
ESTRUTURA CURRICULAR 

MÓDULO LIDERANÇA EM ESG 

Competência 

Desenvolver atributos de liderança, que o capacite a integrar, construir, liderar e gerenciar 

equipes de alta performance, bem como, comunicar-se de forma assertiva, desenvolvendo 

a percepção empática e inclusiva. Compreender as políticas e práticas de responsabilidade 

sócio ambiental e padrões de relacionamento com os mais diversos públicos e atores sociais 

com foco em Environmental, Social and Corporate Governance (ESCG) . 

Conteúdo programático 

Liderança 

Aborda a temática da Liderança e gestão de equipes de alta performance. Habilidades da liderança: 

inteligência emocional e espiritual, comunicação assertiva, gestão do tempo e negociação 

Cultura organizacional, diversidade e inclusão 

Aborda a Cultura organizacional, suas perspectivas teóricas e metodológicas, bem como aspectos 

relacionados às mudanças e aprendizagem organizacional. Os estudos e tendências relacionadas à 

gestão da diversidade e inclusão nas organizações são apresentados. 

Environmental social and governance 

Aborda conceitos, metodologias e práticas relacionadas ao ESG. Tendências relacionadas a gestão 
para a sustentabilidade, criação de valor compartilhado e negócios de impacto. 

TOTAL DO MÓDULO 

MÓDULO INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

Competência 

Analisar e aplicar as teorias e conceitos relacionados à inovação e a competitividade. 

Compreender e dominar o uso de ferramentas digitais e de apoio ao processo decisório, 

formulação da estratégia e inovação. 

Conteúdo programático 

Gestão estratégica 

Gestão da inovação 

Transformação digital 

TOTAL DO MÓDULO 

CH 

30 

30 

30 

90h 

CH 

30 

30 

30 

90h 



MÓDULO LIDERANÇA PARA RESULTADOS 

Competência 

Analisar e aplicar fundamentos e conceitos relacionados ao autoconhecimento e liderança 

de equipes no contexto das organizações. Compreender e praticar ferramentas de apoio à 

implementação de estratégias para a formação e desenvolvimento de equipes. 

Competências da liderança e autoconhecimento 

Comportamento organizacional: cultura e clima e gestão de conflitos 

Formação e desenvolvimento de equipes 

TOTAL DO MÓDULO 

MÓDULO JORNADA DE EXPERIÊNCIA PRÁTICA 

Competência 

Conhecer e analisar as melhores práticas na formação e liderança de equipes de alta 

performance no contexto de organizações de referência. Aplicar competências desenvolvidas 

na trajetória do curso em projeto destinado a organizações públicas, privadas ou do terceiro 

setor. 

1 nstru mentos metodológicos 

Benchmarking - melhores práticas em liderança, formação e desenvolvimento de 

equipes de alta performance 

Mentoria - Projeto Final de Curso 

TOTAL DO MÓDULO 

CH 

30 

30 

30 

90h 

CH 

30 

30 

30 

90h 


