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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.

FORMAÇÃO PARA LIDERANÇA

GRADUAÇÃO EM: GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOSlive-online

PÓS-GRADUAÇÃO | mba live-online | 520h

[ ]MATRICULE-SE JÁ
franklincovey.edu.br

11 95974 4829
faculdade@franklincovey.edu.br

CONCEITO
MÁXIMO NO

MEC



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 formará o profissional capaz de analisar um plano estratégico ins�tucional, elaborar um plano 
tá�co e operacional para os setores de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação, 

departamento de pessoal e desenvolver e gerenciar planos de carreira. Será capaz de atuar de forma integrada 
com todos os setores de uma organização, u�lizando métodos e técnicas específicas da área, para 

gerenciar processos empresariais e pessoas.

GRADE CURRICULAR COM CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS

Gestão de Marke�ng (80h)
Gestão de Pessoas - Relações Humanas (80h)
Economia e Negócios  (80h)
Meio Ambiente e Sociedade - Relações Afrodescendentes (80h)
Princípios da Eficácia (80h)

Gestão Financeira (80h)
Comunicação Empresarial (80h)
Gestão de Projetos (80h)
Empreendedorismo (80h)
Liderança e Comportamento Organizacional (80h)

Gestão da Cria�vidade e Inovação (80h)
Disciplina Opta�va: LIBRAS (40h)
Polí�cas Estratégicas de Gestão de Pessoas (80h)
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas (80h)
Gestão de Carreiras (80h)
Recrutamento e Seleção (80h)
Projeto Integrador Orientado I (20h)

Legislação Trabalhista e Previdenciária (80h)
Saúde Ocupacional (80h)
Clima e Consultoria Organizacional (80h)
Polí�cas Estratégicas de Análise de Desempenho (80h)
Gestão da Folha de Pagamento (80h)
Projeto Integrador Orientado II (20h)

Cer�ficado Intermediário

Level - Carreira

Cer�ficado Intermediário

Level - ESTRATÉGIA

Cer�ficado Intermediário

Level - LIDERANÇA

DIPLOMA DE 
GRADUADO

1º
Semestre

2º
Semestre

3º
Semestre

4º
Semestre
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No primeiro semestre, as disciplinas acontecerão de forma mensal. Se você for um estudante que ingressar em algum 
mês subseqüente ao primeiro, você poderá cursar as disciplinas não cursadas no semestre seguinte.
A par�r do segundo semestre, as disciplinas serão divididas em 2 blocos, cada bloco com duração de 10 semanas. 
O infográfico a seguir representa visualmente a formação dessas disciplinas.

1680h    |    24 meses

PERCURSO DAS DISCIPLINAS

TRILHA DE APRENDIZAGEM

1º SEMESTRE
Disciplinas Mensais

Disc. A
Mês 1

Disc. B
Mês 2

Disc. C
Mês 3

Disc. D
Mês 4

Disc. E
Mês 5

PROJETO INTEGRADOR ORIENTADO: DISCIPLINAS SEMESTRAIS

3º semestre: Projeto Integrador Orientado I

4º semestre: Projeto Integrador Orientado iI

bloco 2
02 a 03 disciplinas

10 SEMANAS

2º SEMESTRE em diante
Disciplinas BIMESTRAIS

bloco 1
02 a 03 disciplinas

10 SEMANAS

GO!
CONTEXTUALIZAÇÃO PROBLEMATIZAÇÃO

LEITURAVÍDEO/ÁUDIO

AULA AO VIVO ONLINE TAREFA

A Trilha de Aprendizagem é um 
poderoso recurso metodológico 
q u e  p e r m i t e  a o  e s t u d a n t e 
aumentar seu repertório ao ter 
acesso aos objetos instrucionais 
como textos, vídeos, podcasts, 
quizzes etc. Tilhar a trilha significa 
chegar ao momento síncrono 
preparado para fazer perguntas e 
constribuições significa�vas aos 
docentes e ser protagonista no 
processo de aprendizagem.
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS
GESTÃO DE MARKETING 
Fundamentação do Marke�ng. As orientações mercadológicas e seu papel no compromisso com a sustentabilidade. 
Definição das ações organizacionais e sua relação com os grupos de interesse (stakeholders). Marke�ng Ambiental. 
Caracterização do mix ou composto de Marke�ng na relação e aplicação a organizações públicas, governamentais e 
do terceiro setor.

GESTÃO DE PESSOAS – RELAÇÕES HUMANAS
Gestão de Pessoas, origem, trajetória, papel estratégico, tendências e perspec�vas. Modelos de Gestão de Pessoas. 
Gestão Estratégica de Recursos Humanos e sua vinculação a Estratégia da Organização. Definição de polí�cas e 
prá�cas de Gestão de Pessoas nas organizações em diferentes realidades. A�vidades e procedimentos dos 
processos de trabalho em Gestão de Pessoas e os impactos de sua operacionalização em diferentes instâncias 
organizacionais: Movimentação (planejamento, captação, transferência, expatriação e recolocação); 
Desenvolvimento (Gestão de Desempenho e Carreira, Treinamento e Desenvolvimento dos indivíduos e equipes). 
Direitos Humanos nas organizações. Valorização das Pessoas (remuneração e serviços) e Mo�vação.

DISCIPLINA: ECONOMIA E MERCADOS
Estudo da Macroeconomia do comportamento da economia e seu conjunto. Análise do desempenho econômico e 
flutuações conjunturais. Estabelecimento de relações entre PIB, níveis de renda, inves�mento, emprego etc.  Trocas 
internacionais e balança de pagamentos. Finanças públicas, disfunções da economia e indicadores de desempenho. 
Microeconomia: Unidades individualizáveis da economia. Estrutura, funcionamento e conformações básicas da 
oferta e procura. Funções e imperfeições de mercado. Custos e bene�cios privados. Abordar as interações das 
empresas com o ambiente econômico, com obje�vo de propor estratégias compe��vas e/ou melhores prá�cas.

MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE – RELAÇÕES AFRO-DESCENDENTES
Fundamentos das Ciências Sociais e suas especificidades; A atualidade das Ciências 
Sociais na análise da vida contemporânea; A contribuição da Antropologia e da 
Ciência Polí�ca para a compreensão dos fenômenos culturais e sociais; Direitos 
Humanos na Sociedade. As Relações Étnicos Raciais. Estudo de Ecossistemas. A 
natureza e o comportamento dos Sistemas Naturais. Obje�vos de 
Desenvolvimento do Milênio. Reversão de tendências. Sustentabilidade. 
Responsabilidade Empresarial. Educação Ambiental para um cidadão global.

PRINCÍPIOS DA EFICÁCIA
Compreensão de fatores complexos nas organizações. Proa�vidade como 
fator de melhoria nas sinergias corpora�vas. Análise de questões sociais a 
par�r das relações nas organizações. Estudo dos fenômenos como liderança e 
tomada de decisões, trabalho em equipe, resolução de conflitos. 
Fundamentação de desenho organizacional. Análise das organizações, polí�ca e 
simbolismos, cultura organizacional. Interface entre inovação nas organizações e 
relações sociais.

1º SEMESTRE
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS
GESTÃO FINANCEIRA
Análise de planejamento e controle financeiro. Estudo dos efeitos de alavancagem. Noções de fontes de 
financiamento das a�vidades empresariais. Fundamentação da formação de preços e aspectos gerais do orçamento 
empresarial e pessoal. Fundamentos e Técnicas de Administração financeira. Aprofundamento de função financeira 
nas empresas. Análise das demonstrações financeiras e dos índices financeiros voltados a gestão Administra�va.

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
Elaboração e apresentação do por�ólio de uma empresa, organização textual para contribuição de uma 
comunicação escrita eficaz no ambiente empresarial. Formas de comunicação no meio empresarial. Princípios 
é�cos e a responsabilidade na veiculação da imagem ins�tucional. Criação de projetos. Análise dos resultados 
operacionais em reuniões, simpósios, congressos, palestras. Estudo de técnicas de negociações.

GESTÃO DE PROJETOS
Papel e Perfil do Gerente de Projetos. Aspectos Humanos e Comportamentais da Gestão de Projetos. Sistemas de 
Gerenciamento de Projetos. Áreas do Conhecimento: Gestão da Integração, Gestão de Escopo, Gestão de Tempo, 
Gestão de Custos, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Comunicações, Gestão de Risco, 
Gestão de Aquisições. Técnicas de Acompanhamento de Projetos. Planejamento e Controle Assis�do por 
Computador. Inves�gação cien�fica. Compreensão das etapas de uma pesquisa. Organização e gestão de projetos 
com múl�plos obje�vos. Apresentação de metodologias de gestão de projetos e suas aplicações prá�cas.

EMPREENDEDORISMO
Abordagem de conceitos introdutórios e diferenciais entre os papéis do empreendedor, do empresário e da 
empresa empreendedora. Abordagem das técnicas e ferramentas de construção de a�tudes empreendedoras com 
vistas à construção de um referencial estratégico, ação de administrar. Empreendedorismo ambiental. Elaboração 
de técnicas e prá�cas de novos negócios com a formalização dos aspectos legais na criação e manutenção de 
empresas.

LIDERANÇA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
Estudo do comportamento organizacional e seus temas transversais: Fundamentação de 
comunicação interpessoal e organizacional, aprendizagem organizacional, conflitos 
interpessoais e intergrupais. Análise de emoções, prazer e relações afe�vas nas 
organizações. Estabelecimento de relações 
entre comportamento dos indivíduos nas 
organizações com a psicopatologia. Tipologias 
da Liderança, com bases na individualidade. 
Caracterís�cas e habil idades dos l íderes. 
Abordagem das diferenças entre líderes e chefes-
administradores .  L iderança com Mediação, 
Argumentação e Persuasão.

2º SEMESTRE
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS
GESTÃO DA CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
Conceitos de desenvolvimento da cria�vidade. Es�mulo do processo cria�vo e de inovação. Interface entre as áreas 
de negócios e gestão e o processo cria�vo. Pensamento sistêmico para a inovação.  Estratégias para o ambiente de 
negócios.

LIBRAS
Reflexão em torno da necessidade da inclusão de conhecimentos sobre a linguagem dos surdos no repertório de 
conhecimentos. Compreensão dos significados da comunicação na língua de sinais.  Ampliação do processo de 
comunicação e da construção da iden�dade do surdo no cenário educa�vo. Reflexão em torno das relações entre 
linguagem, surdez e educação.

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE GESTÃO DE PESSOAS
Estudo do processo de planejamento estratégico das organizações com caracterização do ambiente interno e do 
ambiente externo à organização. Análise da relação entre competências e estratégias 
organizacionais. Análise dos mecanismos de governança corpora�va. O processo de avaliação 
dos resultados a par�r de indicadores e tendências. A socialização organizacional.

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Estudo de estratégias de desenvolvimento de pessoas por programas de 
treinamento. Análise da gestão do conhecimento e da educação corpora�va 
como estratégias de desenvolvimento da cadeia de valor. Apresentação de 
técnicas modernas de desenvolvimento, como coaching, mentoring, 
espaços de compar�lhamento de conhecimento e e-learning.

GESTÃO DE CARREIRAS
Fundamentação de técnicas atra�vidade de novos colaboradores. 
Análise da gestão de cargos, remuneração e carreira. Estabelecimento de 
relações entre organização compe��va e gestão de talentos. Abordagens 
profissionais para estabelecer novas relações dos indivíduos com suas 
trajetórias profissionais, as novas formas de vivência do trabalho, as 
novas perspec�vas para organizações e pessoas.  Traçar um plano de 
carreira e sucessão, para garan�r que as suas decisões se encaixem com 
seus obje�vos.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Estudo das modernas técnicas de recrutamento e seleção de novos colaboradores 
para as organizações. Abordagem do método de seleção por competências. 
Construção de perfis dos cargos. Optar por meios e fontes de recrutamento 
indicadas para cada perfil.

3º SEMESTRE
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
Estudo do papel dos sindicatos, técnicas de negociação e legislação trabalhista. Análise de acordos sindicais, 
processos trabalhistas e seus encaminhamentos. Detalhamento das possíveis consequências a curto, médio e longo 
prazos, tanto para a organização quanto para as pessoas envolvidas. Critérios dos itens necessários para 
acionamento de Bene�cios, entre outros, vinculados ao INSS.

SAÚDE OCUPACIONAL
Discussão dos programas de qualidade de vida no trabalho. Caracterização das normas de medicina e segurança 
ocupacional. Exame de questões sobre bem-estar no trabalho. Atenção aos funcionários com necessidades 
especiais. Análise das necessidades biopsicossociais dos trabalhadores, das exigências da organização, do trabalho e 
dos aspectos legais relacionados.

CLIMA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
Estudo da área de gestão de pessoas com a mo�vação, a cria�vidade, o desempenho e o trabalho em equipe. 
Conceitos de Consultoria Interna de RH e suas ações para o desenvolvimento 
organizacional. Papel estratégico e atendimento eficaz às 
demandas das áreas clientes. Análise de casos de 
empresas nas quais a área de RH agrega valor ao 
negócio.

GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO
Estudo da gestão de um sistema de folha de 
pagamento.  Detalhamento de impostos, férias, 
aspectos legais, cálculos matemá�cos, 
impactos contábeis  e  financeiros,  na 
metodologia teóricas.  U�lização de so�ware. 
Estudo da gestão de um sistema de folha de pagamento com o 
amplo escopo de variáveis envolvidas, desde os impostos, 
férias, aspectos legais, cálculos matemá�cos, impactos 
contábeis e financeiros. Análise do impacto dos bene�cios sobre 
as pessoas da organização.

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE ANÁLISE DE DESEMPENHO
Aplicação de metodologias de avaliação de desempenho para 
obtenção de indicadores de resultados das equipes de 
t ra b a l h o .  M é t r i ca s  p a ra  ava l i a çã o  d e 
desempenho e o�mização da gestão 
estratégica de recursos humanos.  
Aspectos gerais dos indicadores na 
área de RH.

4º SEMESTRE
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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 



CORPO DOCENTE DE EXCELÊNCIA
Renato Torquato
Empreendedor, professor e consultor, Renato Torquato é mestre em Comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi, 
Especialização em Administração pelo IBMEC e em Administração de Marke�ng pela Universidade Anhembi Morumbi, e 
Graduação em Ciências Econômicas na FMU. Trajetória profissional com 25 anos de experiência no mercado financeiro, onde 
trabalhou em duas das maiores ins�tuições financeiras do país. Está no ambiente acadêmico desde 2009 como professor, hoje 
lecionando também na FranklinCovey Educa�on. Proprietário da empresa Fluir Inves�mentos, a qual atua desde 2008, em 
consultoria e treinamento de finanças para Famílias e Empresas. Escreveu o livro Básico em Tesouraria, juntamente com o Prof. 
Márcio Barros de Souza, o qual foi lançado pela Editora Senac lançado em 2016 e está em sua 2ª edição.

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.

José Mauricio Conrado Moreira da Silva
Professor da FranklinCovey Educa�on e da Universidade Presbiteriana Mackenzie nos bacharelados de Publicidade e 
Propaganda, Jornalismo e Letras, habilitação em Edição. Professor no Centro universitário Faculdade das Américas na área de 
Comunicação e no curso de Medicina. Formado em Propaganda, Publicidade e Criação pela Faculdade de Comunicação e Artes 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também em Comunicação e Artes do Corpo pela Faculdade de Comunicação e 
Filosofia da Pon�ficia Universidade Católica de São Paulo. Mestre e Doutor em Comunicação e Semió�ca (bolsista do Cnpq) 
também pela Pon�ficia Universidade Católica de São Paulo, com estágio de Doutoramento (Bolsa Capes PDEE) no Ins�tuto de 
Ciências Sociais da Universidade do Minho em Portugal. Seu principal objeto de pesquisa é o carnaval e seus processos 
comunica�vos e midiá�cos.
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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!
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certificados 
intermediários

PRESENÇA 
EM 150 PAÍSES

MASTERCLASS
EXCLUSIVO PARA ALUNOS 

E CONVIDADOS

A MESMA PLATAFORMA
DAS MELHORES 
UNIVERSIDADES 

DO MUNDO

OS MELHORES 
CONTEUDISTAS

TRILHA DE 
APRENDIZAGEM

PARA CADA 
AULA AO VIVO

30 ANOS DE 
CURADORIA 

DAS MELHORES 
PRÁTICAS DE 
LIDERANÇA

AULAS AO VIVO 
ONLINE

[ ]MATRICULE-SE JÁ
franklincovey.edu.br

11 95974 4829
faculdade@franklincovey.edu.br

CONCEITO
MÁXIMO NO

MEC


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15

