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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
Promover a formação do pós-graduando à Gestão Estratégica Moderna do Agronegócio e da Agroindústria, por 
meio de metodologias e análise mercadológicas capacitando assim profissionais a estarem aptos a elaborar 
planejamentos estratégicos em todas as etapas da cadeia produ�va do Agronegócio.

GRADE CURRICULAR COM CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS

certificados 
intermediários

PRESENÇA 
EM 150 PAÍSES

MASTERCLASS
EXCLUSIVO PARA ALUNOS 

E CONVIDADOS

OS MELHORES 
CONTEUDISTAS
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TCC - Projeto Prá�co - 40h certificado final

Cer�ficado Intermediário

Level - bases da gestão

Gestão Por Prioridades (40h)
(Conteúdo Exclusivo FranklinCovey baseado nas "5 Escolhas para uma 
produ�vidade extraordinária") 

Cer�ficado Intermediário

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

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

Cer�ficado Intermediário

Level - Conceitos Gerais em 
GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS

*

Coopera�vismo e Associa�vismo no Agronegócio  - 40h

Tecnologias Digitais no Agronegócio - 40h

Liderança de Pessoas e Equipes (40h)
(Conteúdo Exclusivo FranklinCovey baseado nos "7 Hábitos das Pessoas 
Altamente Eficazes") 

Gestão Estratégica de Cadeias Agroindústrias - 40h

Direito do Agronegócio, a Empresa Rural e a Sucessão - 40h

Hedge e Operações de Barter - 40h

Suplly Chain:  Armazenagem, Distribuição e Exportações - 40h

Energias Renováveis: Biomassa, fotovoltaica e Eólica - 40h

Crédito Rural, Financiamentos e Gestão de Insumos Agrários  - 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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MAR/
2024

FEV/
2024

DEZ/
2023

Inteligência
da Execução

Liderança de 
Pessoas e 
Equipes

Gestão por 
Prioridades

Coopera�vismo 
e Associa�vismo 

no 
Agronegócio 

Planejamento 
de Projetos 

(Metodologia 
Cien�fica)

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/2023

FÉRIAS
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NOV/
2021

DEZ/
2021

FEV/
2022

MAR/
2022

ABRIL/
2022

MAIO/
2022

JUN/
2022

AGO/
2022

SET/
2022

OUT/
2022

NOV/
2022

DEZ/
2022

FEV/
2023

MAR/
2023

ABRIL/
2023

MAIO/
2023

JUN/
2023

AGO/
2023

SET/
2023

OUT/
2023

NOV/
2023

JUL/2022

FÉRIAS

JAN/2024

FÉRIAS

JAN/2023

FÉRIAS

Gestão 
Estratégica 
de Cadeias 

Agroindústrias

Direito do 
Agronegócio, 

a Empresa 
Rural 

e a Sucessão   

Hedge e 
Operações 
de Barter

Suplly Chain:  
Armazenagem, 
Distribuição e 
Exportações

Tecnologias 
Digitais 

no 
Agronegócio 

Energias 
Renováveis: 
Biomassa, 

fotovoltaica 
e Eólica

Crédito Rural, 
Financiamentos 

e Gestão de 
Insumos 
Agrários 



EMENTAS DAS DISCIPLINAS
Gestão Estratégica de Cadeias Agroindústrias
Conceitos de Gestão Estratégica no Agronegócio, Inovações tecnológicas como ferramenta compe��va no 
Agronegócio com obje�vo de apresentar o avanço tecnológico como o fator decisivo para o aumento dos índices de 
produ�vidade, promovendo o aprofundamento em estratégias mercadológicas aplicadas a construção, 
fortalecimento e divulgação de valor diferenciado aos produtos e as Empresas do setor, atendendo as necessidades da 
cadeia produ�va.

[ ]MATRICULE-SE JÁ
franklincovey.edu.br

11 95974 4829
faculdade@franklincovey.edu.br

CONCEITO
MÁXIMO NO

MEC

FORM  PARA ANÇAAÇÃO LIDER

mba em gestão de
agronegócioslive-online

PÓS-GRADUAÇÃO | mba live-online | 520h

Direito do Agronegócio, A Empresa Rural e a Sucessão
Organização societária, contratos agrários; Imposto de Renda na a�vidade rural – O Imóvel Rural; A Empresa Rural: 
lucro real, presumido e arbitrado. Contribuição Social: PIS/PASEP e COFINS. Imposto sobre a propriedade rural (ITR).  
Contribuição previdenciária rural. Títulos de Créditos Rural; Legislação Ambiental e Trabalhista. Sucessão e aspectos 
empresarias. 

Hedge e Operações de Barter
Operação de Hedge, Trava de Preço diário e depósito de margem de garan�a; Preço mínimo e máximo.  Hedge com 
opção de compra (call) ou opção de venda (put). Operações de Barter e preço Futuro. Barter de Insumos e fer�lizantes 
e custeio de produção. Hedge Financeiro e Cambial. 

Suplly Chain:  Armazenagem, 
Distribuição e Exportações
SCM Supply Chain Management - Evolução do conceito de 
Log ís�ca  Integrada.   Log ís�ca  estratég ica  de 
Armazenagem, Armazenagem como fator regulador de 
preço.  Canais de distribuição gerenciamento de 
transportes;  Gerenciamento da tecnologia de 
informações e sistemas de gestão, logís�ca e estrutura 
organizacional, sistemas de medição de desempenho e 
custos logís�cos. Gerenciamento na cadeia de 
suprimentos e exportações. 



EMENTAS DAS DISCIPLINAS
Gestão por Prioridades
Fundamentação da Neurociência no processo humano de produção extraordinária.
A�vidades Vitais e a�vidades irrelevantes. Redefinição de papeis na direção de resultados extraordinários – vida 
profissional e pessoal. Cadência de planejamento e execução – controle pessoal. Configuração de plataformas 
tecnológicas – eliminar distrações e aumentar a produ�vidade. Fundamentos da neurociência sobre energia mental e 
�sica – 5 fontes de energia. Fundamentado no programa internacional da FranklinCovey “As 5 Escolhas para uma 
Produ�vidade Extraordinária”.

4 51 2 3
BUSCAR O

EXTRAORDINÁRIO
ATUAR SOBRE O 

IMPORTANTE
PROGRAMAR AS 

PEDRAS GRANDES
USAR A TECNOLOGIA

A SEU FAVOR
ALIMENTAR SUA

CHAMA INTERIOR

NÃO REAGIR

AO URGENTE

NÃO CONFORMAR-SE

COM O COMUM

NÃO SE PERDER EM

MEIO AO CASCALHO

NÃO SER

CONTROLADO POR ELA

NÃO DESPERDIÇAR SUA

ENERGIA, DESGASTANDO-SE

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
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”.
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Liderança de Pessoas e Equipes
Tendências contemporâneas na gestão de pessoas. Gestão versus 
liderança de pessoas. Desenvolvimento de grandeza compe��va nas 
equipes. Visão das pessoas como parceiros das organizações. 
Desenvolvimento de equipes. Desenvolvimento do potencial humano. 
Auto-mo�vação. Relacionamento pessoal na gestão de pessoas. 
Inteligência emocional e liderança de pessoas. Recrutamento e seleção 
com foco na a�tude pessoal. Remuneração mais do que salário. O novo 
paradigma de liderança.
Fundamentado no programa internacional da FranklinCovey “Os 7 
Hábitos dos Gestores Altamente Eficazes”.

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



EMENTAS DAS DISCIPLINAS

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.

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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Coopera�vismo e Associa�vismo no Agronegócio
Conceitos e contextualização histórica do Coopera�vismo e Associa�vismo; Cases de estrutura e funcionamento dos 
diversos �pos de associações e coopera�vas.  Estrutura para cons�tuição, seus obje�vos, processos de formação e 
modelos, normas e atribuições dire�vas, administração e análise de desempenho
econômico e financeiro da organização. Agricultura familiar e empresarial.

Tecnologias Digitais no Agronegócio
Conhecer os conceitos das tecnologias básicas de produção e de agricultura de precisão, conceitos básicos, 
tecnologias envolvidas no Agronegócio; Ciclo de análise da produ�vidade; Proporcionar conceitos e habilidades 
necessários ao uso de tecnologias básicas de produção vegetal.  Possibilitar o conhecimento do manejo de sistemas 
de produção na agricultura sustentável. Rastreabilidade de alimentos e de cadeias de suprimentos. 

Energias Renováveis: Biomassa & Biocombus�veis 
Conceito e importância dos Biocombus�veis e Energias Renováveis. Agroenergia no Brasil. Conceitos e fontes de 
Biomassa. Aspectos sobre produção. Implicações econômicas, sociais e ambientais. Biogás, biodiesel e resíduos 
agropecuários e florestais.

Crédito Rural, Financiamentos e Gestão de Insumos Agrários
Crédito rural, seguro agrícola, programas especiais e financiamento da agricultura familiar. Desenvolver o estudo de 
viabilidade econômica no financiamento rural: desempenho, vantagens e desvantagens. Gestão de Custos de 
Insumos e precificação internacional.



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

Kelson Costa
Mestre em Desenvolvimento Regional, com Intercâmbio Cultural na Universidade de 
Berkeley California; MBA em Logís�ca de Produção e Distribuição, Formação em 
Administração Financeira e Ciências Contábeis. Superintendente na Milhão Ingredients 
atendendo 57 países, Diretor da Acieg e Conselheiro da FIEG. 20 anos de experiência em 
Gestão Corpora�va em Empresas Nacionais e Internacionais.

Q u e r  c o n h e c e r  u m  p o u c o  m a i s  s o b r e  o  c u r s o ?  M e  e s c r e v a  n o 
kelson.costa@franklincovey.edu.br 
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Nome Titulação

Kelson Ribeiro Costa Mestre

Frederico Fonseca da Silva Doutor

Marcus Antônio Teodoro Ba�sta Mestre

Antônio Carlos de Souza Lima Junior Mestre

Carbio Almeida Waqued Mestre

Marcia Lage de Oliveira Doutora

Marcius de Morais Cambui Mestre

Alcido Elenor Wander Doutor 

Roberta Paffaro Especialista

Pedro Pu�ni Mendes Mestre

Yassuo Imai Segundo Especialista 

Antônio Carlos Barbosa Or�z Mestre

Alzirene Vasconcelos Milhomem Doutora 



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

[ ]MATRICULE-SE JÁ
franklincovey.edu.br

11 95974 4829
faculdade@franklincovey.edu.br

CONCEITO
MÁXIMO NO

MEC
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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
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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!

[ ]MATRICULE-SE JÁ
franklincovey.edu.br

11 95974 4829
faculdade@franklincovey.edu.br

CONCEITO
MÁXIMO NO

MEC
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