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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
Somos uma empresa global,
especializada em aprimorar desempenhos.
Ajudamos as organizações a conquistarem
resultados que exigem
mudanças no comportamento humano.

“

Paradigmas e Princípios
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.

FranklinCovey,
uma contribuição única
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.
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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.

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

VISÃO

Impactar profundamente o modo como as pessoas no mundo todo
vivem, trabalham e alcançam seus grandes propósitos.
Compromisso com os princípios
Somos apaixonados por nosso conteúdo e nos esforçamos para ser um modelo dos princípios e prá cas que ensinamos.

VALORES

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.

TECNOLOGIA

CONTEÚDO

METODOLOGIA

COMUNICAÇÃO
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OBJETIVO DO MBA
O curso de pós-graduação em gestão de contas públicas tem por obje vo formar execu vos que compreendam as
contas públicas, fornecer um conjunto de disciplinas que contribuam para o aperfeiçoamento dos processos de
gestão, controle e prestação de contas e, propiciando, ainda, a melhoraria do diálogo entre o governo e a
sociedade.

GRADE CURRICULAR COM CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS
Planejamento e Orçamento Público - 40h

Cer ﬁcado Intermediário

Finanças e Responsabilidade Fiscal - 40h

Gestão das Finanças Públicas

Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 40h
Licitações - 40h

Cer ﬁcado Intermediário

Gestão das Contratações
Públicas

Contratações - 40h
Improbidade Administra va - 40h
Controle Interno - 40h

Cer ﬁcado Intermediário

Gestão do Controle das
Contas Públicas

Controle Externo - 40h
Inteligência Ar ﬁcial - 40h
Produ vidade em Gestão
(Conteúdo Exclusivo FranklinCovey baseado nos "7 Hábitos para gestores") - 40h

4

Formação de líderes

TCC - Projeto Prá co - 40h

certificado final

Cer ﬁcado Intermediário

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

Planejamento de Projetos (Metodologia Cien ﬁca) - 40h

MASTERCLASS

EXCLUSIVO PARA ALUNOS
E CONVIDADOS

OS MELHORES
CONTEUDISTAS

certificados
intermediários
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OFERTA DAS DISCIPLINAS NA PÓS-GRADUAÇÃO*
AGO/
2021
SET/
2022

Controle
Externo

Produ vidade
em Gestão

Oferta das disciplinas
do MBA Live-Online.

JUL/2022

JUN/
2022

Controle
Interno

NOV/
2022
OUT/
Planejamento 2021
e Orçamento
DEZ/
Público
2022

OUT/
2023

FÉRIAS

Inteligência
Ar ﬁcial

OUT/
2022

NOV/
2023

AGO/
2022
Planejamento
de Projetos
(Metodologia
Cien ﬁca)

SET/
2021

SET/
2023

FÉRIAS
JAN/2023

• 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"

FEV/
2023

Inteligência
da Execução

NOV/
2021

TCC: consultar quadro ABAIXO.
AGO/
2023

Improbidade
Administra va
MAIO/
2022

MAR/
2023

Finanças e
Responsabilidade
Fiscal

FÉRIAS

DEZ/
2021

JUL/2023

JUN/
2023

Contratações

ABRIL/
2022

MAIO/
2023

Licitações

ABRIL/
2023
Contabilidade
Aplicada
ao Setor
Público

FÉRIAS
JAN/2022

FEV/
2022

MAR/
2022

TCC:

Trabalho de
Conclusão de Curso:

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.

*O presente calendário é passível de alteração a qualquer tempo, o que, uma vez evidenciado, será devidamente divulgado por meio de comunicado expresso.
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS
Planejamento e Orçamento Público
Apresentar as principais técnicas e exigências para elaboração e execução do orçamento público, demonstrando o
funcionamento do planejamento público e as possibilidades de sua alteração durante a execução do orçamento.

Finanças e Responsabilidade Fiscal
Apresentar, analisar e discu r as inovações introduzidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e seus reﬂexos no âmbito
da Administração Pública, a ﬁm de compreendeer a sua relevância e, por conseqüência, evitar as falhas passíveis de
punição.

Contabilidade Aplicada ao Setor Público
Apresentar os mecanismos de controle contábil das receitas, despesas e do patrimônio, em conformidade com as
Normas Nacionais e Internacionais de Contabilidade aplicadas ao setor público e de acordo com as exigências
determinadas pelos Tribunais de Contas.

Licitações
Apresentar os principais aspectos que levam à reprovação das
licitações por parte dos Tribunais de Contas, acarretando
responsabilização aos agentes públicos que par ciparam da
elaboração do edital.

Contratações
Apresentar as principais irregularidades observadas nas
contratações de compras e ser viços que levam à
responsabilização dos agentes públicos que par cipam da
formação do ato administra vo e do contratado, que
estabelece o vínculo com a Administração Pública.

Improbidade Administra va
Apresentar a repercussão dos atos de improbidade
administra va come dos por agentes públicos, servidores ou
não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS
Controle Interno
Demonstrar a necessidade de implementação de controles eﬁcientes a ﬁm de garan r que haja evidência adequada
quanto aos recursos aplicados, cumprimento da legislação e das exigências dos órgãos de controle.

Controle Externo
Compreender a estrutura e funcionamento dos Tribunais de Contas, a ﬁm de possibilitar o adequado exercício do
contraditório e ampla defesa em todas as fases do processo.

Inteligência Ar ﬁcial
Capacitar servidores e gestores públicos sobre as novas possibilidades de u lização da inteligência ar ﬁcial na análise
e prestação das contas públicas, considerando os critérios legais e contábeis, inclusive a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais.

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”.

DISCIPLINA 3
MANTENHA UM
PLACAR ENVOLVENTE
DISCIPLINA 1

DISCIPLINA 2

DISCIPLINA 4

FOQUE NO
CRUCIALMENTE
IMPORTANTE

ATUE NAS
MEDIDAS
DE DIREÇÃO

CRIE UMA CADÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS
E POTENCIA
IS |
LIBER

Produ vidade em Gestão

Há

bit
o

7A

FI
NE

Hábito 5
PROCURE PRIMEIRO
COMPREENDER, DEPOIS
SER COMPREENDIDO

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 6
LIDERE
PESSOAS

O
NT
ME
RU
ST
IN

(Conteúdo Exclusivo FranklinCovey baseado
nos "7 Hábitos dos Gestores Altamente
Eﬁcazes")

O

INTERDEPENDÊNCIA

CRIE SINERGIA

Hábito 4
PENSE GANHA-GANHA

INDEPENDÊNCIA
Hábito 3
FOQUE PRIMEIRO O MAIS IMPORTANTE

Hábito 1
SEJA PROAT IVO

GERENCIE A
SI MESMO

Hábito 2
COMECE COM O
OBJETIVO EM MENTE

DEPENDÊNCIA

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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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

N1

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

TAREFA FREQUÊNCIA - N1.1 (semana 1) = 0,5 ponto
PRAZO DE ENTREGA
DE TODAS
AS TAREFAS:
DIA 07 DO MÊS
SEGUINTE
DA DISCIPLINA.

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

N2

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

MÉDIA FINAL = N1 + N2
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.
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CORPO DOCENTE de excelência
Dr. André Galindo da Costa
Possui graduação em Administração Pública pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2009).
Licenciado em Administração pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo (2011). Mestre em Ciências no Programa de pósgraduação em Mudança Social e Par cipação Polí ca da Universidade de São Paulo (2014), onde pesquisou sobre
orçamento público, planejamento governamental e orçamento par cipa vo. Fez curso de extensão em nível de mestrado
em Desenvolvimento Humano Sustentável pela Università Degli Studi Milano Bicocca, de Milão, Itália (2015). Especialista
em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de São Paulo (2017). Doutor em Ciências da Integração da
América La na na linha de Pesquisa de Sociedade, Economia e Estado na Universidade de São Paulo, onde pesquisa sobre
o desenvolvimento histórico da dívida externa nos países da América La na (conclusão em 2020). Atualmente é assessor
de gabinete, professor e pesquisador da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo. Tem experiência na área de Administração Pública, com ênfase em Polí cas Públicas, Orçamento Público,
Finanças Públicas e Controle Social.

Disciplina:
Planejamento e
Orçamento Público

Ms. Moacir Marques da Silva
Auditor de Controle Externo concursado do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, onde exerceu os cargos de
Secretário de Fiscalização e Controle e Diretor da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do TCMSP; Contador,
Administrador e Advogado. Membro, pesquisador e atual presidente do Ins tuto Brasileiro de Contas Públicas –
IBCONTAS; professor e coordenador de cursos de pós-graduação em gestão pública e gestão de contas públicas. Possui
pós-graduação lato sensu em controladoria na gestão pública pela FIPECAFI/USP. Mestre em Administração. Doutorando
em Direito Econômico e Empresarial pela UNINI do México. Autor dos livros publicados pela Atlas: Curso de Auditoria
Governamental, Controle Externo das Contas Públicas e Lei de Responsabilidade Fiscal, Enfoque Jurídico e Contábil para
os Municípios.

Disciplina:
Finanças e
Responsabilidade
Fiscal

Ms. Dorival Caldeira da Silva
Contador, com 26 anos de serviço público na área contábil. Exerceu cargos de chefe de unidade de contabilidade,
supervisor de ﬁnanças, diretor ﬁnanceiro e auditor geral da Prefeitura Municipal de São Paulo e Diretor do Departamento
de Planejamento e Execução Orçamentária, da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Jundiaí.
Coordenador da Comissão para Levantamento nos úl mos 5 anos do ICMS cobrado a maior nas contas de Energia Elétrica
na Secretaria Municipal da Saúde. Coordenador por ARS-1 do Grupo de Planejamento e Orçamento Programa.
Coordenador da Comissão de Adiantamentos Bancários da SMS. Coordenador – Suplente da Comissão para
Levantamento de Bens Patrimoniais adquiridos pela Coperpas-1 para ﬁns de incorporação. Possui pós-graduação lato
sensu em contabilidade avançada e mestrado em ciências sociais aplicadas pela Universidade de Guarulhos. É professor e
palestrante.

Disciplina:
Contabilidade
Aplicada ao
Setor Público

Dra. Chris ane de Carvalho Stroppa
Graduada em Direito pelo Centro Universitário Eurípedes Soares da Rocha de Marília (1990). Doutora e Mestra em Direito
pela Pon cia Universidade Católica de São Paulo. Assessora de Controle Externo no Tribunal de Contas do Município de
São Paulo. Ex-Assessora Jurídica na Secretaria da Saúde do Município de São Paulo. Ex-Procuradora da Universidade de
São Paulo. Atualmente é Professora de Direito Administra vo da Pon cia Universidade Católica de São Paulo e
Professora Titular da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Membro associado do Ins tuto Brasileiro de Direito
Administra vo – IBDA, do Ins tuto de Direito Administra vo Paulista – IDAP e do Ins tuto dos Advogados de São Paulo –
IASP. Ministra Simpósios e Treinamentos na área de Licitações e Contratos. Tem experiência na área de Direito, com ênfase
em Direito Administra vo, Cons tucional e Municipal. É sócia do escritório Carvalho Stroppa Sociedade de Advogados,
atuando proﬁssionalmente nas áreas de Direito Administra vo, com enfoque especial em Licitações e Contratos.

CONCEITO
MÁXIMO NO

MEC

Disciplina:
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CORPO DOCENTE de excelência
Ms Rosano Pierre Maieto
Graduação em Direito pela Universidade de São Paulo(1999) e mestrado em Curso no nivel de Mestrado pela
Universidade Nove de Julho(2019). Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público. Auditor de
Controle Externo concursado do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Professor da Escola Superior de Gestão e
Contas Públicas do TCMSP.

Ms. Maria Fernanda Pessa

Disciplina:
Contratações

de Toledo

Advogada na área de Direito Público com atuação (consul va e contenciosa) em ações de improbidade administra va,
ações civis públicas, contratos públicos e em matéria eleitoral. Atualmente é Assessora Jurídica de Controle Externo do
Tribunal de Contas do Município de São Paulo e professora da Escola de Gestão e Contas Públicas do TCMSP. É mestre em
Direito Cons tucional pela PUC-SP, pós-graduada em Gestão Pública Legisla va pela USP e doutoranda em
Desenvolvimentos, Sociedades e Territórios pelo UTAD-PT.

Disciplina:
Improbidade
Administra va

Ms. Gustavo de Oliveira Gallardo
Auditor Federal de Controle da Controladoria Geral da União desde 2001. Graduado em Engenharia Civil pela UNICAMP,
com mestrado em Cálculo Estrutural pela UNICAMP, MBA em Controladoria pela FIPECAFI e MBA Execu vo pela FGV. Na
Controladoria Geral da União realizou ﬁscalizações e auditorias em órgãos e en dades das três esferas de governo, tendo
ocupado os cargos de Chefe de Auditoria e Chefe de Fiscalização. Posteriormente atuou na Prefeitura do Município de São
Paulo, ocupando os cargos de Auditor Geral do Município e Controlador Geral do Município; no Tribunal de Contas do
Município de São Paulo ocupando o cargo de Assessor de Controle Externo e no Porto de Santos, como Superintendente
de Auditoria.

Disciplina:
Controle
Interno

Ms. Antônio Carlos Alves Pinto Serrano
Graduação em Direito pela Universidade São Marcos em 2000. Especialista em Propriedade Imaterial pela Escola Superior
de Advocacia de São Paulo – ESA/SP em 2012. Mestre em Direito Administra vo pela Pon cia Universidade Católica de
São Paulo – PUC/SP em 2019. Doutorando em Direito Administra vo pela Pon cio Universidade Católica de São Paulo –
PUC/SP início em 2021. Experiência proﬁssional de 20 anos em direito público, trabalhando como advogado em
escritórios privados de São Paulo, assessor jurídico da Secretaria de Negócios Jurídicos do Município de São Paulo,
assessor jurídico na Assembleia Legisla va de São Paulo, membro da Comissão Estadual de ex-Presos Polí cos do Estado
de São Paulo, membro fundador e atual vice-Direitor de eventos do Ins tuto de Direito Administra vo Sancionador,
membro fundador do Ins tuto Brasileiro de Contas Públicas – IBContas, assessor jurídico no Tribunal de Contas do
Município de São Paulo e professor na Escola de Contas do TCM/SP.

CONCEITO
MÁXIMO NO

MEC

Disciplina:
Controle
Externo
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CORPO DOCENTE de excelência
Ms. Luís Felipe de Oliveira Reis
Mestre em Matemá ca pela Universidade Federal do ABC. Especialista em Administração Pública pela Escola Superior de
Gestão e Contas Públicas do TCM-SP. Pesquisador do Ins tuto Brasileiro de Contas Públicas – IBContas. Coordenador do
grupo de pesquisa sobre Inteligência Ar ﬁcial do IBContas. Professor de cursos preparatórios para concursos públicos,
atuando nas disciplinas de Administração Geral, Administração Pública, Matemá ca, Esta s ca e Raciocínio Lógico.

Disciplina:
Inteligência
Ar ﬁcial

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

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.

Disciplina:
Planejamento
de Projetos
(Metodologia
Cien ﬁca)

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.

CONCEITO
MÁXIMO NO

MEC

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

Liderança
Stephen R. Covey

Execução
Ram Charan

Inovação
Clayton Christensen

Administração
Jack Welch

CONCEITO
MÁXIMO NO

MEC

Conﬁança
Stephen M.R. Covey

Clientes
Fred Reichheld
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TURBINE SEU CURRICULO
COM UM CERTIFICADO
DA FRANKLINCOVEY!

CONCEITO
MÁXIMO NO
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PRESENÇA
EM 150 PAÍSES
A MESMA PLATAFORMA
DAS MELHORES
UNIVERSIDADES
DO MUNDO

30 ANOS DE
CURADORIA
DAS MELHORES
PRÁTICAS DE
LIDERANÇA

o melhor conteúdo
do mercado
OS MELHORES
CONTEUDISTAS
MASTERCLASS
EXCLUSIVO PARA ALUNOS
E CONVIDADOS
AULAS AO VIVO
vídeoaulas
e-books
e muito mais!

TRILHAs DE
APRENDIZAGEns

Parceiro Comercial:

Apoio Pedagógico:

CONCEITO
MÁXIMO NO

MEC
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