo FranklinCovey baseado nas 4 Disciplinas da Execução) - 40h

Gestão de marke�ng para advogados e Escritórios de Advocacia - 40h

Gestão de escritórios ou departamentos jurídicos - 40h

LGPD – Aspectos teóricos e prá�cos - 40h

Lei de liberdade econômica: impactos do direito no desenvolvimento - 40h

Sustentabilidade ambiental e social - 40h

Cer�ficado Intermediário

Level Tópicos de Direito
Mediação e Arbitragem - 40h



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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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
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS
Aspectos teóricos do processo de internacionalização - 40h
O processo de internacionalização de empresas possui aspectos teóricos de grande relevância para o operador do 
direito. Antes mesmo de iniciar as etapas prá�cas do processo ele deverá estabelecer uma estratégia jurídica sólida 
que possa evitar ou mi�gar os riscos inerentes ao início dos negócios empresariais em outro país. Esta disciplina 
apresentará os conceitos e estratégias que irão auxiliar o aluno a desenvolver a capacidade de lidar com os problemas 
complexos que surgem ao lidar com ordenamentos jurídicos estrangeiros.

Internacionalização para os Estados Unidos - 40h
As organizações que desejam expandir suas a�vidades geralmente consideram o mercado americano como alvo ante 
sua tradição desenvolvimen�sta, pujança, regras mais claras, maior capilaridade a outros mercados. Ao mesmo 
tempo, apesar do interesse, o contexto é complexo pela grande compe�vidade e desconhecimento dos aspectos 
jurídicos e regulatórios. O propósito do curso é auxiliar o profissional do direito a compreender esse ambiente e torná-
lo apto a par�cipar e apoiar processos de internacionalização para aquele país, mediante oferta de conteúdo teórico e 
prá�co que habilitarão o aluno a ter domínio das principais variáveis dessas inicia�vas.

Internacionalização para a China - 40h
O comércio bilateral Brasil-China já ultrapassou os USD 100 Bilhões/ano. E a China hoje é o principal des�no das 
exportações brasileiras. A pauta atual de exportações brasileiras se concentra em comodi�es minerais, vegetais, 
proteínas, óleo, etc, e por isso há uma vasta oportunidade de novos modelos e linhas de negócio com produtos e 
serviços para serem explorados no mercado Chinês pelas empresas Brasileiras. Mas para isso é necessário que as 
empresas e seus execu�vos entendam o seu mercado, os consumidores, os concorrentes, o novo perfil da classe 
média chinesas e suas preferências e hábitos, e principalmente o seu modo de pensar, as relações que regem a 
sociedade e o �ming correto. Em paralelo, a China já inves�u mais de USD 60 Bilhões no Brasil em inves�mentos 
diretos nos úl�mos 10 anos. E mais inves�mentos chegarão nos próximos anos e as empresas brasileiras envolvidas 
nestes inves�mentos (seja Greenfield, Brownfield, PPP, M&A, etc) precisam estar preparadas e capacitadas para estas 
negociações sejam como par�cipantes, vendedoras, parceiras ou prestadoras de serviços profissionais.

Regulação do inves�mento estrangeiro - 40h
Com base no relatório do Ministério da Economia, em janeiro de 2019, uma empresa controlada pelo Estado chinês e 
a maior operadora de energia nuclear da China, adquiriu por 785 milhões de dólares três plantas de energia renovável 
no Nordeste do Brasil. Por outro lado, de acordo com o úl�mo relatório da UNCTAD, a economia global está em meio a 
uma grave crise causada pela pandemia de COVID-19, afetando os fluxos de inves�mentos internacionais no mundo, 
colocando diversas empresas em dificuldades econômicas e, consequentemente, transformando-as em a�vos 
atraentes para fundos abutres estrangeiros. O que esses dois fatos têm em comum? Serão temas abordados nesta 
disciplina. O obje�vo é que os operadores do direito conheçam os aspectos jurídicos e, em alguns casos, polí�cos, dos 
inves�mentos estrangeiros no Brasil.
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Produ�vidade em Gestão - 40h
O propósito desta disciplina é ajudar os par�cipantes a enfrentar desafios gerenciais com excelência e a responder à 
pergunta: “Como eu me torno um gestor altamente eficaz”? Tendo como base o cenário atual das organizações nos 
relacionamentos, tanto pessoal como interpessoal, visto que a pressão por resultados imediatos nos leva a desafios 
diários de gestão. Esta disciplina serve como preparatória e base para as disciplinas que atuaram especificamente nos 
papéis que exercem os líderes e seus impera�vos. Fundamentado no programa internacional da FranklinCovey “Os 7 
Hábitos dos Gestores Altamente Eficazes”. Contempla ferramentas de gestão.

FORM  PARA ANÇAAÇÃO LIDER

mba em gestão
jurídicalive-online

PÓS-GRADUAÇÃO | mba live-online | 520h

Gestão de escritórios ou 
departamentos jurídicos - 40h
Escritórios de Advocacia são empresas, por mais que 
muitos advogados, ainda hoje, relutem em aceitar. 
Portanto, devem ser administrados como tais, 
u�lizando-se de todas as ferramentas gerenciais que 
o mercado oferece. 
Os advogados, ao perceberem que não é possível 
cuidar dos clientes e dos negócios jurídicos, ao 
mesmo tempo em que administram a empresa, 
buscam um profissional com formação e perfil de 
administrador para assumir a importante tarefa da 
Gestão de Escritório.
Essa disciplina irá focar pontos importantes, para 
facilitar e auxiliar os alunos nas tomadas de 
decisões, desenvolvendo uma Gestão Legal 
eficiente, para resolver problemas das áreas de 
Tecnologia, Financeiro, Planejamento estratégico, 
Recursos humanos, entre outras que envolvam a 
administração.



[ ]MATRICULE-SE JÁ
franklincovey.edu.br

11 95974 4829
faculdade@franklincovey.edu.br

CONCEITO
MÁXIMO NO

MEC

EMENTAS DAS DISCIPLINAS

FORM  PARA ANÇAAÇÃO LIDER

mba em gestão
jurídicalive-online

PÓS-GRADUAÇÃO | mba live-online | 520h

Produ�vidade em Gestão - 40h
(Conteúdo Exclusivo FranklinCovey baseado nos "7 Hábitos 
dos Gestores Altamente Eficazes")
O propósito desta disciplina é ajudar os par�cipantes a enfrentar 
desafios gerenciais com excelência e a responder a pergunta: 
“Como eu me torno um gestor altamente eficaz? Tendo como base 
o cenário atual das organizações nos relacionamentos, tanto 
pessoal como interpessoal, visto que a pressão por resultados 
imediatos nos leva a desafios diários de gestão. Esta disciplina serve 
como preparatória e base para as disciplinas que atuaram 
especificamente nos papéis que exercem os líderes e seus 
impera�vos.

Hábito 5
PROCURE PRIMEIRO

 
COMPREENDER, DEPOIS 

SER COMPREENDIDO

Hábito 6
CRIE SINERGIA

Hábito 4
PENSE GANHA-GANHA

INDEPENDÊNCIA

INTERDEPENDÊNCIA

Hábito 3
FOQUE PRIMEIRO O MAIS IMPORTANTE

Hábito 1
SEJA PROAT

Hábito 2
IVO

DEPENDÊNCIA

COMECE

 

COM O 
OBJETIVO

 

EM

 

MENTE

LIDERE

 PESSOAS

GERENCIE A 
SI

 

MESMO

LIBERE POTENCIAIS | Hábito
7  AFINE

 O

 INSTR
U

M
E
N

TO

MANTENHA UM

PLACAR ENVOLVENTE

DISCIPLINA 3

FOQUE NO

CRUCIALMENTE

IMPORTANTE

DISCIPLINA 1

ATUE NAS

MEDIDAS

DE DIREÇÃO

DISCIPLINA 2

CRIE UMA CADÊNCIA

DE RESPONSABILIDADE

DISCIPLINA 4

Inteligência de Execução - 40h
(Conteúdo Exclusivo FranklinCovey baseado nas 4 Disciplinas da 
Execução) 
Metodologia para transformar estratégias organizacionais em resultados. 
Análise sobre falhas na execução corpora�va e suas causas. Princípios de 
eficácia para equipes responsáveis pelo a�ngimento de metas 
desafiadoras.
Pesquisas sobre empresas consideradas de alto desempenho. Disciplinas 
da Execução: metas crucialmente importantes; medidas de direção; 
placares envolventes; e cadência de responsabilidade. Fundamentado no 
programa internacional da FranklinCovey “4 Disciplinas da Execução”.

LGPD – Aspectos teóricos e prá�cos - 40h
Quase a totalidade dos modelos e linhas de negócio hoje existentes se valem dos dados pessoais para 
desenvolvimento. Considerando os riscos à privacidade, o tratamento desses dados é regulamentado no País pela 
recente Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. A disciplina tem, então, por obje�vo abordar as principais 
premissas teóricas da matéria e, a par�r dela e do estudo dedicado da Lei e dos seus principais entendimentos 
nacionais e internacionais, instruir o aluno do ponto de vista prá�co para que consiga estar em conformidade legal 
plena, mi�gando riscos e valendo-se da privacidade como uma ideia aliada ao negócio.
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TCC - Projeto Prá�co - 40h
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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Lei de liberdade econômica: impactos do direito no 
desenvolvimento - 40h
A Cons�tuição Federal estabelece no Art. 170 que a Ordem Econômica é fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre inicia�va, tendo por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da jus�ça social. Por 
outro lado, a liberdade econômica representa a situação em que as pessoas de uma sociedade desempenham o papel 
de ator econômico, sem que haja a interferência do Estado. O Direito, por intermédio da Lei nº 13.874, DE 20 de 
Setembro DE 2019, buscou a regulação do mercado, buscando a implantação de livre mercado. A disciplina propõe 
conceituar a Liberdade econômica, discu�r seus princípios e debater as consequências dessa visão econômica no 
desenvolvimento econômico e social.

Sustentabilidade ambiental e social - 40h
Inserção da temá�ca ambiental nas empresas por meio de noções gerais em desenvolvimento sustentável, direito 
ambiental e direitos humanos. Meio ambiente e gestão ambiental: problemas ambientais, polí�cas públicas 
ambientais e gestão ambiental empresarial. Sistemas de gestão ambiental (ISO 14000) e auditorias ambientais. 
Introdução ao direito ambiental: princípios e cenário atual. Desenvolvimento sustentável. Regime de competências 
legisla�vas e administra�vas em matéria ambiental. Licenciamento ambiental e Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA). Responsabilidade das empresas e seus administradores por violações à legislação ambiental. Resíduos 
sólidos, recursos hídricos, áreas especialmente protegidas e outros grandes temas disciplinados na legislação 
ambiental brasileira. Responsabilidade social corpora�va. Direitos humanos e empresas. Sustentabilidade e jus�ça 
social.

Mediação e Arbitragem - 40h
Como consequência da escolha pela judicialização, os processos tramitam com velocidade inadequada e cria-se um 
ciclo que favorece os li�gios aparentes, compromete a confiança na jus�ça e a resposta aos problemas que 
efe�vamente deveriam ser enfrentados no Judiciário. A escolha do método adequado permite a par�cipação a�va e 
democrá�ca das partes nas decisões a que se submeterão reduzindo a quan�dade de recursos. A disciplina visa 
proporcionar meios para que auxiliem a escolha do método mais adequado e a forma de atuação do profissional em 
razão do meio escolhido para tratamento do conflito para tratamento do conflito.  



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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Douglas de Castro
Pós-Doutor em Direito Internacional pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV DIREITO SP). Doutor em Ciência Polí�ca – Relações Internacionais 
pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 
(FFLCH). LL.M. em Direito Internacional pela Brigham Young University (BYU). 
Professor de Direito Internacional no curso de mestrado e coordenador de pesquisa 
do Núcleo de Estudos Avançados em Direito e Polí�ca Internacional na Ambra 
University (Florida, Estados Unidos). Professor Visitante na Founda�on for Law and 
Interna�onal Affairs (Washington, Estados Unidos). Professor de Direito Internacional 
e Relações Internacionais na Universidade Paulista. Sócio no escritório Cerqueira Leite 
Advogados.

Disciplina:
Aspectos teóricos 

do processo de 
internacionalização 

Ricardo Cerqueira Leite
Sócio fundador do Cerqueira Leite Advogados Associados. Mestre em Direito 
Comercial Internacional (LL.M) pela Universidade da Califórnia, UC- Davis, MBA em 
Gestão Empresarial pelo INPG. Especialista em Direito Tributário pelo Centro de 
Extensão Universitário. Especialista em Direito Empresarial pela Pon��cia 
Universidade Católica de São Paulo. Professor de Direito Comercial. Presidente da 
Associa�on for Religious Freedom and Business (ALRN) no Brasil. Membro da Comissão 
de Direito e Liberdade Religiosa da OAB/SP.

Disciplina:
Internacionalização 

para os 
Estados Unidos 
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Daniel Lau
Execu�vo mul�-cultural com 21 anos de atuação em inves�mentos Asiá�cos e Chineses na América La�na e em 
inves�mentos Brasileiros na China. Par�cipou em mais de USD 7 Bilhões de inves�mentos M&A e Greenfield na 
América La�na.
Foi o único execu�vo selecionado na América La�na para par�cipar de um programa execu�vo na Tsinghua 
University.
Morou na China por muitos anos e foi Sócio Diretor da KPMG South America e passagens na Embraer China, Embraco 
e Câmara do Comércio.
Atualmente é Head do China Desk para a América La�na.

Disciplina:
Internacionalização 

para a China 
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Alexandre Ramos Coelho
Doutorando em Relações Internacionais pelo Ins�tuto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (IRI-
USP). Mestre em Direito e Desenvolvimento Econômico pela Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas de São 
Paulo (FGV Direito SP-2015). Especialista em Polí�ca e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e 
Polí�ca de São Paulo (2018). Especialista em Direito do Mercado de Capitais pela Universidade de São Paulo (USP-
2001) e em Direito Empresarial pela Pon��cia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP-2000). Possui extensões 
em Organizações e Relações Internacionais pela Universidade Harvard (2003-2004), em economia pela Faculdade de 
Comércio Internacional de Hunan – China (2019) e em mercado financeiro pela FGV SP (1998), sendo Bacharel em 
Direito pela Universidade Mackenzie (1995). Foi coordenador e professor do curso de pós-graduação em Direito do 
Mercado de Capitais e Câmbio da FGV Online (2012-2017) e coordenador e professor do curso de Direito do Mercado 
de Capitais Internacional organizado pela FGVLaw/SP (2009), tendo sido também professor convidado da Escola 
Superior de Advocacia da OAB-SP entre 2006-2010. Entre 1996 e 2012 atuou como advogado e consultor jurídico no 
mercado financeiro. Atualmente, é pesquisador da FGV SP no Centro de Estudos de Comércio Global e Inves�mento 
da Escola de Economia e do Núcleo de Direito Global da Escola de Direito. Realiza pesquisas sobre a relação entre a 
regulação do sistema financeiro internacional e as crises financeiras mundiais; sistema monetário internacional; as 
relações econômicas, jurídicas e polí�cas entre a China e os demais países asiá�cos e o Brasil, e sobre os aspectos 
econômicos e polí�cos da u�lização da moeda chinesa na economia internacional. Membro do Comitê de Pesquisa 
em Estudos Asiá�cos da Interna�onal Poli�cal Science Associa�on (IPSA) e membro do Núcleo de Estudos em 
Economia e Polí�ca Internacional da Universidade de São Paulo (NEPEI – IRI USP).

Disciplina:
Regulação do 
inves�mento 
estrangeiro  

Robson Sabino de Sousa
Advogado no Brasil (OAB-CE 16141) e em Portugal (OA – 62693C) com atuação no contencioso cível. Doutorando em 
Direito pela Universidade de Coimbra (Portugal)- Ciências Jurídico-Processuais (2019-2024); Mestre em Direito 
Processual e Desenvolvimento pelo Centro Universitário Christus – Unichristus (2019). Graduado em Direito pela 
Universidade de Fortaleza – Unifor (2002). Mediador Judicial Regulamentado pelo Conselho Nacional de Jus�ça 
(2019). Atualmente é Editor-Associado da Revista Opinião Jurídica (Qualis A2). Consultor do escritório Cerqueira 
Leite Advogados Associados (São Paulo- Brasil). Palestrante. Membro do Tribunal de Defesa das Prerroga�vas da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Ceará. Ex-Assessor Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do 
Ceará (jun/2010 – fev/2021). Foi Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Secção do Ceará (2016/2018). Presidente do Capítulo Fortaleza da J. Reuben Clark Law Society (2015-2019). 
Idealizador da Comissão Nacional de Liberdade Religiosa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – 
DF. Ex-membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará (2006/2009). Curso 
de Formação e Agentes Qualificados que Atuem no Domínio da Prevenção, Sensibilização e Combate ao Tráfico de 
Seres Humanos e no Apoio as Suas Ví�mas – Fundação Bissaya Barreto – Patrocinado pelo Governo de Portugal e 
União Europeia (2020). Áreas de interesse: Direito e Processo Civil, Mediação de Conflitos e Proteção de Dados.

Disciplina:
Mediação e 
Arbitragem  
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Sergio Fadel
Formado em Administração de Empresas com especialização em Marke�ng e Sistemas pela Fundação Armando 
Álvares Penteado- FAAP; Especialização em Gestão de Serviços Jurídicos em 2003, pela Fundação Getúlio Vargas – 
FGV-SP; Consultor em Administração legal para vários escritórios em território nacional; Professor convidado em 
cursos de Pós-graduação e MBA em Gestão de Serviços Jurídicos na FVGSP-GVlaw; IICS/CEU – SP, AASP, OAB, EPD, 
Unisinos – POA, UCS – POA, Fenalaw entre outros; Coautor do Livro “Administração Legal para Advogados” da GVLaw 
e Editora Saraiva – 2009 e A Advocacia do Futuro – Ed. Juruá – 2019; Conselheiro em conteúdo e organização da 
Fenalaw desde 2017.

Disciplina:
Marke�ng para 

escritórios 
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Fernanda Mary Vieira
Formada em Pedagogia, Pós-Graduada em Administração de Empresas pela FAAP-SP e Pós-Graduada em Gestão de 
Serviços Jurídicos pela FGV-SP, Gestão Jurídica Estratégica pela FIA-SP.
Sócia da KPAZ, Empresa de Consultoria para escritórios de Advocacia.
Diretora Execu�va do IGL Ins�tuto Internacional de Gestão Legal.
Colunista na Revista Administração no Direito.
Ex-Diretora Fundadora do CEAE – Centro Estudos de Administração de Escritórios Advocacia – 2003, onde atuou na 
Coordenação do Comitê de TI e Membro do Comitê de Finanças.
Foi Membro do Centro de Estudos de Sociedades de Advogados – CESA.
Palestrante no Comitê de Jovens Empreendedores da Federação das Indústrias de São Paulo – FIESP.
Experiência de mais de 24 anos como Gestora Administra�va e Financeira em escritórios de Advocacia de médio 
porte, dando apoio à Direção em Planejamento Estratégico, Plano de Carreira, Gestão de Operações, de Pessoas e 
Financeira, Implantação de So�wares Jurídicos e GED, Implantação de Normas administra�vas, Ro�nas financeiras e 
Procedimentos Internos.

Disciplina:
Gestão de 

escritórios ou 
departamentos 

jurídicos 

Maurício Antonio Tamer
Advogado, árbitro e professor. Doutorando em Direito Polí�co e Econômico na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Mestre em Direito Processual Civil pela Pon��cia Universidade Católica de São Paulo (2016). Graduado 
em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2012). Professor dos Cursos de Pós-Graduação da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (Direito Processual Civil, Compliance Digital e Direito Digital). Professor dos 
Cursos de Graduação e Pós-Graduação no UNASP. Supervisor Acadêmico da Pós-Graduação em Advocacia em Direito 
Digital e Proteção de Dados na EBRADI. Professor em outros cursos de graduação e pós-graduação. Membro do 
Ins�tuto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Membro da Comissão Especial de Direito e Inovação da OAB/SP. 
Membro da Comissão de Microempresas e Startups do IASP. Membro do Membro do grupo de pesquisa 
“Transparência Algorítmica”, da Liga Pernambucana de Direito Digital. Membro do Grupo de Pesquisa “Direito Penal 
Econômico e Jus�ça Penal Internacional” – Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Disciplina:
LGPD – 

Aspectos 
teóricos e prá�cos 

Arthur Bezerra de Souza Junior
Doutor em Direito Polí�co e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie Mackenzie, Mestre em Jus�ça, 
Empresa e Sustentabilidade pela Uninove, professor nos programas de Pós Graduação em Direito na UERJ e 
Mackenzie, professor na Universidade Paulista, Advogado.

Disciplina:
Lei de liberdade 

econômica: 
impactos 

do direito no 
desenvolvimento 
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Gabriel Mantelli
Doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). 
Professor de Direito na Universidade São Judas Tadeu (USJT), onde coordena o Núcleo de Direito e Descolonização 
(CNPq), a Clínica de Direitos Humanos e Socioambientais (USJT) e a Roda de Estudos Decoloniais (FGV/USJT). Mestre 
em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito SP) com 
bolsa do Programa CAPES/PROSUP e período de intercâmbio de pesquisa na Kent Law School, no Reino Unido. 
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).  Pesquisador, advogado e 
consultor em São Paulo nas áreas de Direito e Desenvolvimento, Sociologia Jurídica, Direito Ambiental, Direito 
Internacional, Jus�ça Climá�ca, Estudos Pós-coloniais e Decoloniais.

Disciplina:
Sustentabilidade 

ambiental e social  
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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.

Disciplina:
Inteligência
da Execução

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.

Disciplina:
Produ�vidade

em Gestão



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.

os melhores conteudistas
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TURBINE SEU CURRICULO 
COM UM CERTIFICADO 
DA FRANKLINCOVEY!

[ ]MATRICULE-SE JÁ
franklincovey.edu.br

11 95974 4829
faculdade@franklincovey.edu.br

CONCEITO
MÁXIMO NO

MEC

FORM  PARA ANÇAAÇÃO LIDER

mba em gestão
jurídicalive-online

PÓS-GRADUAÇÃO | mba live-online | 520h



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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