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Apresentação
Trata o presente do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do curso de graduação em ADMINISTRAÇÃO –
Bacharelado do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, doravante denominado Insper.
Consubstancia-se em uma proposta curricular nas bases legais do sistema educativo nacional e nos princípios
norteadores do ensino superior, explicitados na LDB nº 9.394/96 e Res. Nº 4, de 13 de Julho de 2005 que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, bacharelado, e dá
outras providências.
Este documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e didático-pedagógicos estruturantes da
proposta do curso em consonância com o Projeto Político-Pedagógico Institucional. Em todos os elementos
estarão explicitados princípios, categorias e conceitos que materializarão o processo de ensino e de
aprendizagem destinados a todos os envolvidos nesta práxis pedagógica.
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO
1.1 Identificação
Curso de Bacharelado em Administração (18278)
Ato de Autorização: Portaria 772 de 24 de Julho de 1998
Ato de Reconhecimento: Portaria 1.845 de 14 de julho de 2003
Ato de Renovação do Reconhecimento: Portaria 705 de 18 de dezembro de 2013 – DOU 19/12/2013
Duração: 04 anos
Turno: Diurno - Integral
Ano de início: 1999
Coordenador: Prof. Dr. Guilherme Silveira Martins

1.2 Missão, Visão e Decálogo da IES
A missão de uma instituição expressa um senso de propósito, orientando suas ações e comunicando os
objetivos almejados. Em uma sociedade em evolução, na qual seus elementos constitutivos experimentam a
mudança constante de objetivos, valores e processos, torna-se imperioso revisar periodicamente a missão de
uma instituição.
Reformulada por meio de um amplo processo participativo que envolveu a comunidade (alunos, professores,
foros de governança, conselheiros, empregadores, empresas apoiadoras) em debates e discussões ao longo
do ano de 2012, a Missão do Insper, válida desde o início de 2013 (e reiterada para este PDI), busca promover
o alinhamento das ações institucionais em torno de um propósito comum, conforme segue:
“Ser um centro de referência em educação e geração de conhecimento nas áreas de
administração, economia, direito e engenharia, explorando suas complementaridades para
agregar valor às organizações e à sociedade.
Visamos ao desenvolvimento de líderes e profissionais inovadores, da graduação às demais
etapas de suas vidas, por meio de um forte engajamento do corpo docente e discente no processo
de ensino e aprendizagem, habilitando-os a lidar com as complexidades do ambiente em que
atuarem.
Valorizamos a pesquisa fundamentada em questões relevantes às organizações e à sociedade”
No mesmo processo, foi reformulada a Visão do Insper:
“Ser a melhor instituição de ensino superior brasileira nas áreas em que atuar e ser reconhecida
como tal”.
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A Missão e a Visão do Insper são revisadas a cada 5 anos, estando assim prevista nova revisão para o ano de
2018, contando com a participação de toda a comunidade da instituição e passando a vigorar no início de 2019.
Além da Missão e Visão, um Decálogo de princípios orienta a atuação do Insper.
1. Nossa Missão é ensinar e gerar conhecimento em áreas onde podemos dar contribuição efetiva,
lastreada em fortes princípios éticos. Somos uma escola integrada e incentivamos a máxima
interação entre nossas áreas de atuação.
2. Nossas atividades de ensino abrangem programas de graduação, pós-graduação e educação
executiva, voltados para públicos diferentes, com objetivos distintos de aprendizagem.
3. Nossos objetivos de aprendizagem compreendem não apenas conteúdo acadêmico, mas
também o desenvolvimento de competências essenciais como habilidade de análise e resolução
de problemas, trabalho em equipe, liderança de grupos de projeto, argumentação e
apresentação.
4. Reforçamos valores e discutimos dilemas éticos. O objetivo final é desenvolver cidadãos
competentes e socialmente responsáveis, com coragem para inovar e empreender, capazes de
ser agentes de mudança onde quer que atuem.
5. Visamos sempre aprimorar a mensuração do efetivo aprendizado dos alunos, em todos os
nossos programas, à luz dos fins pretendidos, em um processo de adequação que visa a
melhoria contínua.
6. Acreditamos que o aprendizado só pode ser alcançado mediante um forte engajamento do aluno
e de métodos de ensino que assegurem sua participação ativa neste processo, dentro e fora da
sala de aula.
7. Cremos ser fundamental contar com a dedicação intensa de nossos professores, tendo como
foco não apenas a transmissão de conteúdo, mas sim o efetivo alcance dos objetivos de
aprendizagem.
8. Damos ênfase à geração de conhecimento que contribua para um melhor entendimento e
solução de problemas reais que afetam as empresas e a sociedade. Para tanto, a maioria de
nossos professores, em maior ou menor grau, também têm responsabilidade de pesquisa, que
pode ser voltada para publicação em revistas científicas ou aplicada, direcionada à prática.
9. Acreditamos e seguimos a meritocracia internamente com nosso corpo discente, docente e staff.
Nossas relações, tanto com o público interno quanto com o externo, reguladores, fornecedores,
clientes e demais membros da comunidade são pautadas por respeito mútuo, cortesia,
profissionalismo, total aderência à lei e sólidos valores éticos.
10. Para cumprir nossa Missão, queremos ter professores de diferentes perfis, todos altamente
competentes – e reconhecidos como tal – em suas linhas de atividade, totalmente dedicados e
alinhados aos nossos valores.

1.3 Valores Institucionais
Honestidade e Integridade são valores essenciais a todos os membros da comunidade Insper. É, portanto,
esperado que todos os integrantes dessa comunidade tenham um comportamento ético dentro e fora da escola.
Ética diz respeito ao impacto de nossas ações em outras pessoas. Logo, as relações entre as pessoas que
convivem no ambiente da Escola, estudantes, professores e corpo administrativo, bem como com o público
externo, devem ser conduzidas de forma gentil, atenciosa, respeitosa e absolutamente desvinculada de
qualquer preconceito. Dessa forma, estaremos cultivando um ambiente saudável, onde todos manifestam total
comprometimento com a boa reputação e com o fortalecimento do Insper como um centro de referência em
ensino e pesquisa.
8
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Alguns princípios fundamentais que devem nortear o dia-a-dia dos membros da comunidade Insper são:
Comprometimento – manifestado na qualidade dos serviços prestados, na atenção à realização de objetivos
e metas estabelecidos, em uma atitude colaborativa voltada para o trabalho em equipe, que, aliando diferentes
competências, irá propor e implementar soluções efetivas para os problemas e desafios encontrados.
Confiança mútua – todo indivíduo tem direitos e deveres consigo próprio e com o outro. Adesão aos
compromissos assumidos, honestidade, integridade e sinceridade nas relações são condições que reforçam a
confiança mútua, essencial para o trabalho em equipe.
Responsabilidade – todos nós somos responsáveis pela preservação e segurança do patrimônio humano,
material e cultural do Insper, pela boa gestão desse patrimônio e pelo cumprimento de leis, acordos ou
convenções coletivas, conforme as determinações em vigor, incluindo os princípios sob os quais o Insper
Instituto de Ensino e Pesquisa é regido, expressos neste Código de Ética.
Valorização da diversidade – estimular a diversidade fortalece o respeito e a aceitação das diferenças.
Pessoas com origem, formação, personalidade e talentos diferentes, unidas em torno do mesmo propósito,
complementam-se e aumentam a capacidade da equipe em resolver problemas e atender aos objetivos
almejados.
Para que esses princípios possam se transformar em realizações, é fundamental haver comunicação clara e
frequente e o compartilhamento de ideias e informações, para que a participação de cada indivíduo possa ser
mais consciente e efetiva. Sendo o Código de Ética e Conduta parte integrante dos princípios do Insper Instituto
de Ensino e Pesquisa, cabe aos membros da comunidade acadêmica observá-lo e preservá-lo.

1.4 Breve histórico
O Insper Instituto de Ensino e Pesquisa foi instituído pela portaria de credenciamento do Ministério da
Educação de número 772, de 24 de Julho de 1998, publicada no Diário Oficial da União em 27 de Julho de
1998. Posteriormente, foi recredenciado pela Portaria 915 de 6 de Julho de 2012, publicada no Diário Oficial
da União em 09 de julho de 2012.
Graduação
O Insper iniciou a oferta de cursos de graduação, em São Paulo, em março de 1999, com o objetivo de ser
uma escola de referência em educação e geração de conhecimento, originalmente nas áreas de Administração
e Economia. Para tanto, foram criados os cursos de bacharelado em Administração e em Ciências Econômicas
(Portarias 772 e 1.177, de 24 de julho e de 16 de outubro de 1998, respectivamente). Inicialmente uma
instituição com fins lucrativos, tornou-se, em 2004, instituição privada sem fins lucrativos, por meio de uma
doação de todos os ativos para um instituto também denominado Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa, uma
associação sem fins lucrativos. Pereniza-se nesta condição.
Desde as primeiras turmas dos cursos de graduação, o Insper evidenciou seu compromisso com a qualidade
da formação de seus egressos. Ainda que com baixa seletividade na admissão (pouco mais de um candidato
por vaga em Administração e menos de um candidato por vaga em Administração), os egressos das primeiras
turmas de Administração e Ciências Econômicas classificaram o Insper em terceiro lugar nacionalmente nas
duas áreas, pelos resultados do exame nacional realizado em 2002, denominado Provão à época.
Em 2015, o Insper expande suas atividades de graduação, com a oferta de três cursos de Engenharia, nas
áreas de Mecânica, Mecatrônica e Computação. Os primeiros resultados que comprovam a qualidade desses
9
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cursos podem ser representados na conquista por equipes de seus alunos, em 2017, do 1º lugar em duas
premiações internacionais: Innovation Olympics e L’Oréal Brandstorm.
Tabela 1 - Conceitos Avaliativos da Graduação
Curso

Nota ENADE

Conceito/MEC - CPC

Conceito/MEC - CC

Administração

5

4

-

Ciências Econômicas

4

4

5

Engenharia Mecânica

-

-

3

Engenharia Mecatrônica

-

-

4

Engenharia de Computação

-

-

4

Fonte: MEC/INEP, 2018.

Pós-Graduação e Educação Executiva
Já no início, o Insper oferecia cursos de pós-graduação lato sensu na área de administração (MBA Executivo
e MBA Executivo em Finanças) e ainda antes de formar as primeiras turmas de graduação, lançou programas
de Pós-graduação Lato Sensu na área de Direito (L.LM. Master of Laws), ampliando as áreas de atuação
iniciais de administração e economia.
O portfólio de programas de Pós-graduação cresceu ao longo dos anos, ainda dentro da área de Administração.
A Pós-graduação Stricto Sensu iniciou em 2003 com o Mestrado Profissional em Economia, logo seguido pelo
Mestrado Profissional em Administração. O portfólio de Pós-graduação Stricto Sensu se consolidou em 2015
com o lançamento do Doutorado em Economia dos Negócios.
Na última avaliação quadrienal CAPES de programas Stricto Sensu (2017), o Insper obteve os seguintes
conceitos:
Tabela 2 - Evolução da Avaliação dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (2017) do Insper entre 2007 e 2016
Triênio
2007-2009

Triênio
2010-2012

Quadriênio
2013-2016

Mestrado Profissional em Administração

3

4

5

Mestrado Profissional em Economia

5

5

5

Curso

Doutorado em Economia dos Negócios

4

Fonte: MEC/CAPES, 2018.

Pelo décimo primeiro ano consecutivo, em 2017 os cursos de Educação Executiva são contemplados no
ranking internacional do jornal Financial Times (51º em programas customizados e 54º em programas abertos).
O ranking seleciona os melhores cursos de educação executiva do mundo inteiro e conta com instituições
renomadas como Insead, Harvard, Stanford e IMD.
Os excelentes conceitos já referenciados de graduação e pós-graduação trazem relevante impacto aos
conceitos institucionais do Insper, contribuindo para o cumprimento de seu objetivo em ser uma escola de
referência.
Tabela 3 - Conceitos Avaliativos do Insper
Ano

IGC

IGC Contínuo

Ranking BR
Faculdades

CI

2013

5

4,4086

14º/ 1645

5
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2014

5

3,9984

12º/1665

5

2015

4

3,8832

18º/1729

5

2016

4

3,9146

20º/1731

5

2017

5

4,0366

18º/1623

5

Fonte: MEC/INEP, 2018.

Insper além fronteiras
No âmbito internacional, o Insper recebeu em 2007 sua primeira acreditação internacional, conferida pela
AMBA – Association of MBAs aos seus programas de MBA Executivo, MBA Executivo em Finanças e MBA
Executivo em Gestão de Saúde, todos programas de pós-graduação Lato Sensu. As referidas acreditações
foram renovadas a cada ciclo de 5 anos, sendo o atual processo realizado em 2017 com validade de 5 anos.
Ao final de 2010, o Insper obteve a importante acreditação internacional de escolas de negócios, outorgada
pela AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business, fundada em 1916.
Esta acreditação teve seu processo de renovação com êxito no último ano de 2016 com validade até 2021.
Em 2017, o Insper recebeu sua terceira acreditação internacional, a EQUIS – European Quality Improvement
System, conferida pela European Foundation for Management Development – EFMD.
Marca determinante para seu reconhecimento internacional, obteve-se assim, a denominada “tríplice coroa”,
sendo a segunda instituição brasileira com esta conquista alcançada por apenas cerca de 90 escolas de
negócios no mundo.
Outra vertente em que o Insper tem se dedicado a se diferenciar diz respeito a se tornar uma instituição
acessível a alunos cuja renda familiar não permite arcar com os valores das mensalidades dos nossos cursos.
Para tanto, desde 2004, o Insper possui um Programa de Bolsas (parciais e integrais) que, a partir de 2013,
passou a ser não restituível para os bolsistas integrais. Além da isenção da mensalidade, os estudantes
recebem auxílio para alimentação e materiais acadêmicos.
Em 2016, foi oferecido um total de 214 bolsas (136 parciais e 78 integrais), num crescimento de 22,2% em
relação a 2015; já o Fundo de Bolsas captou R$ 4,6 milhões, 50% a mais do que no ano anterior.
Em 2017, o Insper contou com 4% do total de sua receita oriunda de contribuições para o Fundo de Bolsas,
tendo nesse aumento de engajamento/participação, especialmente de alunos egressos (Alumni), uma das
grandes metas da escola. Este fundo de bolsas é o principal financiador do mais novo programa de
atendimento a alunos carentes, a “Toca da Raposa”, residência estudantil localizada próxima do campus e que
pode abrigar gratuitamente até 51 estudantes da graduação com bolsa integral que moram fora da região
Metropolitana e do Estado de São Paulo.

1.5 Inserção Regional
O Insper tem uma vocação para o empreendedorismo desde a sua missão, que expressa em um dos trechos:
“Visamos ao desenvolvimento de líderes e profissionais inovadores[...]”. Sua inserção numa região com
características favoráveis ao fomento do empreendedorismo seria, portanto, algo natural e apropriado.
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O ranking de cidades empreendedoras brasileiras de 2017, elaborado pela Endeavor 1, coloca a Cidade de São
Paulo em primeiro lugar. O índice leva em consideração o ambiente regulatório, a infraestrutura, o mercado, o
acesso a capital, a inovação, o capital humano e a cultura empreendedora.
São Paulo destaca-se sobretudo nas dimensões de infraestrutura, mercado e acesso a capital, dimensões em
que ocupa a primeira ou segunda posição nacional. Segundo a pesquisa, há, entretanto, oportunidades de
aprimoramento em outras dimensões, algumas das quais podem ser fortemente influenciadas por instituições
de ensino superior, como a Inovação, o Capital Humano e a Cultura Empreendedora. Neste contexto, o Insper
se insere numa região que ao mesmo tempo favorece a sua missão e na qual pode ter um impacto relevante
no desenvolvimento regional e do país.

1.5.1 Microlocalização
O Insper tem seu campus atual localizado no bairro de Vila Olímpia, considerado um bairro de elevado padrão
do oeste da cidade de São Paulo, classificado pelo CRESCI como zona de valor B, mesmo grau de bairros
como Jardim Paulistano e Pinheiros. A Vila Olímpia é pertencente ao distrito do Itaim Bibi, sendo administrada
pela Subprefeitura de Pinheiros. Tem seus limites em grandes avenidas da capital: Santo Amaro, Bandeirantes,
Marginal Pinheiros e Juscelino Kubitschek, sendo cortada ao meio pelas Avenidas Faria Lima e Hélio Pelegrino,
onde se encontra o Insper. A Avenida Faria Lima é um dos centros financeiros da cidade de São Paulo, com
grande concentração de empresas do setor. O bairro abriga grande número de escritórios de organizações
nacionais e multinacionais dos mais variados setores, com destacada concentração de empresas de alta
tecnologia, a ponto de já ter sido citada como Vale do Silício paulistano 2.

1.5.2 Cenário Socioeconômico da Região
A região metropolitana de São Paulo concentra trinta e nove municípios e é o maior polo de riqueza do país.
Seu PIB corresponde a pouco mais da metade do estado, 55% e a 18% do total nacional. Metade da população
do estado vive nesta região, com importantes complexos industriais como da capital e ainda do Grande ABC
(Santo André, São Bernardo e São Caetano), Guarulhos (onde está localizado o aeroporto internacional de
maior movimento de passageiros do Brasil) e Osasco. Há ainda importantes zonas comerciais e financeiras,
com destaque para a Bolsa de Valores de São Paulo – BM&FBOVESPA, localizada na região central da capital
paulista.
O estado de São Paulo com cerca de 45 milhões de habitantes, cerca de 22% da população brasileira, é
considerado desde a sua expansão industrial na década de 1950 o estado mais pujante economicamente da
nação. Atualmente sua economia representa 31,2 % do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, e 28,9% do PIB
Industrial.
Segundo o Ranking da Competitividade dos estados brasileiros em 2017, o Estado de SP mantém-se como o
grande destaque em nosso país, como espaço de produção, desenvolvimento e inovação.

1

Vide https://endeavor.org.br/ice2017/
Vide
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/morar/2017/03/1867599-na-vila-olimpia-vale-do-silicio-paulistano-jovem-querpraticidade.shtml Acesso em 11/10/2017
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Figura 1 - Ranking de Competitividade

Fonte:
http://www.rankingdecompetitividade.org.br/ranking/2017/geral

O mesmo ranking atribui notas em diferentes pilares como potencial de mercado, educação e inovação e o
Estado de SP, em todos os indicadores, aparece em destaque especialmente por sua alta capacidade de atrair
talentos e investimentos.
Figura 2 - Ranking de Competitividade - Notas do Estado de São Paulo nos principais pilares

Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/perfil.
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Vale ainda destacar, do mesmo estudo, o posicionamento do estado de SP no ranking Inovação, ressaltando
indicadores como investimentos em P&D, Patentes e Produção Acadêmica, estando sempre entre os 3
melhores estados da federação.
Figura 3 - Posicionamento do Estado de São Paulo no Ranking de Inovação

Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/perfil.

1.5.3 Contexto Educacional
No cenário educacional, o estado é líder nacional em qualidade da educação formal medida pela nota do IDEB
para os primeiros anos do ensino fundamental, e para o 3º ano do ensino médio, ficando em segundo lugar na
medição intermediária do 8º/9º ano fundamental. Como podemos observar no Quadro 2.1, desde a primeira
edição do IDEB em 2005 até a mais recente em 2015 há uma clara evolução das notas obtidas pelo conjunto
das escolas do estado de São Paulo. Dos 100 melhores municípios brasileiros em termos de qualidade de vida
(medida pelo IDHM), 55 ficam no estado de São Paulo, com destaque para São Caetano do Sul, primeiro lugar,
pertencente à região metropolitana de São Paulo. A própria capital figura na 28º posição.
Tabela 4 - Evolução das notas do Estado de São Paulo no IDEB
Ano

2005

2007

2009

2011

2013

2015

4º série / 5º ano

4,7

5

5,5

5,6

6,1

6,4

8º série / 9º ano

4,2

4,3

4,5

4,7

4,7

5

3º série Ensino Médio

3,6

3,9

3,9

4,1

4,1

4,2

Fonte: INEP/MEC, 2016 Compilação própria.

Analisando ainda os dados do ranking de competitividade dos estados brasileiros na área educacional, ratificase o protagonismo do estado de SP em todos os 5 indicadores avaliados conforme quadro a seguir:
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Tabela 5 - Posicionamento do Estado de São Paulo nos indicadores de Educação
Indicador

2015

2016

2017

1.

Avaliação da Educação

100,0

1º

100,00

1º

100,0

1º

2.

ENEM

95,5

2º

100,00

1º

100,0

1º

3.

IDEB

100,0

1º

100,00

1º

100,0

1º

4.

Índice de Oportunidade de Educação

100,0

1º

100,00

1º

100,0

1º

5.

PISA

68,6

6º

88,00

7º

88,0

7º

Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/perfil.

Por se encontrar em um grande centro, o número de jovens que concluem anualmente seus estudos em nível
médio é elevado e o Insper procura desenvolver estratégias voltadas para incentivar a formação acadêmica de
nível superior como instrumento gerador de mudança social voltada para o desenvolvimento local, regional e
nacional.
Figura 4 - Quantidade de alunos concluintes Ensino Médio – São Paulo/SP

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.

Este imenso universo de alunos concluintes do Ensino Médio a cada ano no estado de SP e especialmente na
cidade de São Paulo (vide figura 5), somados a outros de anos anteriores (estoque de capital humano),
compõem a cada ano, o principal bojo de possíveis novos alunos para um novo ciclo de formação Insper.
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Figura 5 - Quantidade de candidatos inscritos no Ensino Superior – São Paulo/SP

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.

O Ensino Superior no Estado de SP conta em 2016 (último CenSup – Censo do Ensino Superior divulgado)
com 509 IES privadas sendo 150 destas somente na cidade de São Paulo, dentre estas o Insper.
Figura 6 - Quantidade de IES Privadas – São Paulo/SP

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.

Já o universo total de alunos matriculados alcança números máximos em termos de Estado e cidade em
comparação a outros estados e cidades no Brasil.
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Figura 7 - Quantidade de alunos matriculados no Ensino Superior Privado – São Paulo/SP

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.

Muito embora os números são expressivos em termos de montante total da demanda possível, o Insper prioriza
e continuará priorizando uma seleção primorosa em relação aos possíveis ingressantes, preocupado muito
mais em responder ao mercado a longo e médio prazo no que tange às entregas correlacionadas à qualidade
de seu concluinte (perfil do egresso), em detrimento a respostas imediatas quantitativas em relação aos seus
ingressantes. O gráfico a seguir demonstra a correlação entre os ingressantes (Sale Share) em relação a seus
indicadores acadêmicos representados no IGC – Índice Geral de Cursos da IES, conforme legislação MEC
(Portaria Normativa 40/2007 reeditada ao final de 2017 na Portaria Normativa 19/2017).
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Figura 8 - Comparativo IGC x Sale Share (ingressantes) Insper

Fonte: http:/ www.indicadoreseducacionais.com.br/.

Os estudos apresentados acerca do contexto educacional ratificam o posicionamento de mercado do Insper
assim como, sua Missão, Visão e comprometimento com/para uma Educação de qualidade com propósitos
diferenciados em sua execução.
O Insper atua como instrumento das mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais e ambientais de sua
micro e meso região, alcançando seu impacto ainda, em nível nacional e internacional (a partir da nova política
de bolsas incluindo a possibilidade de moradia e extensivo a todos os interessados independente de sua origem
nacional e/ou internacional), desenvolvendo projetos e programas que refletem melhoria da qualidade de vida
das comunidades representativas de seus egressos e englobam diversas linhas de ação que vão desde o
incentivo às inovações e estímulo à integração da Instituição com a realidade das organizações que com ela
se relacionam; de envolvimento da comunidade com o processo educacional; de capacitação pedagógica; de
meio ambiente e ações de/para a sustentabilidade; de trabalho e ação social.

1.5.4 Administração
O curso de Administração é um curso clássico nos portfólios das instituições de ensino superior (IES) no Brasil.
Embora sempre esteve entre os cursos mais oferecidos, nos últimos 6 anos vem em queda expressiva, fruto
em boa parte, da própria expansão do ensino superior na década de 2000 e posterior queda na década atual.
De 2010 para 2016, temos uma queda no número de cursos de cerca de 12% no Brasil, 15% no Estado de SP
e 16% na cidade de São Paulo (Figura 9). Estes números englobam todas as modalidades de oferta, presencial
e a distância.
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Figura 9 - Evolução dos cursos de Administração (púbico e privado) - São Paulo/SP

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.

Embora o número total de cursos de Administração no país esteja caindo, observa-se um crescimento dos
cursos na modalidade à distância (EaD), na ordem de 30% no país, no estado e na cidade de São Paulo (Figura
10). Por outro lado, a queda da oferta presencial supera os 15% em média no Brasil e no estado de SP,
chegando a 24% na cidade de São Paulo como os dados a seguir indicam (
Figura 11). Há no mercado, portanto, uma alternância da oferta do curso presencial para EaD.
Figura 10 - Evolução dos cursos de Administração EAD (púbico e privado) - São Paulo/SP
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Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.

Figura 11 – Evolução dos cursos de Administração presencial (púbico e privado) - São Paulo/SP

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.

Com a queda no número de cursos totais em oferta, é esperado o movimento natural de queda do número de
vagas ofertadas também. E os dados apontam para este decréscimo no número total, no entanto, o índice é
bem menor que o apontado no de cursos, uma vez que na modalidade de EaD onde o quantitativo de cursos
ofertados aumentou, o número de vagas autorizadas é sempre expressivo pois falamos de larga escala na
oferta. A Figura 12 indica uma que de cerca de 6% a 7% do número total de vagas ofertadas.
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Figura 12 – Evolução das vagas ofertadas nos cursos de Administração (púbico e privado) - São Paulo/SP

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.

Este cenário de queda da oferta de vagas se contrapõe ao crescimento expressivo do interesse de alunos para
o curso de Administração no ensino superior, a partir das análises. No período de 2010 a 2016 foi possível
observar um crescimento médio de pouco mais de 30% no número de candidatos inscritos nos vestibulares do
curso.
Figura 13 – Evolução dos candidatos inscritos para os vestibulares de Administração (púbico e privado) - São Paulo/SP

Fonte:
http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.
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O crescimento da procura, no entanto, gerou um crescimento mínimo de 1% no número de ingressantes em
Administração no Brasil. No estado de São Paulo é possível observar uma queda de 9% e na capital uma
queda de 13% deste número (Figura 14).
Figura 14 – Evolução de ingressantes de Administração no Ensino superior (púbico e privado) - São Paulo/SP

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.

Ao separarmos as modalidades de oferta do curso, fica nítido que houve uma queda relevante no número de
ingressantes na modalidade presencial (Figura 15), enquanto o EaD quase dobrou no cenário nacional neste
mesmo período (Figura 16). Observa-se que a penetração da modalidade EaD no município de São Paulo é
consideravelmente menor que no Brasil; cerca de 13% dos ingressantes em Administração em São Paulo
cursam EaD, número inferior aos 39% do Brasil.
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Figura 15 – Evolução de ingressantes de Administração no Ensino superior – Presencial (púbico e privado) - São Paulo/SP

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.
Figura 16 – Evolução de ingressantes de Administração no Ensino superior- EAD (púbico e privado) - São Paulo/SP

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.

O curso de Administração do Insper se diferencia deste mercado em expansão do EaD, fortalecendo sua
convicção de um ensino diferenciado a partir da presencialidade de seu aluno, sendo um dos poucos cursos
de Administração no Brasil com regime integral e perfazendo uma entrega de resultados diferenciada.
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Segundo dados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 2015, sessenta e seis IES
ofereceram cursos de Administração no município de São Paulo. Destas, apenas seis tiveram conceito máximo
(cinco) em todos os seus cursos de Administração avaliados, dentre elas o Insper.
Ainda assim, o Insper anota um crescimento expressivo tanto em Sale Share (ingressantes) quanto em Market
Share (alunos matriculados) no período de 2010 a 2016 conforme Figura 17 e Figura 18.
Figura 17 – Evolução do percentual de ingressantes no curso de Administração do Insper

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.
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Figura 18 – Evolução do percentual de matriculados no curso de Administração do Insper

Fonte: http://www.indicadoreseducacionais.com.br/.

Sem dúvida, estes dados reforçam o posicionamento do curso de Administração do Insper junto a um mercado
diferenciado, em franco crescimento e em busca de resultados também diferenciados.

1.6

Justificativas e Diferencial do Curso

Com o aumento da complexidade do ambiente institucional, social e tecnológico no qual as organizações são
inseridas, a profissão de Administração tem passado por grandes desafios. Ao invés de profissionais orientados
para sua função específica, buscam-se cada vez mais pessoas multifuncionais e com habilidade de interligar
diferentes áreas; ao invés de profissionais meramente intuitivos, demandam-se cada vez mais Administradores
que conciliem intuição com um forte refinamento analítico; ao invés de indivíduos preocupados com áreas de
competência específicas da profissão, aumenta a procura por pessoas que saibam trabalhar em equipe e que
tenham condições de liderar e executar transformações nas organizações.
Entende-se também, cada vez mais, que o Administrador não é mais somente um profissional de humanas ou
somente de exatas, como classificações mais antigas tendiam a ser feitas de maneira ingênua. Hoje, o
profissional precisa dominar os instrumentais de análise quantitativa/qualitativa, aliada à capacidade de uma
visão sistêmica, integrada, que só́ é possível com um olhar crítico e um pensar social, histórico e humano.
Dentro deste contexto, a oferta do curso de Administração do Insper é justificada pelas suas características
peculiares que atendem a essas novas demandas. O Insper já́ havia iniciado suas atividades educacionais em
São Paulo no ano de 1987, com o lançamento do MBA Executivo em Finanças, um curso de pós-graduação
lato sensu voltado para profissionais do mercado. O sucesso obtido com esse curso motivou a instituição a
criar a Faculdade em 1999, com os cursos de graduação em Administração e Ciências Econômicas.
A primeira turma de Administração graduou-se em 2002, sendo o curso reconhecido à época pelo MEC com
conceito MB (Muito Bom). A partir de então, o curso passou a ser continuamente aprimorado por meio de
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revisões do currículo, adequação da bibliografia, estímulo a atividades complementares e pesquisas do perfil
desejado por empregadores potenciais. Em 2006, ocorreu a mudança para um novo campus, construído sob
medida para potencializar a aprendizagem e a vivencia dos alunos na faculdade.
O foco é, então, na formação de um Administrador com capacidade de atuação multifuncional, interdisciplinar
e aplicada. Busca-se aliar a formação teórica e instrumental, com metodologias que ressaltem a vivência
prática do conhecimento. Isso exige um permanente trabalho de reflexão, discussão e desenvolvimento de
ações pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), com apoio e subsídio da Diretoria e da Coordenação de Curso,
juntamente com todo o corpo docente. Esse diferencial reflete-se não somente no currículo – com integração
com os demais cursos afins do Insper, criação de disciplinas inovadoras (como por exemplo, o uso de
tecnologia de prototipação em “Fundamentos de Administração” e a execução de projetos reais em
organizações de destaque no “REP - Resolução Eficaz de Problemas”, entre várias outras), mas também, na
metodologia aplicada a diversas disciplinas, mesmo consideradas mais “tradicionais”.
Mesmo assim, o mundo moderno é bastante dinâmico, o que exige um permanente acompanhamento as novas
práticas emergentes no campo da Administração. Assuntos como big data e ciência dos dados, criptomoedas,
capitalismo consciente, neurociência aplicada ao marketing, técnicas multivariadas de análise em pesquisas
de marketing, indústria 4.0 dentre outros não podem ser deixados de lado nas discussões acadêmicas. A
inserção dos mesmos na formação do aluno não se dá necessariamente via reformulação das disciplinas
obrigatórias, mas também via oferta de atividades complementares e de disciplinas eletivas. Desta forma,
buscamos atender aos anseios e às novas necessidades e práticas de gestão mantendo, ao mesmo tempo,
um mínimo de estabilidade no currículo do curso de graduação.
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2

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1

Políticas Institucionais no Âmbito do Curso

2.1.1 Política de Ensino de Graduação
O Insper tem na graduação sua atividade de maior impacto na formação de seus egressos, seja pela duração
do programa, seja pelo regime de dedicação integral do corpo discente. É também na graduação que o Insper
tem buscado introduzir as inovações mais significativas e que constituem uma das importantes contribuições
ao sistema de educação superior brasileiro. A expansão das atividades de graduação cumpre um papel
importante na ampliação da relevância da instituição nos cenários brasileiro e internacional, e é conduzida
respeitando os princípios expressos na Missão da instituição e seu Decálogo. Dentre esses princípios,
destacam-se:












Atuar em áreas nas quais se permitam aproveitar sinergias e complementaridades;
Atuar em áreas em que se possa dar uma contribuição efetiva, seja pela inovação, seja pelo
aproveitamento de competências essenciais da instituição, gerando sempre diferenciais e evitando
contribuir simplesmente pelo aumento da oferta de ensino com condições similares a outras
instituições;
Buscar a máxima interação entre as áreas de atuação, tanto no que se refere ao corpo docente como
ao corpo discente;
Criar condições para o forte engajamento dos discentes no seu processo de aprendizado, seja pelas
metodologias de ensino-aprendizagem que o favoreçam, seja pelo regime de dedicação integral dos
alunos durante a maior parte do percurso no currículo;
Ter no rigor acadêmico o pilar mestre do processo de ensino-aprendizagem;
Ter objetivos de aprendizagem que incluam não somente o conteúdo acadêmico, mas também
competências essenciais ao efetivo desempenho dos egressos nas suas atuações profissionais,
promovendo desta forma, atualização curricular sistemática de seus cursos neste processo de
retroalimentação a partir da avaliação do perfil do egresso avaliado;
Manter a cultura e criar um ambiente que valorize o desenvolvimento de cidadãos éticos e socialmente
responsáveis;
Ter na gestão da aprendizagem, calcada na efetiva mensuração do aprendizado, o principal motor do
aprimoramento contínuo das atividades do corpo docente e do currículo.

A política de ensino de graduação do Insper orienta a implementação dos projetos pedagógicos dos cursos e
é composta, além dos princípios enunciados acima, pelos seguintes fundamentos:
Atendimento à legislação e documentos oficiais – O Insper tem compromisso com as Diretrizes Curriculares
Nacionais e seus princípios norteadores, assim como com os aspectos implícitos nos documentos oficiais de
avaliação do ensino superior, relacionados à qualidade do ensino;
Compromisso com os requisitos de acreditações internacionais – Os cursos de graduação atendem aos
requisitos das acreditações internacionais, que englobam aspectos relativos à gestão da aprendizagem o do
currículo, à qualificação do corpo docente, ao engajamento do corpo discente e docente, à internacionalização,
à formação ética e socialmente responsável, entre outros;
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Indissociabilidade das dimensões do ensino, pesquisa e extensão – O Insper busca aproveitar as sinergias
entre as três dimensões, visando ao desenvolvimento dos seus alunos, incentivando a participação do corpo
discente em atividades de extensão e de iniciação científica e apoio à pesquisa;
Compromisso com a formação do aluno em temas transversais – Os projetos pedagógicos dos cursos de
graduação incluem como elemento de formação obrigatório os temas relacionados aos Direitos Humanos,
Responsabilidade Social, Sustentabilidade e Educação Ambiental e Relações Étnico-Raciais;
Interação entre corpo discente e docente – Garantir a oportunidade de interação entre aluno e professor, tanto
dentro da sala de aula em virtude dos métodos de ensino utilizados, como fora da sala de aula, de forma
individualizada, por meio de horários de atendimento;
Corpo docente qualificado – O Insper tem o compromisso de alocar nos seus cursos de graduação corpo
docente qualificado, tanto academicamente quanto profissionalmente, entendendo ser este um recurso
fundamental no processo de formação de seus alunos;
Compromisso com o sucesso no desenvolvimento do aluno – O Insper sempre buscará nos seus processos
seletivos admitir os alunos mais competentes e mais engajados com a proposta educacional de seus cursos.
Uma vez admitidos, os alunos terão o apoio necessário para serem bem-sucedidos nos cursos, contando com
a dedicação do corpo docente e outros recursos que sejam necessários a seu bom desenvolvimento, como
monitorias, nivelamentos, mobilidade acadêmica com instituições nacionais ou internacionais e outros
recursos. O Insper estará sempre comprometido com baixos níveis de evasão e com o sucesso de seus alunos,
desde que estes se mantenham engajados no seu processo de aprendizado;
Utilização de tecnologias de aprendizagem interativa – Utilização crescente de tecnologia de apoio ao processo
de aprendizagem, como simulações, jogos e elementos de ambiente virtual, de forma a valorizar o tempo
dedicado à interação entre alunos e docentes em sala de aula.

2.1.2 Políticas de Extensão
A política de Extensão do Insper rege-se pela definição do Plano de Extensão Universitária como sendo “um
processo educativo, que envolve ações de caráter cientifico, cultural e artístico, voltadas para a integração da
instituição universitária, possibilitando, assim, uma efetiva participação da universidade na sociedade,
reconhecendo em ambas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento do saber popular e cientifico”3.
Além disso, fundamenta-se nos eixos estratégicos da escola. A política considera a indissociabilidade entre
Ensino, Pesquisa e Extensão para a transformação na sociedade.
Os objetivos de Extensão se referem ao desenvolvimento de profissionais-cidadãos que sejam capazes de i)
entender o contexto social, econômico e ambiental no qual estão inseridos e ii) propor soluções sustentáveis
para os problemas da sociedade a partir do pensamento crítico, do diálogo com stakeholders e da inovação.
O nosso objetivo maior é apoiar o desenvolvimento das políticas públicas, das práticas organizacionais e da
cidadania inclusiva para geração de impacto positivo na sociedade.
Para realizar os objetivos de Extensão propostos, o Insper apoia a realização de Programas de Extensão,
Projetos de Extensão, Educação Continuada, Cursos de Extensão, Eventos e Prestação de Serviços. A este

SOUZA NETO, João Clemente; ATTIKI, Maria Luiza G. Extensão Universitária: Construção de Solidariedade. São Paulo: Expressão &
Arte, 2005, p.11.
3

28

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 915, de 06/07/2012, D.O.U. 09/07/2012

conjunto de modalidades de ações de Extensão denominaremos Práticas de Extensão. As Práticas de
Extensão serão prioritariamente voltadas ao público nacional.
Em todas as modalidades de Extensão os eixos listados abaixo deverão, sempre que possível, ser integrados
diretamente e/ou de forma transversal às práticas de Extensão:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desenvolvimento Sustentável e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs/ONU);
Princípios de Educação Consciente (PRME/ONU);
Direitos Humanos;
Responsabilidade Social;
Educação Ambiental e Sustentabilidade;
Relações Étnico-Raciais;
Educação;
Liderança, Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento.

As práticas de Extensão deverão, na medida do possível, criar sinergias de integração ao processo de
formação dos alunos Insper, sejam eles de graduação ou pós-graduação, no desenvolvimento do corpo
docente e dos colaboradores e nas várias iniciativas para diferentes públicos externos, entre os quais:
comunidade Alumni, fornecedores, corpo discente de outras instituições, empresas, empreendedores,
pesquisadores de outras instituições de pesquisa e ensino superior, docentes de outras instituições de ensino,
educadores do ensino fundamental e médio, comunidades carentes, instituições de educação, organizações e
moradores do entorno e profissionais em geral.
O planejamento anual das práticas de Extensão deve ser realizado pela Coordenação de Extensão e
Responsabilidade Social do Insper em parceria com as várias Diretorias, de forma coerente a esta política e
com os programas nela definidos. Os recursos a serem alocados em Extensão devem ser planejados pelo
Coordenador de Extensão e aprovados anualmente pela Diretoria Executiva, durante o processo orçamentário.
A execução das práticas de Extensão deve ser realizada de forma descentralizada pelas Diretorias do Insper
e pelas Entidades Estudantis, sob a tutela da Coordenação de Extensão e Responsabilidade Social
A avaliação dos resultados de Extensão, à luz das diretrizes desta política, será feita anualmente.
Adicionalmente, o conjunto das práticas de Extensão será avaliado pela CPA – Comissão Própria de Avaliação.
Para a avaliação do conjunto de práticas de Extensão, serão observados os impactos das atividades de
Extensão e a sua coerência com a presente Política de Extensão.

2.1.3

Política de Responsabilidade Social

Dada a sua importância na Extensão, é definida uma Política específica para a Responsabilidade Social. Na
medida do possível, os Projetos de Responsabilidade Social deverão relacionar às Práticas de Extensão do
Insper.
A política de Responsabilidade Social do Insper se baseia no argumento do SINAES, conforme expressamente
previsto no inciso III do artigo 3º da Lei no 10.861/2004: “A responsabilidade social da instituição, considerada
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural”.
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Adicionalmente, se baseia também nos eixos estratégicos da escola, em especial, ao de impacto positivo na
sociedade e no entendimento do PRME4 a respeito do tema Responsabilidade Social e Sustentabilidade em
IES.
Os objetivos macro em Responsabilidade Social são:








Desenvolver diálogo com os stakeholders para planejamento das ações sustentáveis que visam o
desenvolvimento social, econômico e ambiental da região;
Desenvolvimento e implantação de educação continuada, materiais (conteúdo), eventos e projetos de
voluntariado que promovam o desenvolvimento social, econômico e ambiental da região.
A consideração conjunta desses dois objetivos, adaptados à realidade e contexto específico do Insper,
estabelece as bases da política de Responsabilidade Social a qual se rege pelos seguintes princípios
gerais:
Sendo o Insper uma instituição privada e sem fins lucrativos que oferece soluções de ensino e
pesquisa, a responsabilidade social e a ética está na essência da sua missão e não é considerada algo
independente ou acessório à sua atividade fim;
As ações de responsabilidade social estarão associadas às atividades de ensino, de pesquisa,
extensão e gestão do Insper.

Detalhamento dos objetivos em cada uma das dimensões de atividades de responsabilidade social:
Ensino





Desenvolver e ofertar disciplinas que discutam especificamente as temáticas da Responsabilidade
Social e Sustentabilidade socioambiental priorizadas pelos stakeholders do Insper5;
Incluir conteúdos e discussões das temáticas de Responsabilidade Social e Sustentabilidade de forma
transversal ao currículo, tais como, Desenvolvimento Sustentável e Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODSs/ONU); Princípios de Educação Consciente (PRME/ONU); Direitos Humanos;
Educação Ambiental e Sustentabilidade; Relações Étnico-Raciais; Educação; Liderança,
Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento;
Garantir acessibilidade plena às pessoas com deficiência nas dimensões de infraestrutura,
comunicações, pedagógica e atitudinal (via Plano de Garantia de Acessibilidade).

Pesquisa


Incentivar por meio dos Centros de Pesquisa, tais como Centro de Políticas Públicas, Centro de
Negócios, Metricis, Núcleo Economia e Meio Ambiente, entre outros centros, o desenvolvimento e
difusão de estudos com temáticas de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, tais como:
Desenvolvimento Sustentável e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs/ONU); Princípios
de Educação Consciente (PRME/ONU); Direitos Humanos; Responsabilidade Social; Educação
Ambiental; Relações Étnico-Raciais; Educação; Liderança, Empreendedorismo, Inovação e
Desenvolvimento.

Extensão

PRME – Principles of Responsible Managers Education é uma plataforma global das Nações Unidas (ONU) de engajamento voluntário
para as escolas de negócios e outras instituições de ensino superior. Uma organização que adere ao PRME manifesta a sua convicção
de que as instituições acadêmicas, por meio da integração de valores universais no currículo e pesquisa, podem contribuir para um
mercado global mais estável e inclusivo, ajudando a construir sociedades prósperas e bem-sucedidas.
5
A partir de coleta dados por meio pesquisa primária com os stakeholders internos e externos, o Insper priorizou algumas temáticas de
Responsabilidade Social e Sustentabilidade.
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Incentivar a inclusão social no corpo discente por meio da concessão de bolsas de estudo não
restituíveis para aqueles que comprovarem baixo nível de renda familiar a fim de gerar diversidade e
impacto positivo na educação de classes da sociedade com baixa renda per capita;
Estabelecer práticas de extensão (Programas, Projetos, Educação Continuada, Cursos, Eventos e
Prestações de Serviço), com o objetivo de gerar impacto positivo em comunidades menos favorecidas,
integrando corpo discente, corpo docente e corpo administrativo do Insper por meio do seu
engajamento em ações, por exemplo, de voluntariado. Estas práticas, quando possível, poderão ser
implementadas em parcerias com governos, organizações com e sem fins lucrativos, fornecedores,
comunidades do entorno, entre outros.

Gestão






2.1.3.1

Garantir transparência, prestação de contas à sociedade e boas práticas de governança na gestão da
escola;
Gerenciar de forma eficiente o uso de recursos naturais e as externalidades geradas nos processos;
Valorizar e investir na promoção da diversidade e na inclusão no corpo docente e administrativo;
Apoiar as melhorias na saúde do corpo docente e administrativo e manutenção da qualidade no
ambiente de trabalho;
Garantir a lisura nas relações comerciais com instituições públicas e privadas.

Políticas de Ações Afirmativas

A construção histórica do Brasil pressupõe a existência de desigualdades sociais e étnicas em um processo
de desenvolvimento que não prioriza a sustentabilidade e o respeito aos direitos humanos. Portanto, a fim de
contribuir para a mudança dessa realidade foram instituídas legislações nacionais no tocante às seguintes
temáticas: História e Cultura Afro-brasileira e Indígena - Lei nº 11.645/2008, Resolução CNE/CP nº 01/ 2004;
Direitos Humanos - Resolução CNE/CP nº 01/2012; Educação Ambiental – Lei nº 9.795/1999 e Resolução
CNE nº 02/2012; Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista – Lei nº 12.764/2012;
Condição de Acessibilidade – Lei nº 10.098/2000, Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e
Portaria nº 3.284/2003; e Disciplina de Libras – Decreto nº 5.626/2005.
O Insper, em atendimento às referidas legislações, princípios e diretrizes estabelecidos, propõe que os Projetos
Pedagógicos dos Cursos garantam que as referidas temáticas sejam contempladas de forma transversal ao
longo da integralização do currículo. Estas ações visam promover o amplo debate sobre temas vitais quando
se pretende a formação de um profissional comprometido com a universalidade da vida nos aspectos científico,
humanístico, social, político, econômico, cultural e ambiental. Esse amplo debate é promovido com a
implementação de variadas práticas de ensino, extensão, pesquisa/iniciação científica e da própria gestão ao
promover uma orientação da gestão institucional pelos princípios da sustentabilidade.
A instituição valoriza a diversidade em seus valores, no seu Código de Ética e Conduta e no regime disciplinar
previsto no Regimento da Faculdade e na atuação da Ouvidoria.
Além disto, o Insper, aloca recursos – notadamente as bolsas de estudos descritas no item 7.2 do PDI – Plano
de Desenvolvimento Institucional (2018-2022) e 2.10.2 deste PPC, em benefício de pessoas pertencentes a
grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica. Com isso, a escola contribui com o combate
de discriminações sociais e aumenta a participação de minorias no acesso à educação.

2.1.3.2

Sustentabilidade Socioambiental e Preservação Ambiental
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No âmbito organizacional, uma organização sustentável é aquela que contribui para o desenvolvimento
sustentável ao gerar, simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e ambientais para uma ampla gama de
stakeholders (partes que afetam e são afetadas, direta ou indiretamente, pelas atividades das organizações).
Essa noção de três dimensões de sustentabilidade, também conhecidos como o triple bottom line, tem sido
amplamente difundida no ambiente acadêmico e organizacional para justificar as práticas, os projetos e os
investimentos ambientais, sociais e econômicos.
A dimensão ecológica, ou ambiental, pode ser dividida em três subdimensões. A primeira foca na ciência
ambiental e inclui ecologia, diversidade do hábitat e florestas. A segunda subdimensão inclui qualidade do ar
e da água (poluição), e a proteção da saúde humana por meio da redução de contaminação química e da
poluição. A terceira subdimensão foca na Preservação Ambiental de recursos renováveis e não renováveis. A
sustentabilidade ecológica, como uma das três dimensões, estimula empresas a considerarem o impacto de
suas atividades no ambiente e contribui para a integração da administração ambiental na rotina de trabalho.
Na prática, isso significa redução dos efeitos ambientais negativos por meio de monitoramento, integração de
tecnologia no processo, análise de ciclo de vida do produto e administração integrada da cadeia de produção.
A dimensão social consiste no aspecto social relacionado às qualidades dos seres humanos, como suas
habilidades, sua dedicação e suas experiências. A dimensão social abrange tanto o ambiente interno da
organização quanto o externo. Indicadores para a dimensão social podem variar de uma empresa para outra,
mas alguns indicadores são considerados comuns para diferentes setores de atuação. Dentre os indicadores
comuns, é possível citar a compensação justa, as horas de trabalho razoáveis, o ambiente de trabalho seguro
e saudável, a proibição de mão de obra infantil e de trabalho forçado, e o respeito aos direitos humanos.
A dimensão econômica inclui não só a economia formal, mas também as atividades informais que proveem
serviços para os indivíduos e grupos e aumentam, assim, a renda monetária e o padrão de vida dos indivíduos.
Lucro é gerado a partir da produção de bens e serviços que satisfazem às necessidades humanas, bem como
pela criação de fontes de renda para os empresários, empregados e provedores de capital. O retorno financeiro
reflete a avaliação dos consumidores para os bens e os serviços da empresa, assim como a eficiência com
que são utilizados os fatores de produção, como capital, trabalho, recursos naturais e conhecimento. Alguns
fatores que influenciam a avaliação do consumidor são utilidade, preço, qualidade e design. Retorno financeiro
pode ser considerado um indicador do desempenho da organização no curto prazo e uma base para sua
continuidade no longo prazo.
Estas dimensões da sustentabilidade socioambiental e preservação ambiental são trabalhadas no Insper de
forma transversal, nos conteúdos dos cursos regulares obrigatórios e não obrigatórios, nas APSs (Atividades
Práticas Supervisionadas), nas Atividades Complementares bem como nos Eventos, nas práticas de Extensão
e na Prestação de Serviços.

2.1.4 Política de Pesquisa
As atividades de pesquisa integram o esforço da Escola na produção e difusão do conhecimento, elementos
fundamentais de sua missão. Todos os docentes do Insper são, portanto, incentivados a dedicar-se à pesquisa
e a corresponderem à expectativa institucional de que o corpo docente tenha um alto nível de qualificação
acadêmica, independentemente do tipo de vínculo, perfil ou nível de carreira no qual o professor se encontra.
A escola incentiva a produção acadêmico-científica internacional de ponta de professores pesquisadores e
estudantes de doutorado, tendo como meta ser uma liderança científica nos níveis regional, nacional e
internacional.
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Por outro lado, o Insper busca articular a pesquisa de ponta com a transferência deste conhecimento para a
sociedade, reafirmando o compromisso social da instituição. A pesquisa com impacto social é desenvolvida
por pesquisadores associados aos centros de pesquisa, docentes e discentes dos diversos programas e níveis
de estudo.
Em outra ponta, na graduação e seus cursos, o Insper fomentará o desenvolvimento de pesquisas e ações de
estímulo e incentivo nos campos sociocultural e técnico-científico, permitindo ao aluno da graduação contato
com a atividade científica, a memória cultural, a produção artística e o patrimônio cultural e, engajá-lo desde
cedo na pesquisa e iniciação científica e atuar como diferencial na formação acadêmica.

2.1.4.1

Objetivos

O objetivo geral é estimular tanto a pesquisa acadêmica de ponta, quanto a pesquisa que gere valor para a
sociedade. Como objetivos específicos, tem-se:




2.1.4.2

Aumentar a produção de pesquisa de ponta em Finanças, Administração e Economia;
Aumentar a inserção social do Insper, produzindo pesquisas que abordem os problemas da sociedade;
Incentivar a interação entre ensino e pesquisa, através do estímulo à pesquisa e da disseminação das
pesquisas realizadas no Insper nos diversos programas de ensino.

Contribuições Intelectuais

As contribuições intelectuais geradas pelo corpo docente geralmente atenderão aos seguintes requisitos:
 Existem na forma escrita e têm divulgação pública, embora algumas contribuições possam se
caracterizar por apresentações públicas ou palestras ou tenham acesso restrito;
 Foram sujeitas a algum tipo de avaliação, por parte de pares acadêmicos ou profissionais ou ainda
editorial, antes da publicação.
As contribuições intelectuais podem ser de três tipos quanto à sua natureza:
Pesquisa Acadêmica – são contribuições que adicionam conhecimento à base teórica ou geram evidências
empíricas que suportam ou rejeitam teorias. Normalmente, estas contribuições são publicadas em periódicos
científicos e visam ao público acadêmico;
Contribuição à Prática – são contribuições que influenciam a prática profissional em determinada área de
conhecimento. Normalmente são publicadas em periódicos profissionais e visam ao público gerencial ou que
elabore políticas públicas;
Pesquisa de Ensino e Aprendizado – são contribuições que influenciam as atividades de ensino-aprendizagem
da escola. A preparação de novos materiais usados nas disciplinas, a criação de materiais de apoio ao ensino
e as pesquisas realizadas na área pedagógica são consideradas contribuições intelectuais de ensino e
aprendizagem. Destaca-se aqui o esforço institucional para o desenvolvimento de estudos de caso que
componham a coleção Insper.
Além disso, as contribuições podem ser classificadas em duas categorias:
1. Com revisão por pares (peer-review), definido como um processo de avaliação/revisão independente
antes da publicação. Em geral é realizada por um comitê/corpo editorial considerado expert na área.
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Idealmente deve ser independente, fornecer feedback crítico, mas construtivo, demonstrar domínio na
área e ocorrer de forma transparente (ainda que os revisores sejam anônimos).
2. Sem revisão por pares, quando o processo que visa garantir a qualidade da contribuição não ocorre
conforme descrito no item acima, podendo envolver convite para publicação, avaliação apenas de
abstract ao invés de artigo completo, entre outras formas.
Como resultado da atividade de pesquisa, entende-se a publicação de artigos acadêmicos em revistas
indexadas (nacionais e internacionais), livros e capítulos de livros nas principais áreas de interesse da
instituição, ou seja, Administração, Economia, Estatística, Sociologia, Psicologia, Ciências Políticas, Direito,
Relações Internacionais, ou ainda na área de Pedagogia ou Processos de Ensino e Aprendizagem,
preferencialmente voltados para as áreas de Administração, Economia, Engenharia e Direito.

2.1.4.3

Estruturas de Pesquisa

As atividades de pesquisa do Insper são apoiadas por três estruturas específicas:
Centros de Pesquisa – A pesquisa científica e aplicada está conectada aos centros de pesquisa em Finanças,
Estudos em Negócios, Políticas Públicas e outros que venham a ser criados. O objetivo dos centros é
potencializar a contribuição acadêmica de professores e alunos do Insper para a sociedade em suas áreas de
concentração. Os centros oferecem suporte à atividade acadêmica e coordenam projetos aplicados
desenvolvidos em parceria com empresas, governo e outras instituições, promovendo a geração e difusão de
conhecimento e atendendo às demandas da sociedade. O suporte provido pelos Centros de Pesquisa abrange
recursos para contratação de assistentes de pesquisa, bases de dados e acesso a informações através da
rede de instituições com as quais os Centros estão conectados. Os Centros de Pesquisa têm papel
fundamental em coordenar pesquisas com impacto social, frequentemente atendendo a demandas de
instituições da sociedade. Nesse sentido, cabe aos Centros de Pesquisa o papel de conectar os professores
do Insper com a sociedade por meio de suas várias instituições. Cabe também aos Centros o papel de divulgar
a pesquisa acadêmica dos professores do Insper, de forma a torná-la amplamente acessível.
Cátedras Insper – A realização de pesquisa por renomados acadêmicos no Insper é também viabilizada pelas
Cátedras por meio de doações de parceiros institucionais. Seus estudos traduzem-se em políticas públicas e
conhecimento aplicado que são debatidos e disseminados para a sociedade. Os projetos concentram-se em
áreas como educação, mercado de trabalho, saúde, impacto socioambiental e sustentabilidade, políticas
públicas para gestores de educação, liberdade política e de expressão e ensino médio no país.
Coordenação da Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa - Para coordenar os incentivos à pesquisa no
âmbito dos cursos de stricto sensu e as atividades de pesquisa, uma coordenadoria está estabelecida, com as
funções de atrair, recrutar e selecionar os alunos, gerir os recursos próprios ou de fomento externo destinados
a estas atividades e promover a divulgação da produção discente.
Coordenação de Iniciação Científica – Para coordenar os incentivos à pesquisa no âmbito dos cursos de
graduação e as atividades de iniciação científica, uma coordenadoria está estabelecida, com as funções de
atrair, recrutar e selecionar os alunos de graduação, gerir os recursos próprios ou de fomento externo
destinados a estas atividades e promover a divulgação da produção discente.

2.1.4.4

Incentivos à Pesquisa
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A avaliação periódica da produção do corpo docente é o principal instrumento da política de incentivo à
pesquisa. A produção acadêmica dos professores de tempo integral é avaliada de acordo com a sua vertente
de carreira, como descrito na política de gestão do corpo docente.
O Insper se compromete também em prover condições favoráveis ao desenvolvimento de pesquisa acadêmica
de ponta. Propiciar recursos para pesquisa e condições para que seus professores tenham acesso a pesquisas
de alto nível e interação no meio acadêmico internacional é de fundamental importância para a obtenção das
metas de produção acadêmica internacional. Dentre as ações de incentivo, estão:
Verba livre de pesquisa alocada para professores pesquisadores – A verba livre de pesquisa propicia ao
professor pesquisador recursos para contratação de assistentes de pesquisa, participação em eventos
acadêmicos, missões de trabalho, pagamento de serviços, aquisição de bases de dados, entre outras
atividades inerentes ao desenvolvimento de pesquisa científica;
Seminários acadêmicos – O Insper oferece uma programação regular de seminários abertos a professores e
alunos, constituindo uma fonte de informação acadêmica importante para os pesquisadores. A oportunidade
de trazer pesquisadores nacionais e internacionais de ponta para apresentarem e discutirem seus trabalhos
de pesquisa contribui sobremaneira para a troca de experiências e estimula um ambiente acadêmico de
qualidade;
Iniciação Científica – O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), destinado a alunos de
graduação interessados em desenvolver pesquisa acadêmica ou se aprofundar em algum tópico específico,
recebe bolsas de pesquisa do CNPq e do próprio Insper. Há também o Programa de Estudos Avançados (PEA)
com bolsas Insper, em que alunos da graduação se dedicam ao estudo e pesquisa de tópicos específicos para
a produção de um artigo acadêmico;
Programa de pesquisadores visitantes - A escola conta com um programa de apoio para custear a vinda de
pesquisadores internacionais de destaque que desenvolvam projetos de pesquisa em parceria com
professores da casa. A distribuição de recursos é feita de forma prioritária e meritocrática;
Infraestrutura - O Insper também visa garantir uma infraestrutura moderna e adequada para o desenvolvimento
de pesquisa científica com computadores modernos, softwares para as diversas necessidades e bases de
dados para pesquisa empírica;
Divulgação e apoio a oportunidades de financiamento de pesquisa e intercâmbio – A escola dispõe também
de staff especializado em pesquisa que provê informação e apoio operacional à busca de fontes de
financiamento externas e intercâmbio de pesquisa;
Política de sabáticos – A possibilidade, para professores pesquisadores, de sair para um período sabático em
instituição internacional renomada, após se cumprir um número mínimo de anos ininterruptos de trabalho no
Insper, constitui uma ótima oportunidade de reciclagem, aumento de produtividade em pesquisa e possível
redirecionamento de linha de pesquisa;
Prêmio George Stigler – Como incentivo à pesquisa acadêmica de qualidade, anualmente as melhores
pesquisas são laureadas com o Prêmio George Stigler.
Prêmio Dissertação Destaque – Como incentivo à pesquisa acadêmica de qualidade, anualmente as 3
melhores dissertações de mestrado em Economia e Administração são laureadas com o Prêmio Dissertação
Destaque.
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2.2

Objetivos do Curso

O curso de Administração do Insper objetiva formar profissionais com formação sólida e capaz de interagir com
diferentes áreas do conhecimento. Deve também saber conciliar intuição com refinamento analítico. Valorizase ainda habilidades socioemocionais, como trabalho em equipe, capacidade de lidar com conflitos, liderança
para a execução de ações no ambiente organizacional.
O curso almeja formar um Administrador que domina os instrumentais de análise tanto quantitativa quanto
qualitativa, aliada à capacidade de uma visão sistêmica, integrada, que só́ é possível com um olhar e um pensar
social, histórico e humano. O objetivo final é, então, na formação de um profissional com capacidade de
atuação multifuncional, interdisciplinar e aplicada, com rigorosa formação teórica e instrumental. Espera-se,
com isso, que os Administradores do Insper sejam capazes de ocupar cargos que exijam forte raciocínio
analítico, visão sistêmica e capacidade de liderança de equipes, em organizações dos mais variados tipos.
Por meio das atividades complementares e de disciplinas eletivas, objetiva-se criar um curso permanentemente
moderno, com flexibilidade para adaptação aos novos temas emergentes na Administração. Mais à frente, na
Seção 2.5, especificaremos os objetivos de aprendizagem do curso de Administração do Insper, tanto os
Gerais, quanto os Específicos de Conteúdo Disciplinar. Esses são os meios pelos quais os objetivos do curso,
acima expostos, serão efetivados ao longo dos anos do curso de graduação.

2.3

Perfil do Egresso

2.3.1 Perfil Egresso Institucional
O portfólio de programas do Insper é configurado de forma a atender as necessidades de formação de
profissionais desde a graduação e ao longo de suas etapas de vida profissional. Consequentemente, os
egressos formam uma população relativamente heterogênea, caracterizada pela diversidade de objetivos de
aprendizagem ao longo do espectro de programas. Entretanto, é possível identificar características que devem
ser comuns aos egressos dos diversos programas de graduação e pós-graduação.
O profissional egresso do Insper caracteriza-se por sua orientação empreendedora, voltada à identificação e
solução de demandas da sociedade por meio do emprego de ferramentas que fundamentam o exercício de
sua atuação profissional. Dotado de formação nos fundamentos do conhecimento que norteiam sua prática
profissional, o egresso do Insper se destaca dos demais por sua aptidão para o trabalho em equipe, por sua
habilidade para formular, analisar e resolver problemas, por sua autonomia intelectual e pela capacidade de
comunicação. Por ‘autonomia intelectual’, entende-se que o profissional formado pela instituição é capaz de
identificar e atender às suas próprias necessidades de aprendizagem, sendo fluente no uso de fontes de
informação e capaz de auto direcionar seu aprendizado.
Acreditamos que é fundamental para o desenvolvimento do país a busca incessante de eficiência e eficácia
nas organizações, sejam públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. Neste sentido, acreditamos também
que uma importante contribuição do Insper é com a formação de profissionais imbuídos de forte princípio ético,
capazes de enfrentar as transformações político-econômica e social, integrando diferenciada qualificação à
realidade brasileira.
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Com base nesse propósito, o profissional egresso do Insper caracteriza-se por orientação empreendedora,
voltada à identificação e solução de demandas da sociedade, por meio do emprego de conceitos sólidos e de
ferramental atualizado, como fundamento para o exercício de sua atuação, em qualquer área.
Em suma, o Insper busca formar e desenvolver pessoas aptas a:










Utilizar de forma eficaz os conceitos, teorias e ferramentas associadas ao seu curso, a fim de aprimorar
os sistemas organizacionais nos quais estão inseridos;
Atuar de forma ética, considerando o impacto de suas decisões no bem-estar da sociedade e dos
grupos dos quais fazem parte;
Olhar para o coletivo;
Integrar teoria e prática;
Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções inovadoras e introduzir modificações nos
processos;
Posicionar-se de forma crítica no processo de análise e tomada de decisão, com argumentos sólidos
e embasados;
Compreender, participar e interagir com pessoas de diferentes origens e com diferentes visões;
Expor suas ideias, de forma oral ou escrita, de maneira clara e objetiva;
Gerar resultados efetivos em análises ou projetos em que estão envolvidos.

2.3.2 Perfil Egresso Administração
Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Curso de Administração e a partir de discussão
institucional, envolvendo organizações comumente empregadoras dos egressos do Insper, além de um grupo
focal de egressos conhecido internamente como 'Conselho Alumni', foi elaborada uma lista de objetivos de
aprendizado que buscam desenvolver no aluno competências definidas como essenciais para a formação
integrada do aluno e a sua boa colocação no mercado de trabalho. Ao concluir a graduação no Insper
buscamos garantir que os alunos tenham desenvolvido, além dos conhecimentos específicos do curso de
Administração, as competências em Análise e Resolução de Problemas, Trabalho em Equipe, Comunicação e
Pensamento Crítico. Abaixo tais itens são especificados.
Conhecimento específico em Administração (CE)


Definição conceitual: As DCNs do Curso de Administração orientam que o egresso deva ser capaz de
compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da organização e de seu
gerenciamento, de forma contextualizada e com flexibilidade intelectual e adaptabilidade, a partir do
entendimento das gradações do escopo da tomada de decisão e da assimilação de informações sobre
situações diversas (atuais e emergentes) presentes nos vários segmentos de atuação do
administrador. Desta forma, o egresso precisa ser capaz de utilizar teorias e modelos conceituais de
Administração para o entendimento dos diversos sistemas organizacionais e econômicos nos quais
organizações e indivíduos estão inseridos, a partir da análise dos comportamentos de organizações e
dos indivíduos que a compõem. Além disto, o egresso deve ser capaz de entender como os indivíduos
e as organizações afetam o bem-estar da sociedade, identificando potenciais conflitos dentro dos
limites impostos por princípios éticos e pelo sistema legal. O conteúdo operacional desse objetivo de
aprendizado segue as diretrizes curriculares do MEC para o curso de Administração, publicamente
disponíveis e avaliadas no ENADE.



Definição operacional:
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o
o

o

o

o

Conhecimentos de formação básica, incluindo sociologia, filosofia, ética, política, psicologia,
economia, contabilidade, tecnologia da informação e direito;
Conhecimentos de formação profissional, envolvendo conceitos e teorias de Administração
Geral, Estratégia, Marketing, Recursos Humanos, Operações e Logística (de manufatura e
serviços) e Finanças;
Conhecimentos de técnicas quantitativas, incluindo matemática, estatística, pesquisa
operacional e aplicação destas técnicas para a gestão da organização e seus diversos
processos produtivos;
Conhecimento sobre responsabilidade ética e legal de indivíduos e das organizações, de forma
a identificar e propor soluções para tensões entre ações voltadas ao interesse individual e
ações benéficas para a sociedade (dilemas éticos).
Conhecimentos sobre as interligações entre estas diversas áreas de conhecimento e seu uso
para a resolução de problemas administrativos.

Análise e resolução de problemas (AP)


Definição conceitual: Identificar e definir problemas em contextos complexos e analisá-los com base
em conceitos e ferramentais quantitativos e/ou qualitativos adequados, de forma a propor soluções
viáveis. Este objetivo de aprendizado visa garantir que o aluno seja capaz, metodologicamente e
analiticamente, de estruturar o problema em fases, que começa por defini-lo com um indicador de
resultado claro, desdobra-lo em partes menores para análise de padrão de ocorrência, identificar suas
causas-raízes, levantar alternativas de solução e prototipá-las em experimentos e, por fim, propor e
executar um plano de ação.



Definição operacional:
o Reconhecer, de forma sistêmica e estratégica, a relevância do problema para a organização;
o Aplicar conceitos e métodos estatísticos e computacionais na análise de dados, visando
subsidiar a resolução de problemas (gerenciais e/ou econômicos);
o Utilizar teorias de finanças e métodos de análise financeira para a avaliação econômica de
decisões de investimento em ativos reais e financeiros;
o Explorar interdisciplinaridades e aplicar conceitos correlatos de diversas disciplinas na
resolução de problemas complexos.

Pensamento crítico (PC)


Definição conceitual: Questionar fontes de dados, evidências e premissas de modelos e argumentos
com base em modelos lógicos e racionais visando alcançar conclusões solidamente justificadas.



Definição operacional:
o Questionar a validade de fatos, modelos e argumentos, reconhecendo pontos fortes e
limitações e/ou inconsistências dos mesmos;
o Diferenciar evidências, premissas e inferências e de que formas essas afetam conclusões e
restringir inferências e conclusões às evidências disponíveis;
o Considerar e adotar perspectivas e/ou teorias alternativas (mesmo que contrárias às originais)
quando logicamente válidos.

Trabalho em equipe (TE)
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Definição conceitual: Saber ouvir as pessoas e gerenciar conflitos de forma positiva, reconhecendo
interdependências e mantendo um clima de confiança mútua no grupo em busca de resultados
comuns.



Definição operacional:
o Trabalhar em grupos heterogêneos, tanto em termos de visões e perfis individuais, quanto em
termos de relacionamentos previamente existentes;
o Colaborar para o bom andamento de atividades coletivas e adequar-se a ambientes onde se
privilegiam ideias criadas e desenvolvidas coletivamente;
o Influenciar e mobilizar pessoas sem o uso de autoridade (saber utilizar mecanismos sociais de
influência).

Exposição e comunicação (EC)


Definição conceitual: Transmitir e expressar, verbalmente e por escrito, ideias, conceitos ou
informações de maneira clara e adequada para cada tipo de audiência.



Definição operacional:
o Expor ideias em discussões, tanto em grupos pequenos quanto grandes;
o Elaborar documentos escritos com clareza e argumentação sólida;
o Estruturar uma apresentação de forma clara, objetiva e organizada, a partir da adequada
estruturação do raciocínio, e com linguagem adequada à sua respectiva audiência.

Tais objetivos de aprendizagem regem a grade do curso e atuam de forma transversal às disciplinas. São
também objetos de mensuração periódica e ao longo dos semestres para a gestão do aprendizado e controle
de qualidade do curso. Entende-se que estes objetivos de aprendizado, definidos para o Curso de
Administração do Insper, são alinhados com as competências e habilidades listadas nas diretrizes curriculares
do curso de Administração definidas pelo MEC, conforme Quadro 1.
Quadro 1 - Competências e habilidades definidas pelas diretrizes curriculares do MEC x Competência (objetivo de aprendizagem)
correspondente definida pelo Insper
Competência e Habilidade definida pelas diretrizes
curriculares do MEC

Competência (objetivo de aprendizagem) correspondente
definida Insper

I – Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo,
atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e
exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo de
tomada de decisão.




Conhecimento Específico de Administração
Análise e Resolução de Problemas

II – Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o
exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e
nas comunicações interpessoais e intergrupais.




Trabalho em Equipe
Exposição e Comunicação

III – Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção,
compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob
seu controle e gerenciamento



Pensamento Crítico

IV – Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar
com valores e formulações matemáticas presentes nas relações
formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e
de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo
diante de diferentes contextos organizacionais e sociais.




Pensamento Crítico
Exposição e Comunicação
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Conhecimento Específico
Trabalho em Equipe
Além disso, os aspectos éticos são avaliados a partir da
aderência dos comportamentos dos alunos ao Código de
Ética do Insper

VI – Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da
vida e da experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e
do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos
organizacionais, revelando-se profissional adaptável.




Pensamento Crítico
Exposição e Comunicação

VII – Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e
consolidar projetos em organizações.




Conhecimento Específico do curso
Análise e Resolução de Problemas





Conhecimento Específico do curso
Análise e Resolução de Problemas
Além disso, tais conhecimentos e habilidades são
desenvolvidos por meio do Programa Resolução de
Problemas, em atividades complementares e nos Centros
de Estudo e Entidades Estudantis (como a Insper Jr.
Consulting, o Centro de Pesquisas em Estratégia e o Centro
de Empreendedorismo).

V – Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e
administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e
consciência de qualidade de das implicações éticas do seu
exercício profissional.

VIII – Desenvolver capacidade para realizar consultoria em
gestão e administração, pareceres e perícias administrativas,
gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais.

As competências e habilidades definidos no Perfil do Egresso, além de observadas e avaliadas no âmbito das
disciplinas, possuem como momentos formais de avaliação no Programa Resolução Eficaz de Problemas
(REP) e no Estágio Supervisionado. O REP é uma disciplina obrigatória do 6º semestre do curso, com o
currículo baseado em PBL (problem based learning: aprendizagem baseada em problemas). O programa é
composto de uma parte teórica e outra vivida no ambiente corporativo. Na parte teórica, os alunos discutem e
analisam problemas reais da área de Administração, fazendo uso de ferramentas estatísticas e método de
resolução de problemas. Na parte prática, os alunos trabalham em grupos de 4 a 5 integrantes, por um período
de 12 a 15 semanas, para resolver um problema real de uma organização parceira. Durante o projeto, o grupo
possui um mentor para orientar o andamento do trabalho e apoiar os alunos em seu processo de
desenvolvimento profissional. O mentor é um executivo com ampla experiência corporativa, parceiro da Escola
e dedicado à formação dos alunos nos objetivos de aprendizagem do programa. Os professores da disciplina,
além das aulas, atuam como orientadores do método de resolução e, naturalmente, são os avaliadores dos
projetos e dos alunos. Ao final do REP, os alunos que se destacarem recebem certificação “Green Belt Insper”,
emitido pela Falconi Consultores de Resultados, que atesta a capacidade do profissional em solucionar
questões complexas, por meio do método estruturado de resolução. Para a construção do REP, o Insper contou
com a valiosa contribuição e a experiência do professor Vicente Falconi, uma das maiores autoridades
nacionais no assunto. Dado que o desenho da disciplina e a forma pela qual os alunos são avaliados (bancas
orais, avaliações escritas e acompanhamento dos grupos), considera-se que a mesma seja um locus ideal
para avaliar o desenvolvimento das competências preconizadas pelo curso.

2.4

Formas de acesso

A admissão à educação superior do Insper está baseada em: mérito, capacidade, esforços, perseverança e
determinação, mostrados pelos jovens que buscam o acesso à educação superior, adquiridos anteriormente
no ensino médio, bem como não permite qualquer discriminação com base em raça, sexo, idioma, religião ou
em considerações econômicas, culturais e sociais, nem tampouco em incapacidade física. O ingresso para os
cursos de graduação é realizado mediante processo seletivo previsto e regulado por edital específico, divulgado
por todos os meios de comunicação interno e externo do Insper. Para ingresso no curso ofertado, o Insper
realiza o processo seletivo de forma unificada. No edital de cada Processo Seletivo constam os períodos
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destinados às inscrições; a data de realização das provas e o período do dia em que este será ministrado; o
número de vagas; a documentação necessária; o programa dos conteúdos cobrados; o critério de classificação
e de desempate e demais instruções complementares. É ainda possível o ingresso via ENEM, conforme regras
específicas estipuladas pelo edital do vestibular.

2.5

Estrutura Curricular

O currículo do Curso de Administração do Insper foi concebido em conformidade com as normas de
funcionamento dos cursos de graduação e, mais especificamente, com a Resolução CNE/CES nº 4, de 13 de
Julho de 2005 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração,
bacharelado, e dá outras providências.
Assim, podemos afirmar que o curso de Administração do Insper atende à Resolução CNE/CES Nº 4/2005 e
demais legislações pertinentes, uma vez que:














A carga horária do curso é de 3260h, superior a 3000h que representa carga horária mínima das DCNs.
Libras oferecida como disciplina optativa (Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005);
O tempo mínimo de integralização é de 4 anos;
Os objetivos do curso e o perfil do egresso atendem ao estabelecido nos artigos 3º e 4º das DCNs
(anexo 3).
Os conteúdos do curso atendem ao estabelecido nos artigos 5º das DCNs e são apresentados no
anexo 1 deste documento.
Estágio curricular supervisionado de acordo com o Art. 7º da DCN.
As Atividades Complementares, com 80h, atendem ao Art. 8º da DCN, com a prática de estudos e
atividades independentes presenciais e/ou online, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade,
especialmente nas relações com o mercado de trabalho e com as ações de extensão junto à
comunidade;
Atende ao estabelecido na Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004 (Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Indígena) sendo o conteúdo trabalhado no componente curricular Sociologia e Política (2º
período) além de projetos de Extensão específicos válidos para as Atividades Complementares;
As Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de
junho de 2002) são contempladas em Direito e Economia das Políticas Públicas e disciplinas eletivas,
além de projetos de extensão específicos válidos para as Atividades Complementares e formação de
entidades estudantis especificamente voltadas a este tema;
Atende à Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos com atividades previstas no componente curricular Direito e Economia
das Políticas Públicas, além de eletivas e Projetos de Extensão específicos válidos para as Atividades
Complementares.

2.5.1 Inovações acadêmicas e flexibilização curriculares
A proposta pedagógica do Insper busca atingir a qualidade e excelência de ensino na formação dos alunos. A
operacionalização dessa proposta realiza-se na construção de uma estrutura curricular interdisciplinar que
articule teoria e prática. Neste sentido, o trabalho interdisciplinar define-se como atividade pedagógica que
contempla diversas disciplinas do curso. Leva primordialmente à articulação entre os conhecimentos
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construídos em sala de aula e a vivência fora dela e realiza-se por meio de estudos de aprofundamento,
trabalhos de pesquisa, projetos, cursos de extensão, entre outros.
Como apoio pedagógico, o Insper oferece estímulo para iniciação na pesquisa, integração com a comunidade
regional pelas atividades de extensão, maior participação com a representação nós órgãos colegiados,
oportunidade de crescimento como pessoas pela convivência universitária, possibilidade de integração ao
programa de Monitoria e de Iniciação Cientifica e oportunidade de ingresso imediato nos cursos de pósgraduação, após conclusão da graduação.
Quanto às metodologias de ensino, o Insper incentiva a diversificação metodológica com vistas à aquisição de
vários saberes por meio de um processo de ensino e aprendizagem dinâmico, no incentivo à pesquisa, nas
atividades teórico-práticas, nos processos de avaliação e na orientação dos estágios. No conjunto essas
políticas de ensino levam a conhecimentos e habilidades que caracterizam a formação profissional do aluno.
O currículo deve estar em sintonia com a Diretriz Curricular para o ensino superior, associado à diversificação
metodológica e ao processo de avaliação que levam em conta as dimensões cognitivas e sociais, valorizando
habilidades de criatividade e de trabalho coletivo, entre outras. Na elaboração de cada matriz curricular, o
Insper busca, por um lado, a sua função de inserção regional, que é um dos principais focos estratégicos
institucionais e por outro, a permanente atualização das demandas do mercado, buscando o oferecimento de
propostas curriculares que atendam às exigências do mundo do trabalho. Contempla ainda orientações para
atividades de estágio e outras atividades complementares fora do ambiente acadêmico, bem como a extensão
e serviços comunitários.
Sob essa perspectiva, buscamos ainda condições de integrar os conteúdos formativos, levando em conta
novas possibilidades para o desenvolvimento pessoal com conhecimentos que englobam cultura básica geral,
cultura acadêmica e cultura profissional. Com isso, objetivamos o desenvolvimento da capacidade crítica, da
autonomia, da capacidade de tomar decisões e de assumir compromissos, consolidando assim a
independência intelectual. Essa independência se constitui como marca de maturidade, valor fundamental na
formação universitária.
Entre as inovações acadêmicas em destaque na gestão de Aprendizagem Insper, ressaltam-se as Trilhas de
aprendizagem. Este foi um caminho adotado pelo Insper para a gestão institucional do desenvolvimento dos
objetivos de aprendizagem de Programas.
Podemos entender uma trilha como um conjunto de disciplinas ou outros elementos curriculares voltados para
o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem. De forma coerente, todas as trilhas em conjunto levam aos
objetivos de aprendizado do curso e ao perfil desejado do egresso, conforme apresentado na seção 2.3.
As disciplinas de uma trilha são organizadas em uma sequência lógica, de forma a colaborar com o
desenvolvimento do aprendizado. Esta organização permite a medição do aprendizado em diferentes
momentos do curso, nas trilhas, de forma que possamos agir preventivamente diante de um desvio (exemplo
ilustrativo na Figura 19). Desta forma visamos garantir que, ao final do curso, o objetivo de aprendizagem do
programa seja alcançado.
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Figura 19 - Exemplo de desdobramento e alinhamento entre objetivos de aprendizagem de programa e objetivos das disciplinas
da trilha correspondente

Uma figura fundamental nesse processo é o líder de trilha, que deve coordenar o alinhamento curricular e o
desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem da trilha que lidera. Os líderes de trilha compõem o NDE de
cada programa.
O regime seriado do curso permite que os professores possam inovar em atividades que explorem a
interdisciplinaridade entre os conteúdos de um mesmo semestre. Isso se dá em Atividades Práticas
Supervisionadas (APS) em conjuntos de 2 ou mais disciplinas ou mesmo caso/simulações discutidas sob o
olhar de mais de uma disciplina. Exemplos concretos (não exaustivos) é a elaboração de um Plano de Negócios
envolvendo todas as disciplinas do 5º semestre e a discussão de casos em conjunto no 4º semestre
(Comportamento Organizacional I e Estratégia Organizacional) e no 6º semestre (Gestão da Cadeia de
Suprimentos e Contabilidade Gerencial). Semestralmente, na reunião com os professores da graduação, a
coordenação estimula que os mesmos explorem este tipo de sinergia.
Vale ressaltar ainda a forte integração entre os cursos de graduação do Insper (Administração, Economia, e
as Engenharias - Computação, Mecânica e Mecatrônica). Com o curso de Economia está integração ocorre já
no ingresso do aluno, pois eles farão as disciplinas do Ciclo Básico (1º ao 3º semestre - Figura 20 página 45)
em conjunto, em turmas mistas. Com a abertura dos cursos de Engenharia em 2015, as possibilidades de
integração foram ampliadas. Como exemplo, os alunos de Fundamentos de Administração (1º Semestre)
utilizam o FabLab para prototipação de soluções de um trabalho da disciplina, a partir de grupos mistos com
alunos de Economia e Engenharias.
Esta multidisciplinaridade entre Administração e Economia é bastante reforçada em eletivas que aprofundam
o conhecimento em negócios. Há ainda eletivas, como por exemplo Value Chain, Sustainable Design e PSS –
Porduct-Service System, que foram desenhadas especialmente para integração com Engenharia, de forma a
explorar a complementaridade do conhecimento dos alunos de diferentes cursos para o aprendizado em
conjunto. Desta forma, o aluno de Administração do Insper adquire conhecimentos relevantes sobre economia
e tecnologia, como uma importante forma de agregar aos conhecimentos da sua área de origem.
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2.5.2 Oportunidades diferenciadas de integralização curricular
A flexibilização dos currículos, que busca eliminar a rigidez estrutural das matrizes curriculares mediante a
redução parcial de pré-requisitos, a oferta de disciplinas eletivas, entre outras ações, permite oportunidades
diferenciadas de integralização dos cursos, possibilitando aos alunos a construção de uma trajetória acadêmica
autônoma.
Como oportunidade diferenciada de integralização e enriquecimento do currículo dos cursos da IES, destacase a possibilidade de os alunos realizarem disciplinas eletivas, atividades complementares, intercâmbio, ações
de extensão, iniciação científica e estágios extracurriculares.
As disciplinas eletivas buscam complementar e enriquecer a formação do aluno do Insper. Por meio delas, o
estudante tem a oportunidade de aumentar o espaço de flexibilidade e autonomia dentro da matriz curricular
de seu curso para diversificar o seu aprendizado pessoal e profissional. Pode, assim, desenvolver
competências novas e atuais que não fazem parte do núcleo específico de formação oferecido pelos cursos.
As atividades complementares são incrementadas durante todo o Curso de Graduação, criando mecanismos
de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, em atividades extraclasse e que compõem
o currículo de todos os cursos oferecidos pela IES, com carga horária estabelecida no Projeto Pedagógico do
curso.
Os alunos têm a oportunidade de cursar disciplinas eletivas em outras instituições de ensino nacionais ou
internacionais, com as quais o Insper mantém convênio. Por meio do intercâmbio nacional e internacional, os
alunos não somente têm acesso a conteúdos diversos, muitas vezes não oferecidos no Insper, mas também
têm a oportunidade de desenvolver outras competências de relacionamento multicultural.
O Insper entende que as ações de extensão compreendem iniciativas de educação continuada, prestação de
serviços, ação social e comunitária e fortalecimento da profissionalização, proporcionando o desenvolvimento
integral da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
A iniciação científica é um instrumento que permite colocar o aluno em contato com a atividade científica e
engajá-lo desde cedo na pesquisa e atuar como diferencial na formação acadêmica.
O Insper adota, conforme a especificidade de cada curso e de acordo com as características das disciplinas,
oferta em diferentes espaços educativos, oferecendo aos alunos a prática de estudos e realização de
trabalhos acadêmicos no âmbito interno e externo da IES, devidamente programados nos planos de ensino
(APS – Atividades Práticas Supervisionadas – Resolução CNE/CES 03/2007) e conduzidos pelos professores
das respectivas disciplinas. Permite-se assim aos alunos desenvolver aprendizagens específicas com
utilização de tempo dedicado aos estudos de forma mais conveniente.
Os estágios extracurriculares poderão ser realizados em instituições conveniadas com a IES sob supervisão
de um professor responsável, com apoio do Núcleo de Carreira da IES.

2.6

Conteúdos Curriculares

A proposta pedagógica do Curso de Administração do Insper foi desenvolvida tendo como referência o disposto
nas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs dos cursos de graduação em Administração.
O currículo do Curso de Administração do Insper possui uma orientação inovadora, posto que, se não é
desenvolvido totalmente de forma ativa e problematizada, afasta-se a cada dia do tradicional, e pode ainda ser
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definido como um currículo em movimento, na medida em que já́ começa a ser adaptado aos novos
instrumentos de avaliação MEC/INEP por meio de um processo contínuo de discussão e produção pedagógica
que congrega todos os atores institucionais, com destaque para o NDE e o colegiado do curso.
Por tudo o que foi demonstrado anteriormente no indicador 2.5 deste PPC – Estrutura Curricular, percebe-se
que o Currículo do Curso de Administração do Insper, encontra-se em harmonia com as Diretrizes Curriculares
Nacionais, Resolução CNE/CES No 4/2005.
O rol de unidades curriculares, bem como seus ementários e bibliografias básica e complementar estão
disponíveis no Anexo 1 deste PPC.

2.7

Representação gráfica de um perfil de formação

A estrutura curricular geral do curso de Administração, pode ser representada como abaixo:
Figura 20 – Matriz Curricular do Curso de Administração
1º

Microeconomia I

Cálculo I

Pensamento Crítico e
Ética

Sistemas de Informação

Fundamentos da
Administração

2º

Fundamentos de
Macroeconomia

Cálculo II

Estatística I

Sociologia e Política

Contabilidade Financeira

3º

Microeconomia II

Modelos de Tomada de
Decisão

Estatística II

História Econômica e das
Organizações

Finanças I

4º

Direito Aplicado à
Administração

Comportamento
Organizacional I

Econometria

Estratégia Organizacional

Finanças II

5º

Gestão de Marketing

Comportamento
Organizacional II

Gestão de Operações e
Sistemas

Estratégia Competitiva e
Corporativa

Finanças III

6º

Contabilidade Gerencial

Gestão Estratégica de
Pessoas

Gestão da Cadeia de
Suprimentos

Resolução Eficaz de
Problemas

Marketing Avançado

7º

Eletiva I

Eletiva II

Eletiva III

Estágio Supervisionado

8º

Eletiva IV

Eletiva V

Eletiva VI

Estágio Supervisionado

Ciclo Bá sico

Ciclo Específico

Espe cializaçã o

Especificamente, podem ser identificados os 3 temas transversais recomendados pelo MEC:


Educação das Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, bem como Educação em
Direitos Humanos são ministradas no 2º período, na disciplina de "Sociologia e Política". A eletiva
"Estudos Culturais: na Arena das Narrativas Multiculturais", também da trilha de humanidades,
aprofunda a discussão sobre estes temas;



Educação ambiental é ministrada como pilar da Sustentabilidade na disciplina obrigatória de Estratégia
Competitiva e Corporativa, no 5o. semestre do curso. O tema é aprofundado em eletivas, como Gestão
Ambiental e Resposabilidade Social Corporativa, Sustainable Design e Circular Economy: Design for
the Future.

Vale ressaltar ainda que Libras é uma disciplina curricular oferecida como optativa, nos termos do decreto
número 5.626, de 22 de dezembro de 2005.
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Adm inist r a çã o

De outra forma, a estrutura curricular pode ser vista pelas diferentes trilhas de conhecimento, conforme já
Trilhas que
integram as disciplinas ao longo do curso
discutido
anteriormente.
Figura 21 – Matriz Curricular e trilhas de conhecimento do curso de Administração

1º

Microeconomia I

Cálculo I

Pensamento
Crítico e Ética

Sistemas de
Informação

Fundamentos
Administração

2º

Fundamentos de
Macroeconomia

Cálculo II

Estatística I

Sociologia e
Política

Contabilidade
Financeira

3º

Microeconomia II

Modelos de
Tomada de
Decisão

Estatística II

História Eco. e
Organizações

Finanças I

4º

Direito Aplicado
Administração

Comportamento
Organizacional I

Econometria

Estratégia
Organizacional

Finanças II

5º

Gestão de
Marketing

Comportamento
Organizacional II

Gestão de
Operações e
Sistemas

Estratégia
Competitiva e
Corporativa

Finanças III

6º

Contabilidade
Gerencial

Gestão
Estratégica de
Pessoas

7º

Eletiva I

Eletiva II

Eletiva III

Estágio Supervisionado

8º

Eletiva IV

Eletiva V

Eletiva VI

Estágio Supervisionado

vos

Gestão da Cadeia Resolução Eficaz
de Suprimentos
de Problemas

Ciclo Básico

Ciclo Específico

Marketing
Avançado

Especialização

Adm inist r a çã o

Legenda das cores:

Trilhas que integram as disciplinas ao longo do curso

Humanidades
1º

Microeconomia I

Cálculo I

Pensamento
Crítico e Ética

Sistemas de
Informação

Fundamentos
Administração

2º

Fundamentos de
Macroeconomia

Cálculo II

Estatística I

Sociologia e
Política

Contabilidade
Financeira

3º

Microeconomia II

Modelos de
Tomada de
Decisão

Estatística II

História Eco. e
Organizações

Finanças I

4º

Direito Aplicado
Administração

Comportamento
Organizacional I

Econometria

Estratégia
Organizacional

Finanças II

Gestão de
Operações e
Sistemas

Estratégia
Competitiva e
Corporativa

Finanças III

Métodos Quantitativos
Finanças
Estratégia
Pessoas
Marketing

5º

Gestão de
Marketing

Comportamento
Organizacional II

Operações

6º

Contabilidade
Gerencial

Gestão
Estratégica de
Pessoas

7º

Eletiva I

Eletiva II

Eletiva III

Estágio Supervisionado

8º

Eletiva IV

Eletiva V

Eletiva VI

Estágio Supervisionado

Gestão da Cadeia Resolução Eficaz
de Suprimentos
de Problemas

Ciclo Básico

Ciclo Específico

Marketing
Avançado

Especialização

2.8 Metodologia
O Insper não adota uma metodologia de aprendizagem específica. Como nossa organização curricular tem
como premissa fundamental o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem, cada um deles necessita de
uma escolha metodológica que seja adequada a essa especificidade. Uma metodologia determinada a priori
seria um contrassenso com a perspectiva institucional.
Em função dessas características, o caso é considerado um instrumento metodológico muito adequado ao
objetivo de aprendizagem proposto, uma vez que desafia o aluno a raciocinar, argumentar, negociar e refletir
– habilidades bastante demandantes do ponto de vista cognitivo e social.
No processo de ensino e aprendizagem proposto pelo Insper, é necessário considerar, analisar e intervir na
aprendizagem quando não atingimos bons resultados. Nesse sentido, partimos de algumas premissas:
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O conhecimento é um processo construído, que parte do conhecimento prévio dos estudantes;
O professor tem papel mediador na aprendizagem, planejando como apoiará esse processo;
A aprendizagem é um processo planejado, que pretende desenhar a evolução do aprendizado em uma
escala de complexidade. Deve fornecer aos estudantes os conteúdos e habilidades necessárias,
desenvolvidos a partir de experiências de aprendizagem que exponham o aluno a situações em que
esses conteúdos e habilidades sejam articulados e exigidos, em níveis de complexidade progressivos.

Para organizar institucionalmente o processo de aprendizagem, propomos seis etapas fundamentais, que
pretendem garantir os melhores resultados no aprendizado dos estudantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estruturação de trilhas;
Elaboração de objetivos de aprendizagem claros e mensuráveis;
Alinhamento curricular em prol do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem;
Planos de medição para garantir a validade e a confiabilidade;
Medição do aprendizado;
Planos de ação e melhorias a partir dos resultados obtidos.

Figura 22 - Road Map de Gestão da Aprendizagem

Nessa perspectiva, os currículos são compreendidos como sequências planejadas de experiências de
aprendizagem em processo continuado de revisão. Ao projetá-los, seja para um programa ou para uma unidade
em particular, se está planejando um percurso intelectual para os estudantes, uma série de experiências que
resultarão no aprendizado daquilo que se deseja que eles aprendam.
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Figura 23 - Processo de Ensino-Aprendizagem

No processo de gestão dos objetivos de aprendizagem de Programas, há uma instância institucional que
acompanha e valida todo o processo: o DEA – Centro de Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem. Em
ação conjunta com o NDEs (Núcleos Docentes Estruturantes) e coordenadores de cursos, são feitas avaliações
periódicas dos objetivos de aprendizagem, para análise, diagnóstico e elaboração de planos de ação para
intervenção, sempre que o desempenho for abaixo do básico estipulado.

2.8.1 Objetivos de Aprendizagem
Entendemos que objetivos de aprendizagem devem ser compreendidos como declarações claras, passíveis
de mensuração e inseridas em um dado nível cognitivo, relativas ao que o estudante deve compreender
(conteúdos), incluindo o que deve ser capaz de fazer (habilidades), após participar de experiências de
aprendizagem planejadas, no nível do programa ou das disciplinas.
Todo objetivo de aprendizagem, portanto, deverá estar em nível cognitivo adequado ao processo de
aprendizagem (que se pretende desenvolver na disciplina, módulo, curso ou programa), o que impactará em
sua clareza e potencial de mensuração.
Os objetivos de aprendizagem de programas do Insper são de duas naturezas:
1. Objetivos de Aprendizagem Gerais – centrados em desenvolver competências necessárias aos
cidadãos e profissionais que a instituição pretende formar, coerentes com a Missão e o Decálogo.
Nesse sentido, podem ser considerados transversais a diversos programas e conteúdos curriculares,
ainda que com adaptações, e contribuem de forma significativa para o bom desenvolvimento de
objetivos específicos de aprendizagem.
2. Objetivos Específicos de Conteúdo Disciplinar – que envolvem habilidades e conteúdos específicos de
área do conhecimento, necessários ao desenvolvimento próprio de uma dada formação profissional.
Cada disciplina, por sua vez, tem seus próprios objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos, que devem
estar alinhados ao objetivo de aprendizagem da trilha na qual se insere.
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A diferença no desenvolvimento de objetivos de aprendizagem de Programas e de disciplinas pode ser
sintetizada da seguinte maneira: os objetivos da disciplina devem ser desenvolvidos apenas enquanto ela
ocorre. Já objetivos de aprendizagem de Programa a ela associados fazem parte de um desenho curricular,
que envolve diferentes disciplinas. Só assim eles podem ser efetivamente desenvolvidos.

2.8.1.1 Diferenças entre a gestão da aprendizagem no Programa e na disciplina
No Programa, o que está sendo acompanhado é o desenvolvimento do currículo; já a disciplina é parte
integrante desse processo, mas também tem objetivos próprios de aprendizagem. Em ambos os casos, a
gestão da aprendizagem, conforme descrita, gera subsídios tangíveis/relevantes para sanar lacunas de
aprendizado identificadas ao longo da gestão do currículo ou da sala de aula;
O responsável pela gestão da aprendizagem na disciplina é o professor, enquanto que no programa, a
responsabilidade é da coordenação de curso e do Núcleo Docente Estruturante – NDE.

2.8.1.2 Objetivos de aprendizagem e conteúdo
Objetivos de aprendizado e conteúdo são, no entendimento institucional, aspectos indissociáveis, uma vez que
os objetivos associam conhecimentos e habilidades que queremos que os alunos desenvolvam até o final do
curso, de uma disciplina ou depois de completar uma tarefa e, para tanto, é preciso considerar que estas ações
não se desenvolvem de forma isolada, mas, ao contrário, são a combinação de conteúdos e habilidades.
Também é uma premissa fundamental da política de gestão da aprendizagem o entendimento de que
conteúdos rigorosamente referenciados e habilidades são a base a partir da qual nossos objetivos de
aprendizagem devem ser propostos, para que se possa garantir uma formação conceitual sólida, associadas
a habilidades ao que suportam o desenvolvimento de competências necessárias ao bom desempenho
profissional.

2.8.2 Alinhamento curricular
Na perspectiva adotada pelo Insper, o currículo pode ser compreendido como uma sequência planejada de
experiências de aprendizagem. Ao projetá-lo, seja para um programa ou para uma unidade em particular, se
está planejando um percurso intelectual para os estudantes, uma série de experiências que resultarão no
aprendizado daquilo que se deseja que eles aprendam. Esse conceito é fundamental para a gestão da
aprendizagem, na medida em que pode ser compreendido como um objetivo comum a ser alcançado nos
diferentes níveis de uma organização curricular.
O desenho do currículo se organiza de modo a desenvolver e avaliar a aprendizagem dos alunos quanto ao
desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem dos programas, sejam gerais ou específicos de conteúdos
disciplinares. Para tanto, cada disciplina deve desenvolver objetivos de aprendizagem alinhados aos objetivos
e aprendizagem de uma ou mais trilhas do programa.
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2.9 Atividades complementares
As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, de caráter tanto de formação geral
quanto de conhecimentos específicos, constituindo-se como conjunto de atividades didático-pedagógicas,
acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a flexibilização curricular e que possibilitam o
desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e competências complementares às adquiridas no ambiente
acadêmico. Podem ser cumpridas pelo aluno de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e a
regulamentação institucional.
As diretrizes da política para as Atividades Complementares no Insper são as seguintes:






Constituir-se como atividades extraclasse;
Possibilitar a flexibilização do currículo dos cursos;
Propiciar aprofundamento temático e interdisciplinar de acordo com a concepção dos cursos;
Enriquecer o processo formativo do aluno - Formação Geral/Conhecimento Específico;
Possibilitar o desenvolvimento de habilidades, conhecimento e competências do aluno, adquiridas
também fora do ambiente acadêmico, nas relações com o mundo do trabalho, com ações de extensão
e pesquisa junto à comunidade.

As atividades complementares do Insper incluem uma gama diversa de oportunidades envolvendo cursos
extracurriculares, atividades de reforços de competências profissionais, gestão de projetos sociais e culturais,
redação de estudos de caso, atividades supervisionadas do centro de empreendedorismo e atividades de
pesquisa (iniciação científica e assistência de pesquisa a professores).
Em sintonia com a proposta de educação integrada do Insper, o objetivo dessas atividades é ampliar o currículo
dos alunos com conhecimentos, experimentos e vivências intra e extracurriculares. Essas atividades estão
organizadas a partir de eixos norteadores que buscam complementar de forma transversal o currículo dos
cursos de graduação, tanto no conteúdo do curso quanto na interface com os outros cursos de graduação do
Insper:
Atividades
Socioambientais
e/ou
Culturais:
Ações
voluntárias
desenvolvidas
em
organizações/instituições reconhecidas pela condução de atividades dessa natureza (ex. educação
financeira, assistência social, preservação do meio ambiente, conscientização ética, jurídica e política,
entre outros). Ainda, nessa categoria, são consideradas as atividades de formação cultural (oficinas
de teatro, performances musicais, videoarte, exposições, entre outras formas de expressão artística) e
cursos de línguas estrangeiras.
Projetos e Atividades Científicas: Atividades que desenvolvem e aprofundam temas vinculados à grade
curricular da graduação do Insper ou à ampliação geral de conhecimento através de outras vertentes
relacionadas (história, filosofia, sociologia, antropologia, ciência política, relações internacionais,
geografia, literatura, jornalismo, publicidade, entre outras), cursadas no Insper ou em instituições
externas.
Desenvolvimento profissional, liderança e empreendedorismo: Atividades voltadas à identificação de
interesses e escolhas profissionais, bem como de capacitação e desenvolvimento de competências
demandadas pelo mercado de trabalho, que também ampliam o interesse e conhecimento sobre
setores e áreas de atuação. Alguns dos temas do eixo são: participação em entidades estudantis,
criação e desenvolvimento de novos negócios, empresas familiares, negócios sociais, inovação e
economia criativa, venture capital e private equity, entre outros.
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As atividades podem ser ministradas por professores do Insper, por professores convidados de outras
instituições, por profissionais com notória atuação no mercado de trabalho ou propostas e organizadas pelas
entidades estudantis do Insper. Vale ressaltar que há um processo contínuo de avaliação e aprimoramento das
atividades complementares, feito pela Coordenação das atividades complementares conjuntamente com a
Coordenação Acadêmica do curso. As regras e procedimentos das atividades complementares estão
detalhados em regulamento institucional próprio, disponibilizado no portal do aluno.
Algumas das atividades previstas para o curso de Administração incluem cursos extracurriculares com temas
variados oferecidos a cada semestre, tais como:


Atividades regulares: 1) Cinema Ativo: Aprendendo a Ler um Filme 2) CIPCEM - Ciclo Integrado de
Palestras em Ciências Emergentes 3) Debates de Conjuntura Econômica 4E/Insper 4) Fotografia
mobile Atividades esporádicas, sob demanda dos alunos (exemplos): 1) 3D CAD - Fusion 360 2) Além
do PPT - Metodologia para apresentações 3) As dinâmicas e desafios do e-commerce na prática 4)
Big Data e tecnologia da informação 5) BREXIT e os limites da União Europeia 6) Comunicação
empresarial: redação e estilo 7) Conceitos de Photoshop: edição e produção de imagens 8) Creative
thinking: conexões criativas 9) Desafios profissionais: como escolher com base na cultura e na
estratégia da organização? 10) Encontrando o estágio dos sonhos 11) Estruturação de ideias e postura
em 12) Ferramentas básicas para startups: conceitos de programação, product management e
prototipação 13) Mastertech: Gestão de projetos com SCRUM e Lego 14) Mastertech: Resolvendo
problemas reais com Internet das coisas (IoT) 15).Negociação: habilidade para trabalhar em Equipe
16) Nietzsche nos dias de hoje 17) O conceito de smart cities e cultura maker - Faça seu próprio
pluviômetro 18) O Novo Marketing do Futebol 19) Orientação para Processos Seletivos 20) O segredo
dos processos seletivos 21) Preparação para Entrevistas com perguntas técnicas 22) Preparação para
Provas de Raciocínio Quantitativo - Módulo Avançado 23) Simulação de Dinâmica de Grupo 24) Speed
Networking de Finanças 25) Speed Networking de Marketing 26) Speed Networking de Tecnologia e
Inovação 27) Teatro ? Insper on Broadway - atividade oferecida pelo Veja Cultural 28)
#traineeExperience 29) Uma visão geral do setor automotivo no Brasil e no mundo 30) Vision:
Observando a relação entre Tecnologia e Sociedade - atividade em parceria com o Vega Cultural.

2.10 Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
O Curso de Administração, em conformidade com suas DCNs, não inclui como exigência uma monografia
ou um trabalho de conclusão de curso.

2.11 Apoio ao Discente

2.11.1 Programas de Monitoria
Um dos pilares da proposta educacional da graduação do Insper é o de uma escola em período integral. Os
alunos têm sua rotina diária dividida entre aulas, programas de monitorias, atividades práticas supervisionadas
(APS), horários de atendimento com professores de cada disciplina do semestre e atividades extracurriculares
(incluindo as atividades complementares).
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Os programas de monitoria são desenhados para apoiar o processo de aprendizagem dos alunos nas
respectivas disciplinas do semestre, complementando o trabalho do professor. As monitorias não são
obrigatórias, por objetivarem desenvolver a autonomia e a responsabilidade dos alunos, mas são bastante
encorajadas e reforçadas pelos professores, inclusive com horários próprios estabelecidos na grade horária.
Nesses encontros, os alunos resolvem exercícios complementares, tiram dúvidas e têm reforço dos conceitos
apresentados pelo professor.
Figura 24 – Representação das grades do 1º e 5º semestres, com aulas, atendimento dos professores e monitorias
Grade Horária
Administração e Ciências Econômicas
2019-1

Grade Horária
Administração
2019-1

1º Período - Turma A
Horário

Segunda

Terça

F unda m e nt o s da
A dm inis t ra ç ã o

Quarta

5º Administração - Turma A
Quinta

C á lc ulo I

Sexta
C á lc ulo I

7 h3 0
às
9 h3 0

7 h3 0
às
9 h3 0

M o nit o ria
C á lc ulo I
9 h4 5
às
11h4 5

11h4 5
às
13 h3 0

Horário

09h45 às 11h15

H o rá rio de
A t e ndim e nt o
M ic ro e c o no m ia I
10h às 11h30

H o rá rio de
A t e ndim e nt o
C á lc ulo I

Terça

9 h4 5
às
11h4 5

9h45 às 11h15

Quarta

Quinta

H o rá rio de
A t e ndim e nt o
G e s t ã o de
O pe ra ç õ e s e
S is t e m a s
10h00 às 11h30

H o rá rio de
A t e ndim e nt o
E s t ra t é gia
C o m pe t it iv a e
C o rpo ra t iv a
10h15 às 11h45

F ina nç a s III

G e s t ã o de
M a rk e t ing

H o rá rio de
A t e ndim e nt o
C o m po rt a m e nt o
O rga niza c io na l II

Sexta
C o m po rt a m e nt o
O rga niza c io na l II

C o m po rt a m e nt o
O rga niza c io na l II

G e s t ã o de
O pe ra ç õ e s e
S is t e m a s

F unda m e nt o s da
A dm inis t ra ç ã o

H o rá rio de
A t e ndim e nt o
F unda m e nt o s da
A dm inis t ra ç ã o

G e s t ã o de
O pe ra ç õ e s e
S is t e m a s

09h30às 11h

11h4 5
às
13 h3 0

11h45 às 13h15

S is t e m a s de
Inf o rm a ç ã o

Segunda

M ic ro e c o no m ia I

S is t e m a s de
Inf o rm a ç ã o

P e ns a m e nt o
C rí t ic o e Ét ic a
M o nit o ria
M ic ro e c o no m ia I

13 h3 0
às
15 h3 0

G e s t ã o de
M a rk e t ing

F ina nç a s III
H o rá rio de
A t e ndim e nt o
F ina nç a s III

13 h3 0
às
15 h3 0

14h15 às 15h45
14h às 15h30
P e ns a m e nt o
C rí t ic o e Ét ic a
15 h4 5
às
17 h4 5

18 h
às
19 h3 0

M ic ro e c o no m ia I

M o nit o ria
S is t e m a s de
Inf o rm a ç ã o

16h às 17h30

H o rá rio de
A t e ndim e nt o
S is t e m a s de
Inf o rm a ç ã o
18h às 19h30

H o rá rio de
A t e ndim e nt o
P e ns a m e nt o
C rí t ic o e Ét ic a
18h às 19h30

15 h4 5
às
17 h4 5

18 h
às
19 h3 0

E s t ra t é gia
C o m pe t it iv a e
C o rpo ra t iv a

E s t ra t é gia
C o m pe t it iv a e
C o rpo ra t iv a

M o nit o ria
F ina nç a s III

16h às 17h30

H o rá rio de
A t e ndim e nt o
G e s t ã o de
M a rk e t ing
18h às 19h30

As monitorias são desenhadas por cada professor da respectiva disciplina que orienta o professor auxiliar a
conduzir a sessão de monitoria de forma a reforçar a eficácia do processo de ensino e aprendizagem.
Professores auxiliares podem ser mestrandos ou doutorandos (que almejam se tornar professores) ou alunos
com histórico de excelente desempenho acadêmico na disciplina.
Nos primeiros semestres, as disciplinas são bastante demandantes em fundamentos e ferramentais
necessários para as disciplinas mais avançadas. As monitorias são recursos valiosos para os professores
acompanharem junto aos auxiliares (que ministram as monitorias) quais as principais dificuldades dos alunos
bem como nível de frequência e engajamento, de forma a ajustar/adaptar o ensino com base nessas
informações. O formato predominante das monitorias é o presencial que facilita as múltiplas interações
necessárias para o aprendizado, contemplando ainda a possibilidade dessas monitorias em interfaces online
que permitam ensino adaptativo e maior acesso dos professores às principais necessidades dos alunos.
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2.11.2 Bolsas e Auxílios
O Programa de Bolsas de Estudo, criado e disponibilizado desde 2004, tem como objetivo garantir o acesso
ao Insper aos jovens com grande potencial acadêmico, aprovados no processo seletivo e que necessitem de
apoio financeiro para serem alunos da Graduação nos cursos do Insper.
Por meio do Programa, estamos formando uma comunidade dinâmica de alunos com grande potencial
acadêmico, mas vindos de diversas regiões do Brasil e de realidades socioeconômicas diferentes, promovendo
assim, a diversidade na escola.
Modalidade das bolsas
Integral – não restituível


100% de bolsa sobre matrículas e mensalidades

Parcial – restituível após um ano de formado


De 30% a 80% de bolsa sobre matrículas e mensalidades

A concessão da bolsa, independentemente da modalidade, tem os seguintes critérios de elegibilidade:
Bolsa de estudo integral – não restituível





Renda familiar mensal: até 1,5 salário mínimo por membro da família.
Ensino médio em escola pública ou particular com bolsa (por critério de renda).
Não ter concluído uma graduação.
Não ter cursado mais de quatro períodos de uma graduação.

Bolsa de estudo parcial – restituível após um ano de formado




Renda familiar mensal: até 8 salários mínimos por membro da família.
Não ter concluído uma graduação.
Não ter cursado mais de quatro períodos de uma graduação.

Etapas do processo de concessão de bolsas Insper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inscrição no processo seletivo Vestibular e/ou ENEM;
Pedido de bolsa completo e enviado no prazo estipulado;
Cumprimento aos pré-requisitos de renda;
Participação na fase de entrevistas e dinâmicas;
Realização do teste de perfil;
Aprovação no processo seletivo: Vestibular e/ou ENEM;
Aprovação no Comitê de Concessão de Bolsas Insper e
Realização da matrícula na data estipulada.

O número de bolsas a serem concedidas é definido semestralmente conforme previsão orçamentária.
FUNDO DE BOLSAS
O Programa de Bolsas do Insper é suportado pelo Fundo de Bolsas, que conta com uma diversificação de seus
recursos, vindas de três principais fontes:
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Figura 25 - Fontes de recursos do Fundo de Bolsas

O gráfico a seguir, apresenta os resultados do Programa de Bolsas do Insper em 2018:
Figura 26 - Evolução do Fundo de Bolsas

Formulários, prazos e editais podem ser encontrados, de forma pública, no sítio do Insper, no link a seguir:
https://www.insper.edu.br/vestibular/bolsas-de-estudo/

2.11.3 Programas de Apoio Financeiro
Crédito Universitário Bradesco
Por meio de parceria com bancos privados os alunos do Insper também terão a possibilidade de obter um
financiamento dos seus cursos de graduação, incluindo taxas de matrícula, com taxas de juros negociadas
especialmente para este fim. Por ser um financiamento por bancos privados a concessão do financiamento
está condicionada à prévia análise de crédito realizada pelas instituições bancárias.
Auxílio Financeiro
Oferecer aos alunos da Graduação em dificuldades financeiras, alternativas de financiamento (“Auxílio
Financeiro”) para o pagamento de parcelas a vencer, de modo a possibilitar que concluam o curso.
O auxílio consiste na suspensão temporária da cobrança de mensalidades, matrícula e rematrículas por
período determinado de 06 meses, podendo ser renovado por mais 06 meses, de acordo com a necessidade
comprovada pelos alunos e responsáveis financeiros. Os alunos elegíveis ao Auxílio Financeiro devem
necessariamente se enquadrar nos seguintes casos:
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Morte ou Invalidez Permanente do Responsável Financeiro;
Perda de Renda ou Invalidez temporária do Responsável Financeiro;
Bolsistas, com percentuais de concessão igual ou superior a 50%, para o fim específico de custear as
disciplinas em regime de dependência e consequentemente custos fixos, não custeados pelo
Programa de Bolsas.

O pagamento do valor concedido terá início após 1 ano da conclusão do curso, em até 2,0 vezes o tempo em
que o aluno foi beneficiado pelo auxílio financeiro do Insper.

2.11.4 Apoio Pedagógico/Psicopedagógico - MultiInsper
A vida no campus se fortalece como referência da experiência universitária quanto mais ativa e responsiva aos
interesses e necessidades dos alunos. Ansiedade, depressão, estresse, distúrbios alimentares, conflitos de
identidade e dificuldade em lidar com frustrações são questões cada vez mais recorrentes em nossa sociedade.
O Insper entende que atenção integral ao aluno (para além da dimensão acadêmica), considerando dimensões
psicológicas, sociais e físicas, é essencial para um processo saudável e efetivo de adaptação e
desenvolvimento. Os alunos têm cada vez mais demandado uma escola que os acolha (e aos seus colegas) e
seja sensível às suas questões de desenvolvimento, em especial considerando que os alunos do Insper
passam, em média, 10 horas diárias no campus. Além disso, quanto mais se promove diversidade na escola
(a começar de alunos vindo de outros estados do Brasil), maior a demanda por adaptação e ambientação
desses alunos ao campus e à cidade. Um ambiente acolhedor e responsivo é fundamentalmente a expressão
dos valores que queremos reforçar na formação de nossos alunos para que os reproduzam no futuro.
O Insper tem investido significativamente nessa esfera, criando uma plataforma de apoio ao aluno denominada
MultiInsper. Essa plataforma conta com uma rede de profissionais, professores, alunos e ex-alunos trabalhando
como mentores e promotores de diálogos que ajudam a escola a entender como ser mais efetiva no apoio aos
alunos.
O MultiInsper tem por objetivos: Contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos sociais,
emocionais e afetivos no percurso da formação acadêmica; Promover um espaço de diálogo entre discentes,
docentes, coordenadores de curso e demais diretorias; Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o
melhor desempenho dos discentes; Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um
espaço para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades, seja na vida acadêmica ou na vida pessoal, desde
que esteja interferindo no processo acadêmico; Quando necessário, realizar intervenções com o apoio de
familiares dos discentes, a fim de esclarecer as intercorrências vivenciadas no Insper; Orientar
profissionalmente e academicamente; Fornecer apoio pedagógico/psicopedagógico.
Na dinâmica acadêmica, o MultiInsper desenvolve atividades para promover a saúde mental, a resiliência
emocional e o bem-estar em toda a comunidade do campus. Estratégias de inclusão são construídas
juntamente com os alunos, podendo ser revisadas a qualquer momento, considerando-se os desafios de
aprendizagem e desempenho dos alunos. Dentre as atividades oferecidas pelo MultiInsper estão: mentorias
para entidades estudantis e acompanhamento de suas atividades, apoio psicológico e psicopedagógico para
indivíduos com necessidades múltiplas (saúde, financeira, social, acessibilidade), grupos de estudo com
profissionais qualificados para temas de interesse (sexualidade, discussões de gênero, dificuldades de
aprendizagem, entre outros) e atendimento às famílias (sempre com o aluno como protagonista).
Há o cuidado de orientar os professores e alunos para que saibam direcionar os colegas quando estes os
procuram para compartilhar seus conflitos emocionais. Essas ações contribuem para a prevenção de diversos
transtornos psicossociais. Em particular, o MultiInsper contribui para elevar o engajamento dos alunos (o afeto
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dado a eles é retribuído em dobro para com a escola) e sido fonte contínua de inovação pelo campus, com
impacto significativo na queda da evasão.

2.11.5 Atendimento e Inclusão das pessoas com deficiências (PCD)
Com base em seus valores educacionais e em consonância com a legislação vigente, o Insper comprometese com a promoção de acessibilidade visando ao atendimento imediato e diferenciado às pessoas com
deficiência garantindo seu acesso e permanência na educação superior com segurança e autonomia, total ou
assistida (espaços, mobiliários, edificações, dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação).
Em 2016, com o objetivo de institucionalizar o atendimento educacional especializado, assim como os demais
serviços e adaptações razoáveis que se façam necessários, o Insper implantou a Comissão de
Acessibilidade, responsável direto pela elaboração, aprovação e acompanhamento das ações do Plano de
Garantia de Acessibilidade Insper.
Seu objetivo é promover a conquista e o exercício da autonomia dos estudantes com deficiência e garantir o
seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade ao atender suas características associadas à
deficiência.
Além disso, a Comissão atua nas diversas questões sobre o tema para atender também às necessidades
atreladas a docentes e funcionários técnicos administrativos com deficiência e comunidade acadêmica em
geral. Para isso, este órgão busca trabalhar continuamente na eliminação de barreiras arquitetônicas,
pedagógicas, tecnológicas, de comunicação e atitudinais.
Dessa maneira, o Insper assume os seguintes compromissos, desde que solicitado e mediante apresentação
de laudo médico:












Planejar, executar e avaliar o atendimento pleno de toda a legislação vigente relacionada à
acessibilidade e à inclusão educacional e social de pessoas com deficiência;
Ao receber a inscrição de candidato com deficiência, ou contratar um docente ou técnico administrativo
com deficiência, a instituição tomará as providencias com a agilidade necessária para colocar à
disposição os meios de acesso e de rompimento no caso de identificação de eventuais barreiras;
Atender a legislação vigente no que diz respeito à disponibilização, quando necessária, dos serviços
de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, Sistema Braille, bem como
disponibilizar recursos de tecnologia para atendimento das deficiências física, mental, intelectual ou
sensorial;
Propiciar, quando necessário, a formação do corpo docente e técnico administrativo para atendimento
especializado;
Atentos à Lei nº 12.764 no 28/12/2012, garantir o cumprimento da Lei de Proteção aos Autistas, bem
como a execução das medidas necessárias ao acesso das pessoas com autismo à saúde, educação
inclusiva e assistência social;
Capacitar professores e gestores de forma que considere as potencialidades do aluno e colaborador,
além de viabilização de recursos educacionais e de trabalho, de acordo com as determinações do
artigo 3º. da Lei 12.764/2012, no que se refere ao direito a acompanhante especializado, nos casos de
comprovada necessidade do aluno com autismo;
Apoiar a criação de redes Inter setoriais de apoio à inclusão, envolvendo a participação da família, das
áreas da educação, saúde, assistência social e consultorias especializadas parceiras para a formação
dos profissionais da escola, o acesso a serviços e recursos específicos, bem como para a inserção
profissional dos estudantes;
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Garantir e efetivar a matrícula do estudante com transtorno do espectro autista e garantir o atendimento
às necessidades educacionais específicas;
Ser responsável pelos custos no caso de necessidade de apoio técnico assistido, além dos recursos,
incentivando o bom desempenho do aluno ou colaborador.

Nos primeiros anos da vigência do PDI vigente, a Comissão tem como responsabilidade elaborar e implementar
um Plano de Acessibilidade a ser divulgado para a comunidade acadêmica e regularmente acompanhado pela
CPA – Comissão Própria de Avaliação.

2.11.6 Programas de Nivelamento
Com a ampliação do acesso aos cursos do Insper ampliaram-se também os desafios. Torna-se cada vez mais
rotineiro o ingresso de alunos oriundos de escolas com currículos menos afinados com as ênfases acadêmicas
do Insper, a presença de lacunas significativas no que tange a competências matemáticas e linguísticas,
previamente diagnosticadas no desempenho do aluno no próprio vestibular ou em avaliações desenhadas para
tal nas disciplinas. Assim, o Insper procura lidar com essa realidade e oferta para seus alunos programas de
nivelamento, como a equalização envolvendo a área de Cálculos e Programação e sessões de monitorias
destinadas à produção e correção de textos que os auxiliam nas entregas das atividades práticas
supervisionadas (APS’s).
Estas práticas de nivelamento estão concentradas nos primeiros três semestres dos cursos de graduação e
nas disciplinas de maior complexidade acadêmica e/ou prática. Dificuldades acadêmicas nesse início
comprometem todo o desenvolvimento do aluno ao longo do curso, aumentando também o risco de evasão.
Os programas de monitoria, com ênfase em nivelamento, objetivam atenuar esse risco. Vale frisar que, ao
longo de todo primeiro ano dos cursos, todas as disciplinas se pautam em uma forte dinâmica de avaliações
formativas para identificar problemas e demandas por nivelamento de conceitos. Os alunos identificados com
maiores dificuldades, além de encorajados a participar das sessões de monitorias, são chamados pelos
professores para frequentarem horários de atendimento individualizados nos quais recebem orientações de
estudo mais direcionadas para suas necessidades.
Além do diagnóstico formal, professores e seus assistentes fazem este tipo de avaliação durante as aulas, de
forma a incentivar o aluno que apresente algum tipo de deficiência a fazer um plano de estudo com o professor
em seu horário de atendimento, quando a ênfase é o conteúdo da disciplina ou no MultiInsper, quando a
abordagem é de organização de rotina ou aspectos socioemocionais.

2.11.7 Apoio à produção discente
O Insper crescentemente busca estimular a publicação de artigos científicos de autoria ou coautoria de
discentes dos cursos de graduação e pós-graduação em revistas nacionais e/ou internacionais nas respectivas
áreas de conhecimento.
Há diversas iniciativas de fomento à pesquisa e produção discente no Insper. Modalidades mais tradicionais
como Iniciação Científica, subsidiadas em grande parte com bolsa do CNPq, também contam com recursos do
próprio Insper para viagens a congressos (diante de trabalhos aprovados) e recursos para publicação. Também
oferecemos modalidades que não contam com bolsa do governo e possuem um formato mais flexível (ex.
estudos em grupo, projetos tecnológicos, assistência à pesquisa), mas que recebem recursos internos
(desconto na mensalidade, verba para pesquisa, orientação) para ampliar oportunidades de mais alunos
participarem desse tipo de experiência.
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Desde 2011, o Insper integra o programa de bolsas de iniciação científica do CNPq (PIBIC) e conta também
com bolsas institucionais financiadas com recursos próprios. Ainda, há o Programa de Estudos Avançados
(PEA) em que alunos da graduação se dedicam ao estudo e pesquisa de tópicos específicos para a produção
de um artigo acadêmico; as bolsas são custeadas pelo Insper.
Anualmente, ocorre um evento para apresentação dos trabalhos de iniciação científica e do PEA que visa
despertar nos alunos de graduação o interesse pela pesquisa científica. Os bolsistas são estimulados a
publicarem seus projetos de pesquisa na forma de artigos científicos e a apresentarem em eventos
acadêmicos.

2.11.8 Programa de Estágios
O estágio supervisionado é componente curricular obrigatório no Curso de Administração do Insper. A
aproximação e o encaminhamento do aluno ao mercado de trabalho ocorrem por meio de diversas atividades
coordenadas pelo Núcleo de Carreiras, sob a orientação da Coordenação do Curso. Este componente
curricular visa complementar a formação acadêmica de nossos alunos, possibilitando que coloquem em
prática, de forma consolidada, o aprendizado proporcionado pelo curso. Por outro lado, visa suprir o mercado
de trabalho, conforme demanda existente, com profissionais que estão em início de carreira, com excelente
formação acadêmica e competências consistentes com o projeto da faculdade. Para a coordenação, é um
momento importante para se avaliar oportunidades de melhoria do curso, tanto em conteúdo quanto em
habilidades profissionais e ferramentais dos alunos, a partir da opinião de empregadores e da reflexão dos
alunos.
A atividade de estágio é um componente significativo na formação do aluno, por proporcionar a interação com
a realidade da profissão e a complementação prática do aprendizado acadêmico. Além disso, oferece uma
contribuição efetiva para o aluno, pela experiência adquirida; para a instituição de ensino, por colaborar com a
efetividade da formação que ela oferece; para a unidade concedente de estágio, pela contribuição do aluno
com o desenvolvimento desta organização. O Insper se responsabiliza por criar condições para o efetivo
aprimoramento dos alunos nos estágios, como parte da sua formação profissional.
O estágio é uma atividade curricular, com caráter pedagógico, pressupondo, portanto, sua integração ao
processo curricular. Por consequência, obrigatoriamente deve ser aprovado mediante a apresentação de um
plano das atividades que serão realizadas pelo discente, bem como por meio do acompanhamento de um
professor supervisor e por um profissional da instituição concedente.
Visando garantir uma maior dedicação às disciplinas obrigatórias do curso, os alunos podem estagiar em
organizações externas, durante o período letivo, somente no 7º ou 8º semestres da faculdade, quando estarão
cursando regularmente apenas disciplinas eletivas. É possível, entretanto, que os alunos façam estágios de
férias em qualquer momento do curso, no intervalo entre os semestres letivos.
O Insper tem o instrumental necessário para gerir e regular todos os processos referentes à atividade de
estágio, com autonomia para utilizar ou não agências de integração. Faz parte desse instrumental o suporte
administrativo, a centralização das informações, a administração, organização e controle dos relatórios e
avaliações sobre estágio; a viabilização do relacionamento com as organizações, mediante negociação de
convênio, contrato e outras parcerias.
O Insper reconhece e assina as seguintes possibilidades de estágios para os alunos:


Estágio Regular Supervisionado é o estágio integrado à grade curricular, realizado durante o ano letivo,
em regime de meio período, com carga horária máxima de seis horas diárias ou 30 semanais, para
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alunos do 7º e/ou 8º períodos ou que já tenham concluído um curso de graduação no Insper. Todos
os alunos possuem uma supervisão acadêmica que avalia se o plano de estágio e a posterior execução
do mesmo estão adequados aos conhecimentos, habilidades e competências preconizados no perfil
do egresso desejado para o curso.
Estágio interno abrange atividades referentes a projetos efetivamente realizados e condizentes com o
currículo escolar, desenvolvidos pelo aluno no Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, tais como a
participação na Insper Júnior Consulting, no Centro de Pesquisa em Estratégia, no Centro de Políticas
Públicas e no Centro de Empreendedorismo. Assim como no Estágio Regular Supervisionado, em
todas as iniciativas citadas tem-se supervisão acadêmica das atividades desenvolvidas.
Estágio realizado no exterior é uma atividade de caráter profissional desenvolvida pelo aluno no
exterior, desde que ele tenha vínculo com alguma instituição de ensino. Para ser reconhecida como
estágio, as atividades realizadas devem envolver a aplicação dos conhecimentos do currículo dos
cursos de Administração do Insper, com a devida supervisão das atividades.
Estágio de férias é o estágio realizado nos períodos de recesso escolar, para alunos que estejam
cursando qualquer período. As atividades realizadas via Estágio de férias ou Estágio interno serão
computadas, isoladamente ou em conjunto, para fins de integralização curricular até o limite máximo
de 100 horas
Trabalho como funcionário efetivo ou negócio próprio (empreendedor) cumpre a função do estágio de
complementação prática do aprendizado acadêmico. Poderá ser reconhecido como constituinte do
estágio, desde que se refira a projetos efetivamente realizados e condizentes com o currículo escolar
do Insper. Está sujeito também ao processo de supervisão acadêmica.

A Regularização do Estágio é fundamental e o aluno é o principal responsável por isso. Desse modo, assim
que iniciar um estágio, ele deve procurar o Núcleo de Carreiras para providenciar a documentação exigida pela
Lei 11.788/08 de 25 de setembro de 2008. Há dois tipos de contrato:



Contrato de estágio realizado sem intermédio de agentes de integração. Celebrado diretamente entre
a organização e o Insper.
Contrato de estágio celebrado por agentes de integração. Nesta modalidade de contrato, o convênio é
realizado entre a organização e o Insper, por intermédio de um agente de integração.

Ao longo de cada estágio, o aluno deve entregar dois relatórios de acompanhamento de estágio: a Avaliação
de Desempenho do Estagiário (preenchido por seu supervisor na organização) e o Relatório de
Acompanhamento de Estágio (preenchido pelo aluno). Os relatórios abordam as competências demonstradas
no período. Recomenda-se que os relatórios sejam realizados a cada seis meses de atividade de estágio.
A adequada Regularização dos Contratos de Estágios é realizada por meio da providência dos seguintes
instrumentos:


Acordo de Cooperação: contrato que delimita as condições básicas de parceria entre o Insper e a
Instituição para qualquer compromisso de estágio futuro;



Termo de Compromisso de Estágio (TCE): documento/contrato firmado entre aluno e empresa, com
interveniência da faculdade, e que delimita as condições e as atividades em que se realizará o estágio.
Deve ser assinado pelo aluno, empresa e pelo Núcleo de Carreiras, no início do estágio. Pode ser
confeccionado pela empresa ou ainda por intermediários tais como CIEE, Nube, WallJobs, dentre
outros. O Termo de Compromisso apresentado em prazo superior a 30 (trinta) dias de sua respectiva
emissão não será recebido pelo Coordenação de Estágio / Núcleo de Carreiras;



Plano de Estágio: documento que deve ser preparado pelo supervisor da concedente apresentado ao
professor-supervisor, no início, para análise a aprovação do Plano. O plano descreve as atividades
desenvolvidas pelo estagiário por meio de vivências que lhe permita o aprendizado de competências
próprias da atividade profissional e as relaciona com o currículo dos cursos;
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Termo Aditivo de Renovação ou Alteração no Contrato de Estágio: documento a ser utilizado caso
ocorra uma prorrogação ou alterações no contrato de estágio. É assinado pelo estagiário, pela
Unidade Concedente do estágio e pela Instituição de Ensino (como interveniente – Núcleo de
Carreiras). O Termo Aditivo apresentado em prazo superior a 30 (trinta) dias de sua respectiva
emissão não será recebido pelo Núcleo de Carreiras;



Relatório das Atividades de Estágio: documento tem por objetivo avaliar o desenvolvimento do
Plano de Atividades que integra o Termo de Compromisso de Estágio. O relatório tem entrega
obrigatória a cada período não superior a 6 (seis) meses. Deve ser assinado pela unidade
concedente, professor supervisor de estágio e estagiário e entregue no Núcleo de Carreiras em até
30 dias após o término do período;



Avaliação realizada pelo Estagiário: instrumento que permite acompanhar a situação do aluno antes
do estágio, sua evolução do estágio e ao final do mesmo. Ele deve ser preenchido pelo aluno ao final
do estágio com o acompanhamento, a avaliação e a aprovação do professor-supervisor;



Avaliação do Desempenho do Estagiário: relatório a ser preenchido e assinado pelo supervisor
(gestor) na empresa ao final do estágio, avaliando se o estagiário atendeu às expectativas durante o
processo.



Termo de Encerramento de Estágio: documento que deve ser preenchido e assinado pela Unidade
Concedente, pelo estagiário e pelo professor-supervisor. O Termo de Encerramento de Estágio deve
ser apresentado ao Núcleo de Carreiras, imediatamente após o encerramento do Estágio;



Relatório Final de Estágio Supervisionado: relatório permite avaliar e acompanhar as atividades o
estagiário. Ele deve ser preparado pelo estagiário com supervisão e orientação do professorsupervisor. Ele deve ser entregue ao final do estágio supervisionado. O relatório permite ainda que
se avalie se as atividades desempenhadas pelo estagiário são compatíveis com sua formação.

Os estágios que não cumprem com a documentação acima descrita não são reconhecidos pela instituição.
Cabe ao professor supervisor do estágio e ao coordenador do estágio compilarem as reflexões dos alunos de
forma a identificarem lacunas na formação do mesmo, de forma a retroalimentar o curso. Tais propostas de
melhoria são levadas ao NDE de Administração e à Coordenação do Curso.
O Insper garante ainda a intermediação e acompanhamento de todos os estágios extracurriculares (não
obrigatórios) remunerados ou não, disponibilizando via Núcleo de Carreiras a devida supervisão e/ou
orientação necessária.

2.12 Gestão do curso e processos de avaliação interna e externa
O curso de Bacharelado em Administração do Insper pretende se manter atualizado realizando ações em
decorrência das autoavaliações internas promovidas pela instituição, pelo próprio curso, através de seu NDE
e Colegiado.
Os resultados obtidos pela autoavaliação institucional realizada anualmente pela Comissão Própria de
Avaliação – CPA a toda comunidade da IES têm fornecido informações relevantes a respeito da autoavaliação
do curso de Administração, bem como dos demais cursos de graduação do Insper.
Além desta avaliação institucional interna, parte da auto avaliação do curso de Bacharelado em Administração
do Insper também será feita por meio de reuniões da Coordenação com os professores do curso, com o
Colegiado, com NDE, com representantes discentes, onde busca-se à luz do Projeto Pedagógico do Curso
debater sobre o andamento do curso, seu desenvolvimento, os critérios de avaliação, as condições de oferta
do curso, verificando ainda as mudanças e tendências no mercado profissional, para, com isso, promover
ajustes necessários ao currículo e as ações de ensino, pesquisa e extensão.
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Todo o dado fornecido pelas avaliações supracitadas auxiliará e permitirá que várias ações sejam propostas e
implementadas na instituição e no curso de Administração com o objetivo de corrigir as fragilidades percebidas
e de promover um melhor aproveitamento dos discentes e docentes. A partir de tais dados, torna-se possível
iniciar processos de modificação da realidade social e profissional, dentro dos princípios da educação
continuada, permitindo até mesmo ao egresso, a reciclagem constante de seus conhecimentos.
Ações a serem aplicadas:







Orientação, discussão e revisão contínua do PPC no sentido de criar espaço e tempo no currículo para
a flexibilização do curso e o desenvolvimento de projetos acadêmico-científicos interdisciplinares;
Orientar os docentes a aplicar formas de avaliação mais contextualizadas e a usar metodologias de
ensino e aprendizagem inovadoras;
Orientação aos professores para disponibilização dos Programas de Ensino aos discentes;
Realização de atividades que envolvam conteúdos relacionados à Formação Geral aos estudantes;
Revisão constante da infraestrutura necessária especialmente: laboratórios e bibliografias atualizadas;
Oferta de cursos de extensão, bem como curso de pós-graduação na área, gerados a partir das
demandas da comunidade acadêmica.

Da Avaliação Institucional, sob a liderança da CPA, os dados coletados durante as avaliações são analisados
pela Direção Geral e demais diretorias, sendo, posteriormente, divulgados à comunidade acadêmica. Já os
resultados pertinentes a cada curso são repassados às coordenações, multiplicando-os aos docentes que
integram os colegiados de Graduação e Pós-Graduação, às equipes técnico-administrativas, bem como aos
demais interessados. A CPA tem seu próprio regulamento de funcionamento e um projeto específico de
atuação em constante avaliação a partir dos resultados produzidos.
Ao finalizar o ciclo das avaliações, são mapeadas as potencialidades e fragilidades apontadas pela comunidade
acadêmica. Os resultados desse mapeamento são utilizados para embasar um planejamento institucional com
vistas a atender as demandas apontadas.
No histórico da CPA, diversas melhorias foram promovidas a partir das avaliações internas e externas como,
por exemplo, estacionamento, cantina/restaurante universitário, instalações da biblioteca, sinalização da sede,
atualização e modernização frequente dos laboratórios de uso específico e comuns aos cursos, e outros
investimentos em infraestrutura. A avaliação dos docentes, conduzida duas vezes por semestre, constitui-se
um importante subsídio para a gestão do curso e desenvolvimento do corpo docente, tanto pelo coordenador
quanto pelo DEA – Centro de Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem.
Cabe à instituição transformar seus resultados em ações, valorizando a participação dos atores-sujeito no
processo de avaliação institucional. A finalidade central do processo avaliativo no Insper é promover a
realização autônoma do projeto institucional, de modo a garantir a qualidade acadêmica no ensino, na
pesquisa, na extensão, na gestão e nas ações de responsabilidade social. No seu processo de avaliação
institucional, o Insper se preocupa em garantir a participação de todos os membros da comunidade educativa
– professores, estudantes, técnico-administrativos, e outros grupos sociais, realizando ações coletivamente
legitimadas.
Importa registrar que estes dados servirão de insumos para o Relato Institucional (RI), documento este, de
caráter público e que reflete as ações decorrentes do desenvolvimento institucional e dos feedbacks
necessários aos resultados da avaliação realizada.
Outros importantes canais de coleta de dados são os líderes de sala que possuem contato direto com a
coordenação. Soma-se a ele o próprio MultiInsper (item 2.11.4, p. 55) e a Ouvidoria (conforme PDI, item 2.9,
p. 54), que são canais que qualquer aluno da instituição pode acessar.
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Como fonte externa de avaliação da gestão institucional e do curso, temos a CEA – Comissão Externa de
Avaliação, conforme PDI (item 8.2, p. 102). Essa comissão, criada em 2006, é formada por empresários,
pesquisadores, professores de outras instituições, ex-alunos de diversos programas do Insper e outros
profissionais de destaque em suas áreas de atuação. A CEA reúne-se anualmente. Nessa reunião, é feito um
resumo sobre o estado administrativo e acadêmico da instituição e os membros são convidados a analisarem
projetos e problemas enfrentados pela direção da escola. Após cada reunião é elaborado um relatório com
críticas e sugestões que é encaminhado à mantenedora e à diretoria executiva da faculdade para eventuais
encaminhamentos.

2.13 Tecnologias da Informação e da Comunicação nos processos de
Ensino e Aprendizagem
Contribuindo com os mais diversos processos para/da Gestão da Aprendizagem, o Insper percebe os recursos
tecnológicos e comunicacionais como ferramenta capaz de promover a interação, o acolhimento e o
acompanhamento dos processos de ensino e aprendizagem voltados para um perfil de aluno nativo digital,
potencializando em cada ação educativa de acordo com sua necessidade, a aprendizagem colaborativa,
híbrida e “just in time”.
Atualmente o Insper disponibiliza os seguintes recursos aos processos de ensino e aprendizagem:
Blackboard (LMS – Learning Management System)
Blackboard é o ambiente virtual de aprendizagem em que os alunos têm acesso aos materiais, atividades e
notas compartilhados pelos professores nas disciplinas presenciais.
Algumas de suas principais funcionalidades são:
Figura 27 - Principais funcionalidades do LMS

Dentro da ferramenta, cada professor possui acesso a um ambiente exclusivo para sua disciplina. Nele,
obrigatoriamente, é realizado o compartilhamento de materiais e notas. Adicionalmente, os professores podem
criar entregas de atividades, que são corrigidas na própria plataforma, inclusive com a utilização de rubricas,
testes online com correção automática, além de atividades que utilizem as ferramentas de colaboração citadas
anteriormente, incentivando a interação entre os alunos.
Ao término do período letivo, o professor deve ter alimentado o ambiente com todas as notas parciais da
disciplina e configurado a média para que o cálculo aconteça automaticamente. Se tudo estiver configurado
corretamente, ocorre a exportação da nota final para o Lyceum, que é o sistema de notas e frequência dos
alunos.
Além do uso para apoio a sala de aula, o Blackboard também auxilia nas seguintes tarefas:
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Exame de Qualificação: Alunos do 6º período realizam o Exame de Qualificação, que é a avaliação que mede
seu desempenho em todas as trilhas de aprendizagem do curso (vide explanação na seção 2.14 abaixo).
Estágio: o acompanhamento dos estágios supervisionados acontece via Blackboard, propiciando maior
segurança nos recebimentos dos relatórios parcial/final e feedbacks necessários.
Curso de formação de professores: o Insper oferece aos seus professores um curso sobre o método de
Aprendizado Centrado no Aluno. Esse curso é realizado no formato “blended” via Blackboard com o objetivo
que os professores vivenciem o ambiente como alunos, tomando conhecimento de algumas ferramentas que
o sistema oferece para apoio ao processo de ensino e aprendizagem.
Iniciativas sobre plágio: no primeiro trimestre do curso, os alunos da pós-graduação lato sensu, possuem
acesso a um ambiente sobre plágio que contém uma cartilha que aborda o assunto e um teste que mede os
conhecimentos após a leitura da mesma. Além disso, todas as disciplinas possuem um link de verificação de
plágio onde o aluno pode submeter seu trabalho antes de enviar ao professor, verificar possíveis ocorrências
de plágio e realizar os ajustes necessários.
Monitorias online: para os cursos de MBA, algumas das monitorias oferecidas ocorrem no formato online,
utilizando a ferramenta Blackboard Collaborate. Nela, o monitor conecta-se com os alunos em uma sala virtual,
ministrando uma aula normalmente, contando inclusive com a participação dos alunos via chat ou áudio.
Clickers
Os clickers permitem que todos os alunos respondam via dispositivos móveis a perguntas feitas pelo professor
em sala de aula, de modo que os resultados sejam registrados e apresentados imediatamente. Essa dinâmica
é chamada de votação eletrônica. Os votos podem ser anônimos ou identificados.
A votação eletrônica em sala de aula pode ser usada para diferentes fins, dentre eles:






manter a atenção e engajamento dos alunos durante a aula;
promover discussões e interação entre os alunos da turma;
criar um ambiente “seguro” para que alunos tímidos participem mais das aulas;
avaliar o conhecimento prévio dos alunos;
checar o entendimento ao longo da aula.

Atualmente os clickers estão disponíveis para todos os professores, mas são mais utilizados no Certificates,
Graduação e Educação Executiva.
CATME
Catme Smarter Teamwork é uma ferramenta que permite realizar pesquisas de avaliação entre pares a respeito
da competência de trabalho em equipe.
A partir de uma atividade realizada em equipe, os alunos de um mesmo grupo respondem a uma auto avaliação
e avaliam seus colegas. Os resultados que a ferramenta fornece possibilitam:




fornecer feedback individualizado;
entender a dinâmica de funcionamento das equipes, analisando a contribuição de cada aluno para o
andamento do time;
tomar ciência de possíveis problemas que estejam ocorrendo nas equipes de trabalho.

Casos, Simuladores e Cursos online de Harvard
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O Insper possui parceria com a Harvard Business School, que permite que professores utilizem uma série de
recursos de aprendizagem para subsidiar o trabalho em sala de aula. Alguns deles são:
Estudo de Caso: é um instrumento pedagógico que apresenta um problema mal estruturado, ou seja, é aquele
problema que não tem uma solução pré-definida, exigindo empenho do aluno para identificar o problema,
analisar evidências, desenvolver argumentos lógicos, avaliar e propor soluções. Além dos casos de Harvard,
o Insper possui sua coleção própria de casos, desenvolvidos por professores da instituição.
Simuladores: são ferramentas que permitem aos alunos explorar o impacto de suas decisões a partir de fatos
reais ou dados apresentados no simulador, com rápido feedback sobre as decisões.
Cursos Online: oferecem uma introdução abrangente para cada área do conhecimento e permitem aos alunos
construir uma base sólida para a educação empresarial. Também podem ser usados como pré-requisitos para
cursos mais avançados.

2.14 Avaliação dos Processos de Ensino e Aprendizagem
A avaliação, para o Insper, é o processo de coletar informações sobre o desempenho dos estudantes para
planejar ações pedagógicas que possam melhorar o aprendizado. Essas ações são planejadas para as trilhas
de aprendizagem (quando se trata de objetivos de aprendizagem dos Programas) ou para as disciplinas.
Essas informações são fundamentais para que os gestores acadêmicos, incluindo nesse grupo os professores,
possam fazer a gestão do processo, de forma que os melhores resultados sejam atingidos. Ressalta-se, ainda,
que é preciso organizar instrumentos alinhados aos objetivos de aprendizagem para que se possam fazer as
medições.

2.14.1 Plano de medição do aprendizado
Dentre as etapas previstas no processo de gestão da aprendizagem, este é o momento elaboração de
instrumentos e rubricas alinhados aos objetivos de aprendizagem da trilha, organizada de forma a dar validade
às medições e confiabilidade aos resultados, definição do ambiente de aplicação e responsáveis. É nessa fase
também que se determina como será o processo de avaliação e coleta de dados.
Validade das medições
Compreendida institucionalmente como a capacidade de avaliar o que pretende medir, se materializa na
articulação coerente entre os objetivos de aprendizagem de um dado programa com os instrumentos, os
critérios de avaliação, organizados em rubricas (quando pertinente), e os julgamentos (discriminação dos
diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes), que serão elaborados e executados no processo de
avaliação dos objetivos de aprendizagem.
Confiabilidade dos resultados
Refere-se à consistência dos resultados de avaliação. Isso significa que é esperado que um indivíduo alcance
o mesmo resultado independentemente da ocasião em que respondeu ao teste, o que pode ser avaliado com
base no conceito de erro de medição. Em caso de correções de atividades abertas (questões discursivas e
outros formatos), deverão ser observados, ainda, os diferentes graus de severidade dos avaliadores (o que
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pode impactar em grande diferença de pontuação para os mesmos desempenhos avaliados) e a tendência dos
avaliadores em julgamentos sistemáticos dos desempenhos avaliados.

2.14.2 Medição do aprendizado
Inserida no processo avaliativo, a medição é o processo de coletar informações sobre o desempenho dos
estudantes para planejar ações pedagógicas que possam melhorar o aprendizado. Essas ações são
planejadas para as trilhas de aprendizagem (quando se trata de objetivos de aprendizagem dos Programas)
ou para as disciplinas. Essas informações são fundamentais para que os gestores acadêmicos, incluindo nesse
grupo os professores, possam fazer a gestão do processo, de forma que os melhores resultados sejam
atingidos.
Ressalta-se, ainda, que é preciso organizar instrumentos alinhados aos objetivos de aprendizagem para que
se possam fazer as medições. Há duas razões principais para alinhar avaliações com objetivos de
aprendizagem. Primeiro, o alinhamento aumenta a probabilidade de proporcionar aos estudantes as
oportunidades de aprender e praticar os conhecimentos e habilidades que serão necessários nas várias
avaliações que desenvolvidas. Em segundo lugar, quando as avaliações e os objetivos estão alinhados, as
"boas notas" tendem a traduzir-se em "boa aprendizagem".
As avaliações, portanto, devem proporcionar aos alunos a oportunidade de melhorar sua aprendizagem e, para
tanto, há um componente essencial: o feedback, que pode ser entendido como qualquer momento de mediação
da aprendizagem por parte do professor e voltado às dificuldades de aprendizado que os estudantes
apresentam, com o objetivo de superá-las.
Ainda no contexto avaliativo, é preciso ressaltar que os instrumentos são meios de coleta de dados para análise
da aprendizagem. Considerando-se que os objetivos de aprendizagem são os eixos norteadores do processo
de aprendizado, os instrumentos devem ser elaborados de forma a serem capazes de mensurar o
desenvolvimento dos alunos quanto aos objetivos de aprendizagem.
Como elemento complementar aos instrumentos, usamos rubricas de correção, recurso utilizado para auxiliar
a avaliação de atividades e identificar diferentes tipos de desempenho dos alunos. A rubrica descreve os níveis
de aprendizado e, por conter padrões de erros e acertos, ajudam a tornar a avaliação mais criteriosa e diminuir
a subjetividade na correção. A rubrica também pode ser utilizada como instrumento de feedback aos
estudantes, por informar com clareza o desempenho esperado e algumas gradações para ser atingido.

2.14.3 Plano de ação e melhorias
Com base na análise e diagnóstico dos resultados, deve ser elaborado plano de ação para intervir em possíveis
lacunas no desenho de desenvolvimento da aprendizagem proposto no currículo. O plano será elaborado, de
forma colaborativa, pelo líder de trilha, coordenação acadêmica e pelo DEA, com a participação dos
professores envolvidos e eventualmente de outros stakeholders, se necessário. Esse plano conterá prazos e
responsáveis pelas ações corretivas.
Em síntese, no contexto avaliativo do Insper os instrumentos são meios de coleta de dados para análise da
aprendizagem. Considerando-se que os objetivos de aprendizagem são os eixos norteadores do processo de
aprendizado, os instrumentos devem ser elaborados de forma a serem capazes de mensurar o
desenvolvimento dos alunos quanto aos objetivos de aprendizagem. As rubricas, por sua vez, são um recurso
utilizado para auxiliar a avaliação de atividades e identificar diferentes tipos de desempenho dos alunos.
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No processo de gestão de aprendizagem dos objetivos de aprendizagem de programas, há uma instância
institucional que acompanha e valida todo o processo: o DEA. Em ação conjunta com os NDE’s e
coordenadores de cursos, são feitas avaliações periódicas dos objetivos de aprendizagem, para análise,
diagnóstico e elaboração de plano de ação para intervenção, sempre que o desempenho for abaixo do básico
estipulado.
Processualmente, o sistema de avaliação Insper prevê no mínimo duas avaliações correspondentes às provas
intermediárias e final, além de outras avaliações parciais: - PI - prova intermediária, no meio do semestre letivo
em datas marcadas pela faculdade - PF - prova final, no final do semestre em datas previamente marcadas
pela faculdade. - Trabalhos e outras atividades parciais - são realizados e estimulados ao longo do semestre.
O critério de aprovação é média de 50% ao final do semestre e frequência mínima de 75%.
Em paralelo às avaliações realizadas dentro das disciplinas, o Insper promove ainda o Exame de Qualificação
aos alunos do 6º período, como parte do processo de Garantia de Aprendizado da Graduação. Este exame faz
parte da avaliação formal, sendo obrigatório a todos os alunos que se formam na escola. São avaliados
conhecimentos gerais e específicos que são considerados fundamentais para a formação em Administração.

2.15 Núcleo de Carreiras
Alunos e egressos contam com o apoio do Núcleo de Carreiras, que oferece atividades (cursos, workshops,
painéis de debates), intermediação e acompanhamento de estágios, divulgação de vagas e dos currículos,
eventos e canais de relacionamento, com o objetivo de favorecer a troca de ideias e aproximá-los do mercado
de trabalho, preparando-os para as escolhas e alavancagem na trajetória profissional.
O Núcleo dedica-se a estabelecer relações com organizações de vários setores econômicos. Atualmente nossa
rede é formada por mais de 2.500 organizações de diversos tamanhos e segmentos que interagem com nossos
alunos e egressos. A relação do Insper com os alunos se inicia quando eles entram na escola e segue por toda
a trajetória profissional.
Responsabilidades:












Promover a conexão entre alunos, egressos e o mercado de trabalho;
Buscar parcerias com empresas e organizações, tanto públicas como privadas;
Contribuir com a trajetória profissional dos alunos e alumni, apoiando-os na preparação,
desenvolvimento, mudanças e/ou inserção no mercado de trabalho;
Incentivar a participação dos egressos em atividades junto aos alunos, por meio de realização de
painéis de debate, workshop, orientação sobre o dia a dia no mercado de trabalho etc.;
Parcerias/compartilhamento de trabalho com áreas internas do Insper, visando a melhor exposição do
Insper no mundo do trabalho;
Acompanhamento das práticas e comportamento / tendência do mercado de trabalho para identificar
formas de melhor atender os alunos/Alumni e empregadores, bem como trazer indicadores /
informações atualizadas para a Comunidade Insper;
Acompanhamento e análise da evolução da trajetória profissional dos Alumni;
Monitoramento de indicadores relevantes do mercado de trabalho e dos egressos;
Realização de pesquisas de satisfação com alunos e egressos para melhoria contínua dos serviços
oferecidos pelo Núcleo de Carreiras;
Ferramentas de divulgação de oportunidades profissionais (vagas) e disponibilização dos currículos
dos alunos e Alumni para as organizações parceiras, atualizando ao mesmo tempo os dados
profissionais e cadastrais dos egressos;
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Incentivo do relacionamento entre alunos e Alumni, por meio da administração da ferramenta Alumni
Networking.

2.16 Política e Acompanhamento de Egressos (Alumni)
O Insper acompanha os alunos desde o início do curso até sua conclusão e após de forma contínua e
sistemática. O objetivo é manter um relacionamento contínuo e perene, tanto com a graduação como pósgraduação, por meio da Comunidade Alumni, instrumento agregador dos egressos Insper.
O Alumni Pós-Graduação é formado por egressos desde o início das atividades da escola em 1986 e
identificados por curso, ano e interesse de relacionamento com a escola. O Alumni Graduação é formado por
egressos desde 1999.
Para os alunos que passam a fazer parte da comunidade Alumni, é prevista uma série de benefícios na
continuidade da relação institucional com o Insper, a saber:








Manutenção de uma área, exclusiva, para acompanhamento dos Alumni;
Manutenção de banco de dados dos egressos, atualizado;
Acompanhamento da situação dos egressos no mercado de trabalho;
Descontos para Alumni com rematrícula no Insper, incentivando a educação continuada;
Participação dos Alumni na governança do Insper;
Estímulo ao trabalho voluntário no Insper;
DIsponibilização contínua de eventos e atividades gratuitas aos Alumni, cujos temas incluem postura
ética, preocupação com trabalho e meio-ambiente e com o desenvolvimento de postura voltada à
cidadania, bem como atividades voltadas ao seu desenvolvimento pessoal e profissional.

A Comunidade Alumni tem atualmente, em torno, de 18.000 egressos. Os objetivos do Insper com a
Comunidade Alumni são:










Estimular o contato permanente com colegas, funcionários e professores;
Incentivar troca de experiência entre eles, como por exemplo pela ferramenta Alumni Networking que
é uma rede de relacionamento online, na intranet, que facilita a troca de experiência e conhecimento
entre profissionais com interesses em comum;
Estimular o aprimoramento contínuo, por meio de descontos em novos cursos;
Incentivar a participação dos egressos em debates que abordam temas atuais e relevantes;
Estimular o relacionamento/networking entre eles, por meio de encontros frequentes;
Disponibilizar apoio para processos de inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento
profissional, pelo Núcleo de Carreiras (divulgação de vagas, orientação profissional, atividades em
grupo para discutir mercado de trabalho e oportunidades profissionais etc.).
Estimular a participação dos Alumni como voluntários em projetos de impacto, contribuindo com a
perenidade do Insper, por exemplo:
o Programa Alumni-padrinho: Alumni são padrinhos de alunos bolsistas da Graduação.
o Organização de Eventos: Apoio dos Alumni na concepção e organização de eventos.
o Participação dos Alumni na condução de atividades extracurricular: cursos, workshops, painéis
de debates etc.
o Participação no processo de seleção de candidatos no vestibular e de alunos bolsistas.
o Participação em matérias na mídia: com depoimentos e casos de sucesso.
o Como doadores, apoiando o Programa de Bolsas.
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o Como embaixadores do Insper em suas empresas e organizações.
Incentivar a participação dos Alumni nos diferentes órgãos de governança do Insper, por exemplo:
o CEA - Comissão Externa de Avaliação - Os Alumni (graduação e pós-graduação) são
convidados pela presidência do Insper a participar de fóruns de que avaliam questões
estratégicas da escola.
o Conselho Alumni - Formado por 14 conselheiros alumni, esse órgão atua como instância
consultiva para assuntos estratégicos relacionados à Comunidade Alumni Insper, com o intuito
de garantir a relevância de nossas ações bem como na identificação dos melhores meios para
incentivar o engajamento da comunidade.

Os integrantes da Comunidade Alumni contam com ampla e diversa gama de cursos, de longa e curta duração,
nas mais diversas áreas de negócios e economia e para incentivá-los a prosseguir seu desenvolvimento, sendo
que o Insper oferece condições especiais exclusivas a essa comunidade.
A área de Relacionamento com Alumni busca acompanhar a trajetória profissional dos egressos por meio de
dados obtidos pela CPA, que identificarão a evolução de sua situação no mercado de trabalho (egressos dos
cursos de graduação e pós-graduação). Esse acompanhamento visa compara a situação profissional no início
do curso com a situação profissional após o curso (para a pós-graduação) ou no último ano do curso (para a
graduação), procurando identificar o impacto que o programa teve em sua trajetória.

Atuação dos Egressos da IES no Ambiente Socioeconômico
No que se refere ao mercado de trabalho, os Alumni estão atuando em diversos segmentos: empresas
privadas, públicas, terceiro setor e em variadas áreas de negócio, como também em negócio próprio. São
acompanhados por meio de ferramentas que buscam mapear os egressos no mundo do trabalho e melhorar,
cada vez mais, a aderência de nossos cursos e egressos ao mercado.
São também estimulados a consolidar seus vínculos com a sociedade, seguindo os princípios do Insper
voltados à perenidade da Escola e ao apoio ao voluntariado. Participam de programas de mentoria no qual os
Alumni são preparados para mentorar os alunos da graduação, participam como instrutores em workshops,
cursos, treinamentos voltados ao mercado de trabalho, entre outros trabalhos de apoio ao desenvolvimento
profissional dos alunos.
São convidados para compor a CEA - Comissão Externa de Avaliação, composta por profissionais altamente
qualificados e experientes em suas respectivas áreas, colaborando no processo de auto avaliação e decisório
do Insper, e o Conselho Alumni, que apoia e guia as ações destinadas à Comunidade Alumni. Participam
também como doadores do Fundo de Bolsa, voltado para alunos de baixa renda, aprovados no vestibular e no
Programa de Bolsas.

2.17 Avaliação do PPC
Acompanhar as mudanças e tendências no mercado profissional faz-se fundamental para a promoção de
ajustes ao currículo, servindo ainda como um instrumento dinâmico para a melhoria da intervenção e
modificação da realidade profissional e social.
Indica ainda, possibilidades de capacitação e educação continuada a serem ofertadas aos egressos. A
avaliação e acompanhamento da implementação do Projeto Pedagógico do Curso de Administração do Insper
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é desenvolvida junto a coordenação de curso, professores que compõem o Colegiado de Curso, o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) e a Comissão Própria de Avaliação (CPA), além da participação representativa
discente nos órgãos colegiados previstos.
O objetivo geral é avaliar e melhorar continuamente o Projeto Pedagógico no que tange ao tripé de ensino,
pesquisa e extensão, através do engajamento dos diferentes atores relacionados à vida acadêmica da IES e
especificamente do curso.
A avaliação dos Projetos de Cursos é observada:





Na execução do projeto: formação e experiência profissional do corpo docente e a adequação do
docente a cada atividade/ação prevista; infraestrutura; laboratórios; recursos tecnológicos; acervo e
serviços da biblioteca dentre outros indicadores;
Na atualização do Curso: adequação das ementas e dos planos de disciplina;
Na gestão do Curso: movimentação de alunos (captação, retenção, migração e evasão). É relevante
ainda para o processo de avaliação do curso, as seguintes formas de aquisição de dados:
o As auto avaliações conduzidas pela CPA do Insper;
o Os resultados das avaliações do Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos
Estudantes (ENADE) e o impacto deste resultado para o CPC (Conceito Preliminar de Curso);
o Resultados de avaliações in loco realizadas por comissões designadas pelo INEP/MEC.

A Avaliação dos Projetos de Curso acontece em várias instâncias no âmbito institucional:





No NDE - Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais contínua da manutenção
do processo de qualidade e adequação do curso;
No Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento, discutir e deliberar assuntos que
impactam o PPC (prevê representatividade discente);
Na CPA, a qual compete a avaliação institucional nas 10 dimensões orientadas pelo SINAES (prevê
representatividade discente);
No Conselho Superior (CONSUP) do Insper.
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3 CORPO DOCENTE
3.1 NDE (Núcleo Docente Estruturante)
Os Núcleos Docente Estruturantes, estabelecidos de acordo com a Resolução CONAES 01/2010, têm o
propósito de servir como conselho consultivo para a Diretoria e a Coordenação Acadêmica de Graduação em
assuntos referentes ao acompanhamento, concepção, consolidação e atualização contínua dos projetos
pedagógicos dos cursos, bem como contribuir para a consolidação do perfil profissional pretendido dos
egressos do curso e zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais. Em consonância com a
legislação vigente, o NDE será constituído por um mínimo de 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo
docente do curso, além da respectiva Coordenação. A indicação dos representantes do NDE será feita pela
Coordenação do Curso, com aprovação do respectivo Diretor Vice-Presidente.

3.2 Coordenador do curso
Cada Curso de Graduação ou Pós-Graduação é administrado por um Coordenador, indicado pelo respectivo
Vice-Presidente ou Coordenador Geral e aprovado pelo Conselho Superior. Compete ao Coordenador de
Curso:











Distribuir encargos de ensino entre seus professores, respeitadas as especialidades, e coordenar suas
atividades;
Acompanhar a execução dos programas e planos de ensino das disciplinas dos cursos;
Coordenar os trabalhos de elaboração dos projetos de ensino e supervisionar sua execução;
Definir a contratação de monitores e demais recursos didáticos para apoiar os processos de ensino e
aprendizagem;
Definir, junto com a Direção, a contratação de professores que não sejam em Tempo Integral;
Presidir as reuniões do Colegiado de Curso;
Apreciar os pedidos de transferência e determinar os planos de adaptações curriculares, de acordo
com as normas estabelecidas pelo Colegiado de Curso;
Zelar pelo fiel cumprimento da legislação referente ao ensino superior;
Aplicar as sanções disciplinares previstas para infrações ao Código de Ética e Conduta e indicar casos
de infração grave ao Colegiado de Curso; e
Desempenhar as demais atribuições inerentes ao cargo e as que lhe forem delegadas pela VicePresidência (no caso da Graduação).

Para o curso de Administração do Insper, a coordenação é representada pelo Prof. Dr. Guilherme Silveira
Martins:







Doutor em Administração – FGV-EAESP 2013
Tempo de casa: 9 anos
Anos de experiência no magistério superior e gestão acadêmica: 10 anos
Anos de experiência profissional não acadêmica: 4 anos
Regime de trabalho do coordenador: 40 horas em tempo integral, sendo 30 horas dedicadas à
coordenação do curso.
Relação de vagas anuais/horas semanais dedicadas à coordenação: 350 vagas / 30h = 11,7 vagas/h.
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3.3 Titulação do Corpo Docente
O corpo docente é formado prioritariamente por professores mestres e doutores de acordo com o disposto no
artigo 66 da Lei nº 9.394/1996.
A relação de docentes para o período letivo vigente é apresentada no Anexo 2.

3.4 Regime de trabalho do corpo docente
Conforme descrito no PDI, a escola adota os seguintes regimes de trabalho:
Todos os docentes do Insper são contratados pelo regime da CLT. De acordo com a norma educacional
vigente, a escola adota os seguintes regimes de trabalho:






Professores de Dedicação Integral (mensalistas) – Regime de trabalho em que o docente é contratado
em tempo integral, compreendendo a prestação de 40 horas semanais de trabalho na mesma
instituição, nele reservado o tempo de ao menos 20 horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos
de extensão, planejamento e avaliação;
Professores de Dedicação Parcial (não mensalistas) – Regime de trabalho em que o docente é
contratado em tempo parcial, atuando no mínimo 12 horas semanais, reservando ao menos 25% do
tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de alunos;
Professores Horistas – Regime de trabalho em que o docente é contratado pela instituição
exclusivamente para ministrar aulas, independentemente da carga horária, ou que não se enquadra
em outros regimes de trabalho definidos anteriormente.

O corpo docente é formado em sua maioria por professores com regime de trabalho integral e parcial,
contratados de acordo com as normas da CLT permitindo ao atendimento integral da demanda, considerando
a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, a participação no colegiado, o planejamento didático e
a preparação e correção das avaliações da aprendizagem.

3.5 Experiência profissional do corpo docente
A experiência profissional não acadêmica do corpo docente segue o disposto no item 4.3.3 do PDI – Plano de
Desenvolvimento Institucional (2018-2022). Dessa forma, apesar de não haver requisito quanto ao tempo
mínimo, o corpo docente do curso possui relevante atuação profissional não acadêmica com importante
impacto na experiência de aprendizagem dos alunos especialmente no que tange a aplicação prática e à
interação de conteúdos e problemas oriundos do mundo do trabalho, favorecendo a compreensão da aplicação
da interdisciplinaridade no contexto laboral.

3.6 Experiência de magistério superior do corpo docente
A experiência no magistério superior do corpo docente segue o disposto no item 4.3.3 do PDI – Plano de
Desenvolvimento Institucional (2018-2022). Dessa forma, apesar de não haver requisito quanto ao tempo
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mínimo, o corpo docente do curso é formado prioritariamente por professores com mais de 3 anos de atuação
comprovada no magistério superior.
No Insper são valorizadas as experiências práticas, a didática e aplicações metodológicas diferenciadas que
sejam capazes de trazer para a sala de aula, atividades específicas de aprendizagem que respeitem a
diversidade discente bem como as características de cada turma. Processos de avaliação diagnósticas,
formativas e somativas assim como a liderança e produção fazem parte dos insumos da avaliação docente.

3.7 Colegiado do curso
Deliberam sobre questões didático-científicas e disciplinares relacionadas a cada curso de graduação. Suas
composições são estabelecidas pelo Regimento da faculdade, assegurada a participação efetiva de alunos e
professores, e suas responsabilidades são:




Discutir e deliberar sobre assuntos didático-científicos que afetem ensino e aprendizagem e/ou
impactem o Projeto Pedagógico de Curso (PPC);
Decidir sobre questões disciplinares, vinculadas ao Código de Ética e Conduta do Insper;
Propor e aprovar mudanças nos regulamentos dos cursos.

3.8 Produção científica, cultural ou tecnológica do corpo docente
De acordo com o item 2.8.4 da Política de Pesquisa, o Insper se compromete em disponibilizar condições que
favoreçam a produção científica, cultural ou tecnológica.
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4 INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS
As instalações prediais foram projetadas para atender as finalidades educacionais e as especificações técnicas
quanto às dimensões, iluminação, ventilação e acústica, climatização e acomodação.

4.1 Sala de Professor TI
Quadro 2 - Sala do Professor TI
Área (m2)

Descrição
63 salas de professores em regime de Tempo Integral

689

4.2 Coordenação do curso e serviços acadêmicos
Quadro 3 - Coordenação do curso e serviços acadêmicos
PRÉDIO 1
Descrição

Área (m2)

Reprografia

38

Ouvidoria

12

Insper Jr.

78

Infinance

24

Iniciação Científica e Programas de Estudos Avançados

68

14 Salas de Reunião

131

26 Salas de Estudos

525

Service Desk/Gestão de Sala de Aula

55

Refeitórios

63

Copas

93

Diretoria
Administrativo – Financeiro - Patrimônio – Apoio a Diretoria - Compras
Apoio Acadêmico dos Programas para Executivos – Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa
Apoio Acadêmico Graduação – Secretaria de Avaliação Institucional – Relações Internacionais – Resolução Eficaz de
Problemas – Educação Executiva
Marketing de Eventos – Marketing Institucional – Marketing de Programas de Ensino

700
Open
Space

Relacionamento Institucional - Coordenação Executiva De Patrimônio
Mídias Digitais – Sistemas – Redes
DEA - Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem
Carreiras

42

NOCAN – Núcleo de Orientação ao Candidato e Atendimento ao Aluno (telefônico)

67

Recursos Humanos – Departamento Pessoal

48

Biblioteca

1285

Recepção e Atendimento - Presencial, Professor

198

MultiInsper

63

Sala de Lactação

5,84
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Centro de Empreendedorismo – CEMPI

26

Foyer

93

Salas de Distribuição de Redes

45

Almoxarifado de Engenharia

60
PRÉDIO 2
Àrea (m2)

Descrição
Centro de Empreendedorismo – CEMPI

52,36

4 Salas de Reunião

72,01

24 Salas de Estudos em Grupo

337,17

Autosserviço

36,9

Praça de alimentação

261,68

Recepção

82,9

Fraldário/Sala Lactação

3,83

Almoxarifado de Engenharia

41,80

4.3 Sala coletiva dos professores
Quadro 4 - Sala coletiva dos professores
Área (m2)

Descrição
Sala Tufic Saddi

85

4.4 Salas de aula
Quadro 5 - Salas de aula
PRÉDIO 1
1º andar – 6 Salas

Área (m2)

Características Especiais

Jorge Paulo Lemann - 121 lugares

228

Olavo Setubal - 109 lugares

196

José Ermírio de Moraes Filho - 109

196

Walther Moreira Salles - 109 lugares

196

Salas em formato de anfiteatro, amplas e com pé-direito duplo, arcondicionado, rede de computadores com cabeamento estruturado
categoria 6, com velocidade de 100Mbits para cada aluno e professor, rede
wireless em todas as salas, projetor multimídia, telas de projeção
motorizadas, microfone headset, apresentador de slides, blu-ray/DVD
player, quadro negro motorizado, cadeiras estofadas com rodízios, cortinas
motorizadas, computador para os professores.

Sebastião Camargo - 104 lugares

169

Amador Aguiar - 87 lugares

141

2º andar – 15 Salas

Painel de controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo,
sistema de iluminação, microfones para captação e amplificação do som
ambiente.

Área (m2)

Características Especiais

201 – 56 lugares

104

202 – 48 lugares

104

203 – 56 lugares

110

204 – 60 lugares

110

Ar-condicionado, rede de computadores com cabeamento estruturado
categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits para cada aluno e professor,
rede wireless em todas as salas, projetor multimídia, tela de projeção
motorizada, microfone headset, apresentador de slides, blu-ray/DVD player,
quadro negro e branco com superfícies deslizantes, cadeiras estofadas,
computador para os professores. Salas com desníveis em tablados e
também planas para proporcionar uso em grupos de trabalho.

205 – 60 lugares

107

4 salas possuem ainda formato anfiteatro, quadro negro motorizado e 3
delas estão equipadas com painel de controle remoto para automação dos
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206 – 56 lugares

101

Octavio Gouvea de Bulhões – 68 lugares

131

Mario Haberfeld – 53 lugares

104

Otto Lara Resende – 31 lugares

51

Peter Drucker – 35 lugares

55

Alberto Bandeira de Queiroz – 35 lugares

55

Graber – 31 lugares

51

Marcos Lopes – 80 lugares

144

Souza Dantas – 87 lugares

150

Paulo Renato de Souza – 46 lugares

92

3º andar – 12 Salas

sistemas de áudio e vídeo, sistema de iluminação e microfones para
captação de som ambiente.
Salas de aula componível Trata-se de um total de 2 salas de aulas com
divisórias retrateis que quando abertas comportam até 120 alunos e quando
fechadas tornam-se 2 salas para 60 alunos.

Área (m2)

Características Especiais

302 – 55 lugares

78

Eugênio Gudin – 68 lugares

131

Vicente Falconi Campos – 78 lugares

166

Victor Civita – 78 lugares

157

Ar-condicionado, rede de computadores com cabeamento estruturado
categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits para cada aluno e professor,
rede wireless em todas as salas, projetor multimídia, tela de projeção
motorizada, microfone headset, apresentador de slides, blu-ray/DVD
player, quadro negro com superfícies deslizantes, cadeiras estofadas,
computador para os professores. Salas com desníveis em tablados e
planas.

Max Feffer – 78 lugares

166

Roberto Simonsen – 68 lugares

131

João Gerdau – 56 lugares

105

BM&F Bovespa 2 – 55 lugares

78

BM&F Bovespa 1 – 36 lugares

78

307 – 80 lugares

147

Eudoro Villela – 83 lugares

150

308 – 46 lugares

92

4º andar – 6 Salas

Área (m2)

8 salas possuem ainda formato anfiteatro, quadro negro motorizado e 7
delas estão equipadas com painel de controle remoto para automação dos
sistemas de áudio e vídeo, sistema de iluminação e microfones para
captação de som ambiente.

Características Especiais
Ar-condicionado, rede de computadores com cabeamento estruturado
categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits para os alunos e professor,
rede wireless em todas as salas, projetor multimídia, tela de projeção
motorizada, microfone headset, apresentador de slides, blu-ray/DVD player,
quadro negro motorizado com superfícies deslizantes, cadeiras estofadas,
computador para os professores.

Sala 405 – 54 lugares

109

Sala 406 – 48 lugares

98

Sala 407 – 66 lugares

123

Sala 408 – 40 lugares

104

Sala 409 – 41 lugares

85

8 salas possuem formato plano com mesas móveis para montagem de
diferentes layouts, 6 delas estão equipadas com quadros brancos nas
paredes e janelas e 2 delas com quadro negro motorizado.

Sala 410 – 46 lugares

95

Salas de aula componível Trata-se de um total de 2 salas de aulas com
divisórias retrateis que quando abertas comportam até 94 alunos e quando

2 salas possuem formato anfiteatro, quadro negro motorizado e estão
equipadas com painel de controle remoto para automação dos sistemas de
áudio e vídeo, sistema de iluminação e microfones para captação de som
ambiente.
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fechadas tornam-se 2 salas para 54 e 40 alunos.

9º andar – 6 salas

Área (m2)

Sala 901 – 50 lugares

103,4

Sala 902 – 50 lugares

103,1

Sala 903 – 50 lugares

103,4

Sala 904 – 50 lugares

102,9

Sala 905 – 40 lugares

94,1

Sala 906 – 34 lugares

94,3

Características Especiais
Cabeamento estruturado categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits para
cada aluno e professor, rede wireless em todas as salas, projetor
multimídia, tela de projeção motorizada, microfone headset, apresentador
de slides, blu-ray/DVD player, quadro negro e branco com superfícies
deslizantes, cadeiras estofadas, computador para os professores. Salas
planas para proporcionar uso em grupos de trabalho.
4 salas possuem ainda formato anfiteatro, quadro negro motorizado e estão
equipadas com painel de controle remoto para automação dos sistemas de
áudio e vídeo, sistema de iluminação. 2 delas possuem formato plano com
mesas móveis para montagem de diferentes layouts e quadros brancos
para escrita.

PRÉDIO 2
1º andar – 4 salas

2

Área (m )

Sala 111 - 60 lugares

125,53

Sala 112 - 60 lugares

122,19

Sala 113 - 60 lugares

122,19

Sala 114 - 60 lugares

125,41

2º andar – 4 salas

Área (m2)

Sala 211 - 60 lugares

125,53

Sala 212 - 60 lugares

122,19

Sala 213 - 60 lugares

122,13

Sala 214 - 60 lugares

125,35

3º andar – 3 salas

Área (m2)

Sala 311 - 60 lugares

126,2

Sala 312 - 60 lugares

122,88

Características Especiais
Salas de aula componível Trata-se de um total de 4 salas de aulas com
divisórias retrateis que quando abertas comportam até 120 alunos e
quando fechadas tornam-se 4 salas para 60 alunos.
Controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo,
iluminação, persianas e ar-condicionado.
Cabeamento estruturado categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits,
rede wireless em todas as salas, conexão de áudio e vídeo sem fio no
sistema de vídeo das salas, projetor multimídia, tela de projeção
motorizada, projetor interativo, microfone headset, microfone de bastão,
apresentador de slides, quadro branco com superfícies deslizantes,
paredes com superfície escrevível em todas as paredes das salas,
cadeiras estofadas, notebook para os professores. Salas planas para
proporcionar uso em grupos de trabalho, sistema de gravação e
transmissão de áudio e vídeo.
Características Especiais
Salas de aula componível Trata-se de um total de 4 salas de aulas com
divisórias retrateis que quando abertas comportam até 120 alunos e quando
fechadas
tornam-se
4
salas
para
60
alunos.
Controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo,
iluminação,
persianas
e
ar-condicionado.
Cabeamento estruturado categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits, rede
wireless em todas as salas, conexão de áudio e vídeo sem fio no sistema
de vídeo das salas, projetor multimídia, tela de projeção motorizada, projetor
interativo, microfone headset, microfone de bastão, apresentador de slides,
quadro branco com superfícies deslizantes, paredes com superfície
escrevível em todas as paredes das salas, cadeiras estofadas, notebook
para os professores. Salas planas para proporcionar uso em grupos de
trabalho, sistema de gravação e transmissão de áudio e vídeo.
Características Especiais
Salas de aula componível Trata-se de um total de 4 salas de aulas com
divisórias retrateis que quando abertas comportam até 120 alunos e
quando fechadas tornam-se 4 salas para 60 alunos.
Controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo,
iluminação, persianas e ar-condicionado.
Cabeamento estruturado categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits,
rede wireless em todas as salas, conexão de áudio e vídeo sem fio no
sistema de vídeo das salas, projetor multimídia, tela de projeção
motorizada, projetor interativo, microfone headset, microfone de bastão,
apresentador de slides, quadro branco com superfícies deslizantes,
paredes com superfície escrevível em todas as paredes das salas,
cadeiras estofadas, notebook para os professores. Salas planas para
proporcionar uso em grupos de trabalho, sistema de gravação e
transmissão de áudio e vídeo.
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4º andar – 1 sala

Sala 411 - 50 lugares

5º andar – 4 salas

Área (m2)

Características Especiais

126,09

Salas de aula componível Trata-se de um total de 4 salas de aulas com
divisórias retrateis que quando abertas comportam até 120 alunos e quando
fechadas
tornam-se
4
salas
para
60
alunos.
Controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo,
iluminação,
persianas
e
ar-condicionado.
Cabeamento estruturado categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits, rede
wireless em todas as salas, conexão de áudio e vídeo sem fio no sistema
de vídeo das salas, projetor multimídia, tela de projeção motorizada, projetor
interativo, microfone headset, microfone de bastão, apresentador de slides,
quadro branco com superfícies deslizantes, paredes com superfície
escrevível em todas as paredes das salas, cadeiras estofadas, notebook
para os professores. Salas planas para proporcionar uso em grupos de
trabalho, sistema de gravação e transmissão de áudio e vídeo.

Área (m2)

Características Especiais

Sala 511 - 60 lugares

125,53

Sala 512 - 60 lugares

122,19

Sala 513 - 60 lugares

122,13

Sala 514 - 60 lugares

125,35

Salas de aula componível Trata-se de um total de 4 salas de aulas com
divisórias retrateis que quando abertas comportam até 120 alunos e quando
fechadas
tornam-se
4
salas
para
60
alunos.
Controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo,
iluminação,
persianas
e
ar-condicionado.
Cabeamento estruturado categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits, rede
wireless em todas as salas, conexão de áudio e vídeo sem fio no sistema
de vídeo das salas, projetor multimídia, tela de projeção motorizada, projetor
interativo, microfone headset, microfone de bastão, apresentador de slides,
quadro branco com superfícies deslizantes, paredes com superfície
escrevível em todas as paredes das salas, cadeiras estofadas, notebook
para os professores. Salas planas para proporcionar uso em grupos de
trabalho, sistema de gravação e transmissão de áudio e vídeo.

4.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática

4.5.1 Infraestrutura tecnológica
Os equipamentos de informática e internet são atualizados e em número adequado para a quantidade de
usuários. Os terminais são localizados nas bibliotecas, laboratórios, secretarias, sala dos professores,
coordenação, Help Desk e setores administrativos.
Relacionado ao acesso dos alunos aos equipamentos de informática, na sede são disponibilizados notebooks
com acesso a Internet para atendimento a alunos que eventualmente não tenham seu equipamento próprio,
no total de 232.
Os discentes também utilizam para suas atividades e pesquisas os computadores instalados na sala de
estudos da Biblioteca. Os equipamentos e materiais disponíveis para os discentes são em quantidade
suficiente para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, compatíveis com a proposta pedagógica de
cada curso.
A acessibilidade de rede internet/intranet em velocidade desejável, tendo em vista que o perfil de alunos do
Insper tem seus próprios equipamentos e quando não, podem fazer uso dos equipamentos disponibilizados
pelo Help Desk, é o foco da infraestrutura de informática.
Para tanto, nossa rede de internet conta com link de acesso à internet redundante com velocidade principal de
300Mbps e velocidade backup de 300Mbps, com funcionamento 24 horas e um outro link de acesso à internet
de trânsito (PTT) de 1Gbps.
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4.5.2 Recursos de informática
Todas as salas de aula são equipadas com pontos físicos de acesso à internet, além da rede wireless presente
em todo o campus, como apontado no item "Laboratórios".
Anualmente, são revistas todas as necessidades de atualização tecnológica do parque de equipamentos,
sistemas e softwares do Insper. Este plano envolve a aquisição anual de: estações de trabalho, notebooks
para uso interno, impressoras, servidores de rede, equipamentos de rede (switches e roteadores), softwares
acadêmicos, sistemas operacionais e licenças do Microsoft Campus Agreement.
Quadro 6 - Recursos tecnológicos disponíveis aos alunos

Portal do Aluno

Disponibiliza todas as informações importantes para a vida acadêmica e social do aluno, desde os
conteúdos das disciplinas para acompanhamento das aulas, acesso aos dados de registro
acadêmico, banco de dados para pesquisa, artigos recomendados para leitura e acervo da biblioteca,
bem como comunicados sobre eventos promovidos pelo Insper.

Rede local de computadores

São mais de 3.000 pontos de rede, dos quais aproximadamente 2.200 são exclusivos para alunos.
Além destes pontos de rede distribuídos nas salas de aula e biblioteca, há rede wireless em todo o
campus por meio de 175 antenas.

Computadores para uso em
salas de aula, salas de
estudo e biblioteca

Estão disponíveis para os alunos 262 notebooks Dell e Lenovo (config. mín. i5, 4Gb com Windows 7
e pacote office) e um total 123 Desktops (config. mín. i5, 8GB, 250GB, LCD 17).

Impressoras

Na reprografia, uma impressora laser, monocromática, marca HP LaserJet, modelo 4015, conectada
em rede, com capacidade de impressão de 52 ppm.
Perto das salas de aulas, estão três impressoras monocromáticas, marca HP Universal Printing,
modelo PCL 6, conectada em rede, com capacidade de impressão de 45 ppm cada uma.

Datacenter (CPD)

Datacenter do Insper está equipado com 6 servidores físicos e 136 servidores virtuais que operam
em uma moderna plataforma de virtualização e armazenamento de dados. Estão associadas a estes
equipamentos as funções de servidor de arquivos, controladores de domínio, bancos de dados,
correio eletrônico, webserver, telefonia, firewall, servidor de aplicativos e sistemas.

Recursos de internet e
intranet

Link de acesso à internet redundante com velocidade principal de 100Mbps e velocidade backup de
100Mbps, com funcionamento 24 horas e um outro link de acesso à internet de trânsito (PTT) de
1Gbps. Acervo digital: acesso local e online para as bases de dados bibliográficas referenciais e
textuais e acesso local para as bases de dados econômicos e financeiros.

Web site Intranet com
conteúdo acadêmico para
uso pelos alunos

Podem ser encontradas todas as informações referentes ao curso, tais como programação do curso
e das aulas, grades curriculares, calendários, disciplinas, bibliografias, notas de aula, exercícios e
provas. O acesso à Intranet pode ser feito interna e externamente, caracterizando uma Extranet com
alcance global.

Programas de computador
disponíveis

MS Windows 2008/2012 Server; Linux,; MS SQL 2008 Server R2; MS Project Server 2013; Windows
7/10 Professional; MS Office 2010, 2013 e 2016 Professional; MS Project 2010 e 2013 Professional;
MS Visio 2010 e 2013 Professional; Checkpoint Firewall-1 R77.30 GAIA; Antivírus TrenMicro e Office
365.

Softwares e Bases de Dados
de utilização acadêmica

Ansys
LabVolt - Softwares
Solid Edge University Edition w/NX
7-ZIP
Latindex
SolidCAM
Arduino IDE
Lexml
SolidCAM Educacional
Atollic
Libelula
SolidWorks
Autodesk AutoCad
LinPhone
SolidWorks*
Autodesk Eagle
LMS Imagine.Lab Amesim Academic Bundle STAR-CCM+ Academic Pack
Autodesk Fusion
LMS Imagine.Lab standard
STAR-CCM+ Academic POD
Autodesk Inventor
Mat Lab
STAR-CCM+ up to 10 users 1y all training
cidepeLabv4
Minitab
Stata
Circuit Desing (Multisim)
ModalView (licença com problemas)
STM-32 FOC
CircuitLab
NOTEPAD++
STM32 FOC SDK v4.3
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CodeSys
NX Academic CAE+CAM -Siemens
STM32 ST-link Utility
CopperCam
NX Academic Core+CAD - Siemens
STM-CUBE
Edu Pack
Object Materials
STMCWB Elipse E3 Object Studio
Teamcenter Community - Collaboration Bundle
Elipse Manager
Plant Simulation Education
Teamcenter Deployment
Eviews
Quark - pacote para o MatLab
Teamcenter Unified Academic
Factory I/O
RD Works
Tecnomatix Manufacturing Acad Perpetual License
Femap with NX Nastran: Basic Educational License
REALTERM
TeraTerm
FlatCam
Redalyc
TG20000 - Learning Advantage Academic Membership for Learners enables academic institutions to
purchase an extra pool of memberships that they can be shared with users in their corporate account
FluidSim5-P
Repetier Host
TG20000E - Learning Advantage Academic Membership for Educators provides academic institutions
the resource to teach their students how to use Siemens PLM Products
Fritzzing
Roland 2.5
TG21000 - Learning Advantage Academic Membership is for a student,enrolled at a participating
academic institution, who needs to gain skills and knowledge of Siemens PLM Software solutions
through a library of self-paced courses and assessments
Gauss
Runrun.it
Udemy
GerberCam
Siemens
V-Assistant
GIMP
Siemens TIA Portal
V-Carve for ShopBot
Inskscape
Simcenter 3D Academic Bundle
Virtualbox
Keysight View
Software Techtronix
Vlex
Labcenter Proteus
Softwares Robô Kuka
WinPlot
LabView
SolidWorks
Softwares de pesquisa

Qualtrics – modelagem de pesquisa e experiencia do cliente.

E-mail

Os alunos possuem acesso plataforma Office 365 com direito a Onedrive (1TB) , Office Online e email for life.

4.6 Auditório
Quadro 7 - Auditório
Área (m2)

Descrição
Auditório para 239 pessoas, equipamentos de iluminação cenotécnica, com varas de iluminação, tela de projeção
ciclorama de 200 polegadas, projetor multimídia de grande formato (200 polegadas), equipamentos de áudio profissional:
caixas de som (PA), subwoofer, microfones, retorno de áudio, monitor de retorno para vídeo, computador, internet
wireless, 3 cabines para tradução simultânea totalmente equipadas, cabine central de comando completa para controle
de todos os sistemas de iluminação e de áudio e vídeo. Palco com 70m2 de área útil, com 6 coxias laterais (3 de cada
lado), cortina motorizada, boca de cena de 30 m2 e área de 93 m2 para recepção de alunos/palestrantes/convidados.

411

Sala Workshop 1

127

Sala Workshop 2

107

4.7 Espaço para atendimento aos alunos
Quadro 8 - Espaço para atendimento aos alunos
Descrição

Local

Atendimento Presencial

Térreo

Atendimento Telefônico

8º andar

MultiInsper

5º andar
79

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 915, de 06/07/2012, D.O.U. 09/07/2012

Carreiras

5º andar

Coordenações (Salas dos Coordenadores)

6º e 7º andares

4.8 Infraestrutura para a CPA
Quadro 9 - Infraestrutura para a CPA
Área (m2)

Descrição
Sala Workshop 4 / CPA

59

Sala 805 - Sala da CPA

08

Processamento de Avaliações / CPA

09

4.9 Instalações Sanitárias
Quadro 10 - Instalações sanitárias
PRÉDIO 1
Área (m2)

Descrição
17 sanitários masculinos, coletivos, distribuídos do térreo ao décimo - primeiro piso, sendo 1 com fraldário no térreo.
16 sanitários femininos, coletivos, distribuídos do térreo ao décimo - primeiro piso.

339
393,75

12 sanitários masculinos individuais, com vaso sanitário e pia, para portadores de necessidades especiais, distribuídos
do térreo ao quarto piso.

104

12 sanitários femininos individuais, com vaso sanitário e pia, para portadores de necessidades especiais, distribuídos do
térreo ao quarto piso.

104

5 sanitários unissex individuais, com vaso sanitário e pia, para portadores de necessidades especiais, distribuídos do
térreo ao décimo - primeiro piso.

51

1 vestiário masculino, coletivo, localizado no 5º piso.

30

1 vestiário feminino, coletivo, localizado no 5º piso.

30

1 vestiário masculino, coletivo localizado no 1º Subsolo

21,70

1 vestiário feminino, coletivo localizado no 1º subsolo

27,80

1 sanitário familiar, coletivo, no térreo com fraldário.

32,25
PRÉDIO 2

Descrição

Área (m2)

7 sanitários masculinos, coletivos, distribuídos do 1º ao 6º andar

210,46

7 sanitários femininos, coletivos, distribuídos do 1º ao 6º andar

209,02

7 sanitários masculinos individuais, com vaso sanitário e pia, para portadores de necessidades especiais, distribuídos do
3º subsolo ao 6º andar
7 sanitários femininos individuais, com vaso sanitário e pia, para portadores de necessidades especiais, distribuídos do
3º subsolo ao 6º andar
2 sanitários unissex individuais, com vaso sanitário e pia, para portadores de necessidades especiais, distribuídos do
térreo ao 6º andar
1 sanitário unissex individual, distribuídos na Sala de Segurança, no térreo

28,89
28,89
9,17
4,26
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4.10 Segurança
Quadro 11 - Instalações de segurança pessoal e patrimonial
PRÉDIO 1
Equipamento

Quantidade

Local

Sistema de CFTV

357

Distribuídos pelo campus

Catracas tipo torniquetes com biometria e cartão de proximidade

18

Subsolos e recepção térreo

Agentes de segurança 24hs

19

Distribuídos pelo campus

Central de segurança

1

1º subsolo

Central de CFTV

1

1º subsolo

PRÉDIO 2
Equipamento

Quantidade

Sistema de CFTV com vídeo analítico

Local

220

Distribuídos pelo campus

Catracas tipo torniquetes e dFlow, com leitor de Q.R code e cartão de proximidade.

6

Acesso ao 3° subsolos e
recepção térreo

Agentes de segurança 24hs

14

Distribuídos pelo campus

Central de segurança com sistema PSIM, rapidez e dinamismo nas tomadas de
decisões : CFTV, controles de acesso, ponto eletrônico, alarmes e sensores

1

Térreo

Central de CFTV

1

Térreo

4.11 Espaços de convivência e de alimentação
Quadro 12 - Espaços de convivência e de alimentação
PRÉDIO 1
Área (m2)

Descrição
Térreo - Cafeteria

85,5

2º andar – Lanchonete

21

5º andar – Restaurante

536

Organizações estudantis

127

Sala de reunião das organizações estudantis

23,41
PRÉDIO 2

Descrição

Área (m2)

Térreo - Cafeteria

133,8

6º andar-Quiosque de Alimentação

6,26

6º andar-Quiosque de Alimentação

6,52

6º andar-Quiosque de Alimentação

5,39

6º andar - Autosserviço

36,9

6º andar - Espaço de Convivência

50,46

4.12 Biblioteca
A Biblioteca Telles promove, por meio de serviços especializados, um ambiente que propicia o desenvolvimento
de competências informacionais em administração, economia, direito e engenharia. Tais competências são
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demonstradas na habilidade de identificar, localizar, organizar, utilizar, comunicar e preservar a informação.
Além disso, tem por objetivo incentivar o hábito de leitura entre a Comunidade Insper.
Além de um acervo sistematicamente organizado e de livre circulação aos usuários, a Biblioteca especializase em implementar serviços de informação, por meio de um núcleo de orientação à pesquisa, que tem o objetivo
de orientar aos usuários no que diz respeito às suas necessidades informacionais.

4.12.1 O Espaço
O layout da biblioteca foi estabelecido com o envolvimento de alunos e demais integrantes da comunidade
Insper, com base na abordagem de Design Thinking, que possibilitou um entendimento sobre como melhorar
a interação do aluno com espaço físico da biblioteca. Toda a comunicação visual também foi pensada com
foco nos serviços prestados aos usuários e destaque para o autosserviço.
O ambiente conta com uma infraestrutura ampla e flexível, que propicia a colaboração e troca de experiências
entre os usuários, favorecendo às atividades de pesquisa e aprendizagem.
Para segurança do acervo, a biblioteca está equipada com câmeras e sistema antifurto com antenas que são
acionadas em caso de retirada de obras de forma indevida. Todas as publicações são protegidas com etiquetas
RFID que são acionadas caso haja tentativa de saída de materiais sem a liberação do empréstimo. A tecnologia
RFID possibilita um melhor controle patrimonial, além de otimizar os processos de empréstimo e devolução de
obras, bem como organização e inventário do acervo. É esta tecnologia que possibilita o oferecimento do
autosserviço.
Para melhorar a experiência de uso e aumentar a mobilidade das pessoas e mobiliários, a biblioteca conta com
cabeamentos e pontos de energia dispersos por todo o espaço, além de roteadores para acesso à internet via
rede WiFi.
Possui ainda, infraestrutura com temperatura, iluminação e mobiliários adequados à armazenagem e
conservação de obras, piso antirruído e isolamento acústico para manutenção de um espaço propício ao
estudo. Contanto também com equipamentos de segurança contra incêndio, como extintores e hidrantes, além
de rotas de fuga, saída de emergência com porta corta-fogo e pessoal treinado pela CIPA e brigada de incêndio.
A área de 1380m2 está dividida em espaços integrados, mas com finalidades específicas, distribuídos da
seguinte forma:
Quadro 13 – Ambientes da Biblioteca
Ambiente

Quantidade

Área (m²)

Assentos

Salas de estudo em grupo com TV

21

190,94

106

Salas de estudo em grupo sem TV

12

59,82

42

Estudo individual sem estímulo

-

254,54

115

Estudo individual com estímulo

-

284,18

110

Leitura jornais/revistas

-

186,49

30

datalab

-

76,45

30

Atendimento

-

15

2

Orientação a pesquisa

-

9

3
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Administração

-

51,53

10

Acervo

-

252,32

-

TOTAL

-

1380,27

448

Salas de estudo em grupo com TV: Espaço de 191m2, composto por 21 salas de tamanhos diversos
para acomodar grupos de diferentes tamanhos, com capacidade total para mais de 106 pessoas. Todas
as salas são equipadas com paredes escrevíveis TVs e pontos de conexão para diferentes dispositivos,
como tablets e notebooks.
Salas de estudo em grupo sem TV: Além das salas fechadas, há outros ambientes abertos com mesas
para estudo em grupo, que podem ser usados com maior flexibilidade adaptando-se às necessidades
dos usuários. São 12 mesas, dispersas numa área total de 59 m2, que comportam 42 pessoas, que;
contam também com lousas móveis à disposição dos grupos para facilitar as discussões e estudos.
Estudo individual sem estímulo: Espaço apartado dos demais ambientes da biblioteca, com capacidade
para 131 pessoas, destinado aos estudos que requerem maior concentração com ausência de
estímulos externos. Há cadeiras e mesas com diferentes alturas, para acolher os diferentes estilos de
estudo.
Estudo individual com estímulo: Espaços destinados aos usuários que querem estudar
individualmente, mas na companhia de outras pessoas ou sem a ausência total de estímulos. São 110
posições, dispersas por todos os espaços da biblioteca.
Leitura jornais e revistas: Espaço de leitura com atmosfera de livraria, conta com mobiliários e
iluminação mais aconchegantes, como puffs, poltronas e luminárias. São 30 posições que têm à
disposição, no mesmo espaço, as últimas edições das principais revistas e jornais diários, além de
obras biográficas e literatura em geral.
Data Lab: Espaço multimídia, conta com 30 estações com acesso à computadores, todos com acesso
à Internet, Microsoft Office, Softwares estatísticos para análise de dados, Bases de dados
bibliográficos, econômicos e financeiros. As estações possuem design diferenciado para acomodar
mais pessoas quando for necessário o trabalho em grupo. No mesmo ambiente há um video wall com
transmissão de notícias e cotações em tempo real.
Atendimento: Bancada para realização de atendimentos aos usuários da biblioteca, com destaque para
o serviço de orientação à pesquisa. Nesta área são realizados os atendimentos de circulação de
materiais, tais como empréstimo e devolução de obras; e também os atendimentos de orientação à
pesquisa, serviço de referência, prestado por bibliotecários. O espaço é acolhedor e com instalações
confortáveis para os funcionários e para os usuários que recebem o atendimento. Capacidade para 3
posições de trabalho, expansível até 5.
Administração: Ambiente para realização dos trabalhos de backoffice, destinado aos funcionários que
executam tarefas administrativas e tratamento técnico de materiais. A sala possui uma localização
estratégica, com visão para os demais ambientes da biblioteca, possibilitada pelo fechamento em vidro,
da sala. O espaço possui um layout adequado à realização de trabalho por projetos, desta forma não
há posições fixas e os funcionários podem se acomodar de acordo com as funções e/ou projetos que
estão trabalhando no momento. Além disso, a sala é equipada com projetor de vídeo e armários com
portas escrevíveis, que favorecem maior interação na dinâmica de trabalho. Há também uma divisória
de vidro que divide a sala para realização de reuniões ou trabalhos que requeiram alguma privacidade.
Capacidade para até 1 posições de trabalho, expansível até 10.
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Acervo: Acervo com capacidade para 200 estantes que comportam mais de 30 mil livros, mais 24
estantes em armário deslizante para acomodar livros em processo de desbaste. Há ainda 2 estantes
para exposição das últimas edições de revistas e jornais diários
Tecnologias assistivas e instalações para cadeirantes
Para garantir acesso às pessoas com deficiência a biblioteca foi projetada com base nos padrões vigentes de
acessibilidade, de forma a possibilitar a circulação e trânsito de qualquer pessoa em todos os espaços. Todas
as posições de atendimento possuem altura e design adequado para o atendimento às pessoas com diversos
tipos de deficiência.
Em todos os ambientes há espaços reservados para cadeirantes, tais como estações de estudo individual,
baias com acesso a computadores e terminas de consulta ao acervo com acesso exclusivo e layout voltado
para este público. Além disso, há um espaço destinado às tecnologias assistivas, com computador e softwares
de leitura de tela, impressora braile e scanner conversor de texto em áudio.

4.12.2 Informatização
Sistema de gerenciamento: Para informatização da operação, contamos com um software de
gerenciamento que contempla as principais funções e rotinas de uma biblioteca. O sistema de
gerenciamento é baseado nos padrões e protocolos internacionais de interoperabilidade Z39.50 e
MARC21, o que possibilita o trabalho cooperativo com bibliotecas de todo o mundo para os processos
de catalogação (importação e exportação de dados) e harvesting (meta busca em bibliotecas nacionais
e estrangeiras que operam com o mesmo padrão).
Controle e segurança: Além do sistema de informatização, o acervo é controlado pela tecnologia RFID,
que além de garantir a segurança da coleção, por meio do sistema anti-furto com antenas que são que
são acionadas caso haja qualquer tentativa de retirada de obras de forma indevida; otimiza os
processos de empréstimo, devolução, conferência e inventário do patrimônio, por meio das etiquetas
de radiofrequência.
Catálogo online: Os usuários têm à disposição o catálogo da coleção online com possibilidade de busca
por autor, título, assunto e termo livre, que além de indicar a localização do livro nas estantes por meio
de imagem de mapa de localização, permite a consulta da disponibilidade do material no acervo e
possibilidade de reserva caso os exemplares estejam emprestados.
Terminais de consulta: No espaço há terminais destinados à consulta ao catálogo, com miniimpressoras acopladas, o que possibilita a rápida impressão do número de localização das obras
selecionadas para localização nas estantes, além de disponibilizar um mapa que indica a localização
do material no acervo.
Autosserviço: Para dar mais autonomia aos usuários, além de termos uma máquina de
autoatendimento, para que os próprios possam realizar seus empréstimos e devoluções sem o
intermédio de um atendente, está à disposição dos usuários a consulta online do seu histórico de
empréstimos, data de devolução de materiais, renovação e reserva de obras, além de alertas por email com lembretes de devolução obras e avisos de renovação, reserva e débito.
Coleção Digital: Já a coleção digital é gerenciada pelo sistema de descoberta Ebsco Discovery Service,
que integra todas as bases de dados bibliográficas disponíveis na biblioteca, incluindo recursos de
acesso livre na internet e as fontes disponibilizadas pela CAPES. Além da gestão, a principal função
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desta ferramenta do ponto de vista do usuário é permitir a busca integrada de todas as bases de dados
bibliográficas em uma única interface.
Área de trabalho: A área de circulação de materiais está equipada com plataformas RFID para ativação
e desativação dos materiais, teclados para liberação de empréstimos por senha e impressoras térmicas
para impressão de comprovantes de empréstimo e recibos de devolução.
O sistema de gerenciamento da biblioteca, Pergamum e a ferramenta de descoberta, Ebsco Discovery Service,
possibilitam a extração de relatórios de gestão, tais como, relatórios de empréstimos, acesso, crescimento da
coleção, aquisição, etc.

4.12.3 Serviços
Além de um acervo sistematicamente organizado e de livre circulação aos usuários, a Biblioteca especializase em implementar serviços de informação, por meio de um núcleo de orientação à pesquisa, que tem o objetivo
de orientar aos usuários no que diz respeito às suas necessidades informacionais.
Orientação a pesquisa











O serviço de orientação à pesquisa conta com uma equipe de Bibliotecários que orientam na seleção
de fontes de informação, uso dos recursos de busca e na elaboração de trabalhos acadêmicos.
Auxílio à elaboração de trabalhos: Orientação quanto à normalização e formatação dos trabalhos
seguindo o padrão ABNT e na metodologia do trabalho científico.
Auxílio para busca de informações e identificação de fontes: Orientação para identificação de fontes
de informação confiáveis assinadas pela Biblioteca e disponíveis na internet; elaboração de estratégias
de busca eficientes; e uso das bases de dados e ferramentas.
Busca Integrada: Recurso para busca integrada de artigos, capítulos de livros, anais de congressos,
periódicos internacionais, normas e patentes em todas as fontes de informação disponíveis na
Biblioteca Telles.
Solicitação de artigos: Através do programa de comutação bibliográfica – Comut, é possível solicitar
artigos não disponíveis na biblioteca.
Treinamento para uso da Biblioteca: Apresentação aos usuários sobre os recursos disponíveis e uso
do acervo da Biblioteca Telles.
Treinamento para utilização dos recursos de busca: Disponibiliza uma agenda dos treinamentos
presencial e online ministrados por especialistas das ferramentas.
Pergunte ao Bibliotecário: Canal de atendimento, presencial, via e-mail ou telefone, especializado em
orientação à pesquisa.

Empréstimo





Disponibiliza para empréstimo os materiais disponíveis no acervo. Além dos serviços de reserva e
renovação de obras pela internet.
Empréstimo entre bibliotecas: Mantém parceria com bibliotecas conveniadas para o empréstimo de
publicações que não fazem parte do acervo da Biblioteca Telles.
Caixa de devolução: Para facilitar a devolução de publicações disponibiliza as “Caixas de Devolução
de Livros” na entrada da Biblioteca.
Renovação online: Permite até 4 renovações online pelo Portal da Biblioteca de empréstimos de livros
e DVDs.
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Meu Pergamum: Área de acesso do usuário que gerencia empréstimos, renovação, reserva e
devolução. Permite a consulta do histórico, além do aviso de novas aquisições.
Reserva de materiais: É possível efetuar a reserva de até 3 materiais emprestados. O usuário recebe
um e-mail automático quando o exemplar reservado for devolvido e estiver disponível.
Programas de Leitura: Através dos programas, a Biblioteca incentiva a leitura de toda a comunidade
Insper e explora o potencial que o acervo possui.

Conteúdo
A seguir, um panorama do volume do acervo de livros, periódicos, multimeios (incluindo-se CDs, CD-ROMS,
DVDs e etc.) e bases de dados, segmentados por área do conhecimento, atualizado em dezembro de 2017.
Tabela 6 – Acervo por área de conhecimento
Livros
Títulos

Periódicos
Nacionais e Estrangeiros

1.083

4.403

2018

7

5.476

2018

Engenharias

271

3.289

2018

Ciências da Saúde

77

16.413

2018

Ciências Agrárias

0

1.876

2018

7.730

8.435

Ciências Humanas

955

5.916

2018

Linguística, Letras e Artes

396

1.424

2018

Multidisciplinar

237

2.020

10756

49.252

Área do conhecimento
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas

Ciências Sociais Aplicadas

TOTAL

Multimeios
Títulos

Bases de
Dados

8

535

278

Ano

2018

2018

278

Fonte: Pergamum, Full Text Finder, Ebsco Admin.

Os alunos de todos os programas têm direito ao empréstimo de até 8 livros por vez e 3 exemplares de cada
um dos materiais especiais (CDs, DVDs, folhetos técnicos, etc.). O prazo para devolução é de 7 dias, sendo
permitidas até 4 renovações online. Para os alunos que participam de atividades de assistente pesquisa ou
iniciação científica é permitido o empréstimo de mais 5 livros, pela modalidade empréstimo especial.
Para os professores é concedido o empréstimo de até 10 livros por vez e 3 exemplares de cada um dos
materiais especiais (CDs, DVDs, folhetos técnicos, etc.). Para esta categoria de usuários, o prazo para
devolução é de 30 dias e também são permitidas até 4 renovações online.
Alumni e funcionários podem fazer o empréstimo de até 5 livros por vez e 3 exemplares de cada um dos
materiais especiais (CDs, DVDs, folhetos técnicos, etc.), as 4 renovações online também são permitidas.
Durante o período de férias, o prazo de devolução é estendido para até 2 semanas após o início das aulas.
Materiais indisponíveis podem ser reservados também pela internet e a notificação da disponibilidade para
empréstimo é feita de forma automática por e-mail.
Base de dados especializada
A biblioteca dispõe de bases de dados. Além disso, todos os bibliotecários são desenvolvidos para manuseio
das fontes a fim de prestar um melhor atendimento aos usuários.
Quadro 14 - Bases de dados especializadas
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Bases de Dados Bibliográficas

Bases de Dados de Engenharia

Bases de Dados Econômicas e Financeiras

Portal da Capes

Abstracts in New Technology & Engineering
(ANTE) PROQUEST

Bloomberg

Ebsco

Advanced Technologies Database with
Aerospace (ProQuest)

Valor Pró

Jstor

Aerospace Database

Datastream

Academic Onefile

Aluminium Industry Abstracts(PROQUEST)

Economática

Vlex

American Chemical Society (ACS)

Eikon

Revista dos Tribunais Online

American Institute of Physics (AIP)

Euromonitor

Science Direct

ASTM Compass

Capital IQ

Fonte: https://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/recursos-de-busca/

Toda a comunidade Insper tem acesso à coleção física e digital da Biblioteca.
A coleção digital também está disponível a toda a comunidade Insper, discriminada acima.
Todas as bases de dados bibliográficas, com acesso aos artigos acadêmicos, científicos e de opinião, relatórios
e outras publicações estão disponíveis para acesso em todo o campus do Insper, por identificação automática
de IP e também remotamente via conexão por Proxy e autenticação por login e senha.
As ferramentas com dados e informações econômicas, de empresas e do mercado financeiro, setores e
industrias estão disponíveis para acesso na biblioteca, com diferentes formas de acesso, de acordo com as
políticas dos proprietários da base e tecnologia existente.
A lista completa de todos os recursos de busca disponíveis, com descrição da forma de acesso e tipo de
conteúdo
coberto
por
cada
uma
delas,
está
disponível
no
portal
da
biblioteca:
https://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/recursos-de-busca/.

4.12.4 Administração
Para dar conta de todos os processos e serviços que garantem a execução do que foi descrito acima, a
biblioteca conta com o seguinte quadro de colaboradores, que dividem as responsabilidades pelas frentes de
atuação em que a biblioteca se organiza:
Quadro 15 - Quadro de colaboradores da biblioteca
CARGO

FORMAÇÃO

Gerente de biblioteca

Biblioteconomia

1

Supervisor de biblioteca

Biblioteconomia

1

Bibliotecário Pleno

Biblioteconomia

1

Bibliotecário Júnior

Biblioteconomia

2

Assessor II

Biblioteconomia

1

Assessor II

História e Rádio e TV

1

Assessor I

Gestão de RH

1

Assessor I

Biblioteconomia

1

Estagiário

Biblioteconomia

2

Apoio Administrativo

Ensino Médio

1

Total

Nº DE FUNCIONÁRIOS

12
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Responsável pela Biblioteca: Luciana de Paula Arjona – CRB8/7740
Horário de Funcionamento
Atendimento: Segunda a sexta-feira - 07h00 às 22h00
Área de estudos: Segunda a sexta-feira - 07h às 22h45
Sábado: 08h00 às 17h00

4.12.5 Política de aquisição, expansão e atualização
O desenvolvimento da Coleção da Biblioteca Telles é baseado em fatores pontuais que permitem uma análise
fidedigna das necessidades de seus usuários, identificando assim pontos a serem observados e melhorados,
considerando os interesses de ensino e pesquisa do Insper.
Critérios para seleção e aquisição de materiais
As obras que compõe o acervo são incorporadas através de análises qualitativas e quantitativas, respeitando
os seguintes aspectos:
Qualitativa











Assunto: a seleção temática dos materiais é fundamentada nas bibliografias dos cursos ministrados
pela instituição.
Paralelamente aos títulos de bibliografias, são incorporadas obras relacionadas aos assuntos
abordados nos planos de aula; levando em consideração relevância, abrangência do assunto e pontos
de vista distintos acerca da temática.
Produções dos Centros de Pesquisa, bem como produções docentes, também fazem parte da
composição do acervo;
Idioma: são priorizados títulos em língua portuguesa e inglesa, idiomas estes de maior acessibilidade
a Comunidade Insper;
Contemporaneidade: para as obras técnico-cientificas é sempre observada a atualidade da edição. Em
relação as temáticas que denotam uma abrangência histórica maior da produção literária, são
incorporadas obras que atendam a esta necessidade
Estado físico: garantido por análises periódicas com o intuito de identificas materiais que necessitam
reparo ou substituição;
Originalidade: inclusão, impreterivelmente, de obras originais ou legalmente reproduzidas;
Custo: relação custo-benefício, considerando aos fatores supracitados, além da expectativa de uso e
acessibilidade.

Quantitativa



Relação quantidade alunos x exemplares: respeitando as exigências dos órgãos reguladores e/ou
demandas chanceladas pelos respectivos NDEs;
Estatística de uso e reservas: a quantidade dos exemplares e acessos é avaliada a partir das
estatísticas de empréstimo e acesso dos materiais e recursos eletrônicos.

Apresenta-se abaixo a projeção para o crescimento do acervo, considerando para 2019, a quantidade de
exemplares necessários para os 2 primeiros anos do curso de graduação em Direito e para o curso de pósgraduação em Jornalismo, ambos em processo de criação; além dos exemplares necessários para Mestrado
em Políticas Públicas, já em andamento.
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Para 2020, considerou-se o descarte de materiais previsto na PDC. Para 2021, considerou-se os 3 últimos
anos do curso de Direito. Para todos os anos, incluindo 2022, consideramos a quantidade necessária para
novos cursos de pós-graduação, mais as demandas de pesquisa dos usuários.
Tabela 7 - Cronograma de expansão da coleção impressa (n. de exemplares)
2018

2019

2020

2021

2022

33.700

35.250

30.090

31.380

32.220

4.12.6 Acervo específico do curso
A bibliografia é escolhida pelos professores do curso e discutidos em reunião de NDE/Colegiado de curso,
atendendo aos Planos de Ensino e Aprendizagem do Curso. São consideradas as literaturas mais relevantes
e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender os programas das unidades curriculares. São
atualizados periodicamente para atender plenamente aos conteúdos propostos. A relação completa da
bibliografia básica e complementar encontra-se descrita no Anexo 1.
As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos apresentados nas respectivas
unidades curriculares e são disponibilizadas na Biblioteca do Insper com o mínimo de três títulos por disciplina,
e está disponível (fisicamente e/ou virtualmente) conforme relatório de adequação proposto pelo NDE e
aprovado pelo Colegiado de Curso.
As bibliografias complementares do Curso também atendem as necessidades dos conteúdos apresentados
nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na Biblioteca do Insper com o mínimo de cinco
títulos por unidade curricular, sendo no mínimo 2 exemplares de cada título para exemplares físicos e/ou
disponibilidade do título virtual conforme relatório de adequação proposto pelo NDE e aprovado pelo Colegiado
de Curso.
As assinaturas de periódicos especializados, indexados e correntes, encontram-se sob forma impressa e/ou
informatizada, estando atualizadas em sua maioria no último ano, abrangendo assim as principais áreas
temáticas do Curso de Administração.
É previsto ainda, sempre que possível, para além da bibliografia básica e complementar, a indicação de artigos
disponíveis nas bases de acesso da biblioteca do Insper.

4.12.7 Periódicos especializados
Administração e Economia
Academic Journal of Economic Studies
Academy of Management Journal
Accounting and the Public Interest
ACRN Oxford Journal of Finance & Risk Perspectives
Advances in Business-Related Scientific Research Journal
African Journal of Business and Economic Research
African review of economics and finance
Agricultural and Food Economics
Agricultural and resource economics review
Agricultural Economics Research Review
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Agronomía Mesoamericana
American Economic Journal: Applied Economics
American Economic Journal: Macroeconomics
American Economic Journal: Microeconomics
American Economic Review: Insights
American Journal of Business Research
Amfiteatru Economic
Annamalai International Journal of Business Studies & Research
Applied Economics: Systematic Research
Asia-Pacific Journal of Rural Development
Atlantic Economic Journal
Atlantic Review of Economics
Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management
Baylor Business Review
Biquarterly Journal of Economic Essays
Briefing Notes in Economics
Brookings papers on economic activity
BRQ Business Research Quarterly
Brussels Economic Review
Business and Economics Journal
Business and Economics Research Journal
Business and Politics
Business Education Innovation Journal
Business Ethics Journal Review
Business Excellence
Business Review
Business Studies Journal
Business, Management and Education
Capital & Class
Central European Economic Journal
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
CEPAL Review
Chinese economy: translations and studies
ClinicoEconomics and Outcomes Research
Cogent Business & Management
Cogent Economics & Finance
Communications of the IIMA
Comparative Economic Research
Comparative Economic Studies
Consilience: The Journal of Sustainable Development
Contemporary Economics
Current Issues of Business & Law = Verslo ir teisės aktualijos
DBS Business Review
Dimensión empresarial
DLSU Business & Economics Review
E + M Ekonomie a Management / E+M Economics & Management
East Asian Economic Review (EAER)
East-West Journal of Economics & Business
Econ journal watch
EconomiA
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Economic Alternatives
Economic Archive / Narodnostopanski Arhiv
Economic Insights - Trends & Challenges
Economic Research Guardian
Economic Review - Federal Reserve Bank of Kansas City
Economic Review: Journal of Economics & Business / Ekonomska Revija: Casopis za Ekonomiju i Biznis
Economic theory
Economica
Economicka Revue: Central European Review of Economic Issues
Economics and Business
Economics and Business Review
Economics and Finance Review
Ensayos - Revista de Economía
Enterprise Development and Microfinance
E-Publica
Essays in Economic & Business History
Estudios de Economía Aplicada
Estudios regionales en economía, población y desarrollo
Eurasian Journal of Business and Economics
European Economics Letters
European Journal of Business and Economics
European Journal of Comparative Economics
European Journal of Economic Studies = Европейский журнал экономических исследований
European Research Studies
Finance & Development
Food and Nutrition Bulletin
Fuzzy Economic Review
Gadjah Mada International Journal of Business
GFK Marketing Intelligence Review
Global Journal of Business Disciplines
Global Journal of Business Pedagogy
Graziadio Business Review
Hitotsubashi Journal of Economics
IDS Research Reports
IIMB Management Review (Indian Institute of Management Bangalore)
ILIRIA International Review
IMF Economic Review
Indian Journal of Agricultural Economics
Indiana business review
Industrija
Informatica economica
Interbeing
Interconnections
International Economy
International Journal of Bank Marketing
International Journal of Business
International journal of business and economics
International Journal of Business and Society
International Journal of Business Communication
International Journal of Business, Marketing, & Decision Science
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International Journal of Economic Sciences and Applied Research
International Journal of Economics & Business Studies
International Journal of Economics and Business Modeling
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research
International Journal of Global Business
International journal of information management
International Research Journal of Business Studies
Interventions économiques
Investigación Económica
Irish journal of management
Israel Economic Review
Issues in Political Economy
Italian Journal of Agronomy
IZA Journal of Labor Economics
Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies
Journal of Agricultural and Applied Economics
Journal of Agricultural and Resource Economics
Journal of Alanya Faculty of Business / Alanya Isletme Fakültesi Dergisi
Journal of applied econometrics
Journal of applied economics
Journal of Applied Research for Business Instruction
Journal of Australian Political Economy
Journal of Business
Journal of Business & Economics
Journal of Business & Management
Journal of Business and Behavioral Sciences
Journal of Business Inquiry: Research, Education & Application
Journal of Business, Society & Government
Journal of Commerce
Journal of Competitiveness
Journal of Consumer Research
Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics
Journal of Economic and Social Policy
Journal of economic behavior & organization
Journal of economic development
Journal of Economic Development, Environment and People
Journal of Economic Development, Management, IT, Finance & Marketing
Journal of Economic Integration
Journal of Economic Literature
Journal of Economic Perspectives
Journal of Economics & Administrative Sciences / Eskisehir Osmangazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler
Fakültesi Dergisi
Journal of Economics & Sustainable Development
Journal of Economics Studies and Research
Journal of Emerging Technologies in Accounting
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation
Journal of Global Business & Economics
Journal of Global South Studies
Journal of Intelligence Studies in Business
Journal of International Business Disciplines
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Journal of International Business Strategy
Journal of International Commerce & Economics
Journal of International Economics (0976-0792)
Journal of international management
Journal of Mathematics in Industry
Journal of New Business Ideas & Trends
Journal of organizational behavior
Journal of Private Enterprise
Journal of Social and Development Sciences
Journal of Social and Economic Statistics
Journal of Southeast Asian Economies
Journal of the Statistical & Social Inquiry Society of Ireland
Kobe University economic review
Lahore Journal of Economics
Land Economics
Logistics & Transport Focus
Management and Production Engineering Review
Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences
Materials for Renewable and Sustainable Energy
Middle East Journal of Business
New Zealand Journal of Applied Business Research (NZJABR)
Nordic Journal of Business
Oeconomia Copernicana
Pakistan Business Review
Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences
Panoeconomicus
Pecvnia: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Present Environment and Sustainable Development
Recherches en Sciences de Gestion = Management Sciences
Research Paper Series (Philippine Institute for Development Studies)
Review of Business
Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu
Revista Brasileira de Economia de Empresas / Brazilian Journal of Business Economics
Revista Contexto
Revista de Administração de Empresas
Revista de Economía Aplicada
Revista de economia e sociologia rural
Revista de Economía Mundial
Revista De Economie Mondiala
Revista de Empresa Familiar
Revista Ibero-Americana de Estratégia
Revista tinerilor economişti (The Young Economists Journal)
Revue Internationale de la Croix-Rouge
Revue Valaque d'Etudes Economiques
Rivista di Economia Agraria
Romanian Economic and Business Review
Romanian economic journal
Romanian Journal of Economic Forecasting
Seoul Journal of Business
Skyline Business Journal
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Social Business
Social Economy / Ekonomia Spoleczna
Society and Economy
South East European Journal of Economics and Business
Southern African business review
The International Entrepreneurship and Management Journal
The Journal of Personal Selling and Sales Management
The Journal of Research in Business Education
The Leadership Quarterly
Theoretical & Applied Economics = Economie teoretica si aplicata
Theoretical Economics
Trade, Law and Development
Transformation in Business & Economics
Turkish Journal of Agricultural Economics
Turkish Journal of Business Ethics
University of Auckland Business Review
UTMS Journal of Economics
Valahian Journal of Economic Studies
Virginia Economic Journal
Visionary E-Journal / Vizyoner Dergisi
World Review of Political Economy
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
ZIREB Zagreb International Review of Economics & Business

4.13 Acessibilidade dos sistemas e meios de comunicação e informação
Para assegurar a utilização dos sistemas necessários para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
pelos estudantes com deficiência visual ou auditiva, o Insper compromete-se formalmente em estabelecer os
requisitos de acessibilidade para construção ou aquisição dos principais sistemas a serem utilizados pelos
estudantes.

4.13.1 Sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e
intérprete da língua brasileira de sinais
Para os estudantes com deficiência auditiva, compromete-se formalmente, no caso de vir a ser solicitada e até
que o aluno conclua o curso proporcionar:







Intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de
provas, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este, não tenha expressado
o real conhecimento do estudante;
Flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico;
Aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, para o uso de vocabulário
pertinente às disciplinas do curso em que o estudante estiver matriculado;
Acesso aos professores de literatura e materiais de informações sobre a especificidade linguística do
deficiente auditiva;
A Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS, em cumprimento à legislação especifica é oferecida como
componente curricular optativo em todos os cursos de graduação (bacharelados), podendo contemplar
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também a participação de docentes e colaboradores.

4.13.2 Sistemas e meios de comunicação e informação prestados às pessoas com
deficiência visual
Para estudantes com deficiência visual, compromete-se formalmente, no caso de vir a ser solicitada e até que
o aluno conclua o curso, proporcionar desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo:








Máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz;
Gravador e fotocopiadora que amplie textos;
Software de ampliação de tela;
Equipamento para ampliação de textos para atendimento a estudante com visão subnormal;
Lupas, réguas de leitura;
Scanner acoplado a um computador;
De aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas sonoras, para uso didático;



Laboratórios disponíveis para uso de programas de computador como Winvox, Papovox entre outros,
que permite que um livro seja escaneado, transformando-o em arquivo audível e transferências para
endereços eletrônicos;
Permite-se o uso de gravadores convencionais existentes no setor de audiovisual, com auxílio dos
funcionários responsáveis pelo suporte de atendimento.



O apoio acadêmico as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida é constituído por um conjunto de
ações que abrangem diferentes naturezas de atendimento. No Insper, eles têm uma atenção personalizada
através de projetos que visam não apenas cumprir as exigências legais, mas sobretudo, permitir que tenham
uma vida universitária plena.

4.14 Laboratórios
Quadro 16 - Laboratórios
PRÉDIO 1
1º Subsolo – 4 Laboratórios

Capacidade

Área (m2)

Características Especiais

Techlab (Laboratório de Manufatura e Metrologia)

25

341

Laboratório de Pneumática e Hidráulica

25

45

Laboratório de Automação e Controle

25

88

-

77

Laboratório de Química

20

140

Laboratório de Física e Instrumentação

36

103

Laboratório de Materiais

30

108

Laboratório de Engenharia Térmica e Fluidos

30

125

Ar-condicionado, rede wireless, TVs,
computadores para operar as máquinas,
sistema de gás, água, ar comprimido,
chuveiro lava olhos, bancadas para
trabalho em grupo, detector de gás,
mobiliários para armazenar os materiais de
laboratórios, pontos de energia fixados no
teto sobre as calhas, piso metálico, capelas
químicas, coifa, impressora 3D, torno
industrial, torno cnc, fresadora, dobradeira,
termo injetora, braços robóticas e
dobradeira de tubo.

Laboratório Sistemas Mecatrônicos

35

120

Laboratório Multidisciplinar

20

69

Oficina BAJA
4º andar – 8 Laboratórios
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Laboratório de Informática

36

124

3º andar - 1 Laboratório

Capacidade

Área (m2)

Características Especiais

40

206,95

Laboratório Desenvolvimento Colaborativo Ágil 1

60

125,46

Laboratório Desenvolvimento Colaborativo Ágil 2

60

125,54

Laboratório Realidade Virtual e Jogos Digitais

36

101,23

Laboratório Redes e Supercomputação

36

82,32

Laboratório Arquitetura de Computadores

36

83,6

Ar-condicionado, rede wireless, TVs,
computadores para operar as máquinas,
sistema de gás, água, ar comprimido,
chuveiro lava olhos, bancadas para trabalho
em grupo, detector de gás, mobiliários para
armazenar os materiais de laboratórios,
pontos de energia fixados no teto sobre as
calhas, piso metálico, capelas químicas,
coifa, impressora 3D, torno industrial, torno
cnc, fresadora, dobradeira, termo injetora,
braços robóticas e dobradeira de tubo.

PRÉDIO 2

Fab Lab
4º andar - 5 Laboratórios

Laboratórios específicos e correlações com seus cursos
Todos os laboratórios do Insper podem ser utilizados pelos cursos de graduação da escola.

Políticas para os laboratórios
Os Laboratórios têm como missão apoiar o desenvolvimento de atividades práticas, de projetos, de pesquisa
e de extensão ligados aos cursos de graduação do Insper, atuando como facilitador do processo de ensino e
aprendizagem e contribuindo para a formação acadêmica dos alunos.
Constituem princípios dos Laboratórios de Ensino:




Buscar a excelência em sua área de atuação;
Aperfeiçoar continuamente o Corpo Técnico;
Proporcionar os meios necessários para o desenvolvimento de conhecimentos científicos aos seus
usuários a partir dos principais objetivos de aprendizagem dos cursos de graduação.

Os objetivos, a constituição, as atribuições dos envolvidos e as normas de uso e segurança são estabelecidas
em regulamento próprio aprovado pelo Conselho Superior.
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ANEXO 1
Ementas das Disciplinas

Atualizado em Fevereiro/2019.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: ANALYSIS OF THE ECONOMIC ENVIRONMENT I
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: This course is designed for students interested in Macroeconomics or those who are willing to learn
but have not the opportunity yet. In part, for this reason the course balances the theoretical aspects with the
more empirical ones. Students must be acquainted with the leading newspapers and blog in the world. Likewise,
students should also follow the debate on the theoretical field. Among the topics discussed in this course one
can find the following ones: monetary policy, quantitative easing, relationship between economic policy and the
behavior of the main macro variables, leading and lagging indicators, fiscal policy, the external sector, growth
forecast.
Objetivos: Discuss and debate the ongoing problems in the macroeconomic scenario in Brazil and in the key
countries like: Japan, US, UK, Australia, New Zealand, Canada, Japan and China. The idea is to put together
the previous theoretical framework that students learn in the early Macro and International Economics course
with a real world approach. With that in mind, the course has two goals: one is to offer a crash course in
economics and the second, and more broad, idea is to prepare students for the demands of the upcoming job
market.
Conteúdo Programático:
• Level of Activity: the real side of the economy.
• Employment and Income.
• Inflation and Monetary Policy
• Public Finance and Fiscal Policy.
• External Sector and the World Economy.
Bibliografia Básica
Livros
Mishkin, Frederick. , The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8ª ed., Pearson - Prentice
Hall, 2010
BLANCHARD, Olivier., Macroeconomia, 4ª ed., Pearson - Prentice Hall, 2010
Krugman, Paul & Maurice Obstfeld, International economics, 8ª ed., Prentice Hall, 2008
Artigos
Tomas Sargent & Neil Wallace. Some Unpleasant Monetarist Arithmetics. Federal Reserve Bank of
Minneapolis;Quarterly Review/Fall . , 1981.
Bibliografia Complementar
Livros
ANDREW B. ABEL, MACROECONOMIA - 6º EDICAO, 6ª ed., PEB - PEARSON (NACIONAL), 2008
Bain, K. & Howells P. , Monetary economics, 2ª ed., MacMillan, 2009
CHAMP, Bruce; FREEMAN, Scott., Modeling Monetary Economies, 2ª ed., Cambridge University Press,
2001
SARGENT, Thomas J.,, Dynamic Macroeconomic Theory, ª ed., Harvard University Press, 1987
SACHS, Jeffrey D.; LARRAIN B., Felipe., Macroeconomia, 11ª ed., , 1998
Artigos
Finn E. Kydland and Edward C. Prescott. Rules rather than Discretion : The Inconsistency of optimal
plans. Journal of Political Economy. , v. 85 , n. 3 , p. 473-491 , 1977.
98

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 915, de 06/07/2012, D.O.U. 09/07/2012

Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: APRENDIZAGEM ESTATÍSTICA
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Fundamentos de Aprendizagem Estatística; Aprendizagem Supervisionada; Inferência e Predição;
Classificação e Regressão; Perde-ganha Viés-Variância; Classificação e regressão por vizinhos mais
próximos; Modelos de regressão linear penalizados; Máquina de Vetores de Suporte; Árvores e Florestas
Aleatórias; Boosting; Redes Neurais e Deep Learning; Aprendizagem Não Supervisionada; Análise de
Conglomerados; Análise de Componentes Principais; Dados Textuais e Modelo de Tópicos.
Objetivos: O aumento da capacidade de processamento e a explosão de dados de novas variedades e em
grandes quantidades levaram a uma fusão de algoritmos e métodos tradicionalmente associados à Ciência da
Computação com as técnicas e modelos de Inferência Estatística, fazendo emergir uma nova disciplina
denominada Aprendizagem Estatística, de grande valor prático, que articula as relações entre o pensamento
inferencial e o pensamento computacional. O conteúdo desta disciplina estende e complementa as técnicas
inferenciais desenvolvidas pelos alunos de Ciências Econômicas e Administração ao longo da trilha de métodos
quantitativos. Ao final desta disciplina o aluno deverá ser capaz de:
1. Aplicar diversos métodos de Inferência Estatística e Aprendizagem de Máquina a problemas relacionados a
Negócios e Ciências Sociais, com ênfase na Analítica de Predição;
2. Diferenciar as capacidades inferenciais e preditivas dos métodos de aprendizagem estudados;
3. Entender como o equilíbrio entre o viés e a variância de um método de aprendizagem determina suas
características preditivas;
4. Desenvolver os conceitos probabilísticos, geométricos e de otimização, envolvidos nos métodos de
aprendizagem apresentados;
5. Implementar computacionalmente os métodos de aprendizagem estudados, modelando dados de problemas
concretos com a linguagem R no ambiente R Studio.
Conteúdo Programático:
1. Fundamentos de Aprendizagem Estatística;
2. Aprendizagem supervisionada;
3. Classificação e regressão;
4. Antagonismo entre inferência e predição;
5. Erro de predição esperado e o perde-ganha viés-variância;
6. Erro de treinamento e erro de teste;
7. Formas de validação cruzada e a estimativa do erro de predição esperado;
8. Classificação e regressão por vizinhos mais próximos;
9. Regressão linear múltipla penalizada Ridge e LASSO;
10. Máquina de Vetores de Suporte;
11. Redes Neurais e Deep Learning;
12. Árvores: algoritmo CART;
13. Ensembles: Bagging, Florestas Aleatórias e Boosting;
14. Aprendizagem não supervisionada;
15. Análise de conglomerados: algoritmo k-médias e modelos de mistura;
16. Análise de componentes principais;
17. Análise de dados textuais via Modelo de Tópicos.
Bibliografia Básica
Livros
JAMES, G. et al., An Introduction to Statistical Learning with Applications in R., 2ª ed., Springer, 2013
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HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, Jerome., The Elements of Statistical Learning, 2ª ed.,
Springer, 2013
MURPHY, K., Machine Learning – A Probabilistic Perspective., ª ed., MIT Press,, 2012
Artigos:
BREIMAN, L. Statistical Modeling: the two cultures. Statistical Science. , v. 3 , n. 16 , p. 199-215 , 2001.
Bibliografia Complementar
Livros:
ASH, R., Basic Probability Theory, ª ed., Dover, 2008
DEGROOT, M.; SCHERVISH, M., Probability and Statistics., 4ª ed., Pearson, 2011
STRANG, G., Linear Algebra and its Applications., 4ª ed., Brookes Cole, 2006
BISHOP, C., Pattern Recognition and Machine Learning, ª ed., Springer, 2011
DEVROYE, L.; GYÖRFI, L.; LUGOSI, G., A Probabilistic Theory of Pattern Recognition, ª ed., Springer,
1996
Artigos:
BLEI, D. M.; NG, A. Y. ; JORDAN, M. I. Latent Dirichlet Allocation. Journal of machine learning research. ,
n. 3 , p. 993-1022 , 2003.
STONE, M.. Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions.. Journal of the Royal
Statistical Society. , v. 36 , n. 2 , p. 111-147 , 1974.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Finanças corporativas. Geração de valor para a empresa. Modelos de avaliação de empresas.
Empresas de capital fechado. Empresas em dificuldade financeira. Valor do controle. Valor da liquidez.
Sinergias. Transparência.
Objetivos: O objetivo da disciplina é a análise e a exploração das ferramentas de avaliação de empresas. Isso
é alcançado por meio do estudo e aplicação de diferentes modelos para determinação do valor de empresas
(ou de negócios), com a preocupação de indicar como esses modelos proporcionam um melhor entendimento
e mensuração da criação de valor provocada pelas decisões da gestão da empresa.
Conteúdo Programático:
1. Introdução e visão geral das diferentes abordagens de avaliação;
2. Análise das demonstrações financeiras e sua aplicação em avaliação de empresas;
3. Projeção de Fluxos de Caixa e Perpetuidade;
4. Custo de capital próprio, de terceiros e custo médio ponderado de capital (WACC);
5. Modelos de avaliação com base no Fluxo de Caixa (Fluxo de Caixa Livre para a Firma e Fluxo de Caixa
Livre para o Acionista);
6. Avaliação Relativa (Múltiplos);
7. Avaliação de start-up firms, empresas de capital fechado e empresas em dificuldade financeira;
8. Valor do controle, da liquidez, sinergias e transparência.
Bibliografia Básica
Livros:
DAMODARAN, A., Investment Valuation , 3ª ed., John Wiley, 2012
TITIMAN, S., MARTIN, J. D. , Valuation: the art and science of corporate investment decisions, 2ª ed.,
Prentice-Hall, 2011
COPELAND, T., KOLLER, T., MURRIN, J. , Avaliação de Empresas Valuation – Calculando e gerenciando
o valor das empresas, 3ª ed., Makron Books, 2002
Artigos:
FERNANDEZ, P.. Company valuation
em: https://ssrn.com/abstract=274973.

methods. IESE

Business

School.

,

2017.

;

Disponível

Bibliografia Complementar
Livros:
EHRHARDT, M. C., Administração Financeira, ª ed., Cengage , 2011
DAMODARAN, A., Avaliação de Empresas, 2ª ed., Pearson Prentice Hall, 2007
Rapport, A., Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, 2ª ed., Free Press, 1998
BENNINGA, S., SARIG, O. H. , Corporate finance: a valuation approach, ª ed., McGraw-Hill, 1997
KOLLER, T., GOEDHART, M., WESSELS, D,, Valuation: Measuring and Managing The Value of
Companies, 4ª ed., John Wiley & Sons, 2005
Artigos:
FERNÁNDEZ, P.; BILAN, A. 110 Common errors in company valuations. International journal of economics
and business administration. , v. 1 , n. 1 , p. 33-78 , 2013.
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DAMODARAN, A. . Valuation approaches and metrics: a survey of the theory and evidence.. Foundations and
trends in finance. , v. 1 , n. 8 , p. 693-784 , 2005. ; Disponível em: http://dx.doi.org/10.1561/0500000013.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: CÁLCULO I
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Caracterização das principais funções de uma variável real (polinomial, de potência real, exponencial,
logarítmica e trigonométrica). Estudo dos principais limites relacionados a essas funções. Análise do conceito
de derivadas e estudo das técnicas de otimização de funções de uma variável. Definição das integrais definida
e indefinida.
Objetivos: Apresentar aos alunos o Cálculo Diferencial e Integral para funções de uma variável, focando dois
aspectos principais: a construção dos conceitos de limites, derivadas e integrais, desenvolvendo interpretações
algébricas e geométricas em torno desses conceitos, e o domínio das principais técnicas utilizadas nos cálculos
de limites, derivadas e integrais.
Espera-se que, ao final do curso, os alunos tenham evoluído nos processos de modelagem e resolução de
problemas, sendo capazes de aplicar os conceitos e as técnicas desenvolvidos ao longo da disciplina.
Conteúdo Programático: Os conteúdos dessa disciplina visam à abordagem dos dois grandes problemas a
seguir:
P1: Otimizações provenientes de fenômenos estáticos não lineares. (A partir do conhecimento sobre uma
variável, estudar a sua taxa de variação.)
P2: Problemas de acumulação, envolvendo representações por meio de áreas entre curvas. (A partir do
conhecimento da taxa de variação de uma variável, estudar a variável acumulada).
Bibliografia Básica
Livros:
STEWART, J., Cálculo, Vol. 1, 7ª ed., Cengage Learning, 2013
BITTINGER, M. L.; ELLENBOGEN, D.; SURGENT, S. A., Calculus and its Applications, 10ª ed., AddisonWesley, 2012
MORETTIN, P. A.; HAZZAN, S.; BUSSAB, W. O., Introdução ao Cálculo para Administração,Economia e
Contabilidade, ª ed., SARAIVA, 2009
Artigos:
PRECIOSO, J. C.; PEDROSO, H. A. . História do número e: gênese e aplicações. Matemática e estatística
em foco. , p. 31-44 , 2013.
Bibliografia Complementar
Livros:
GUIDORIZZI, H. L., Um Curso de Cálculo, Volume 1, 5ª ed., LTC, 2003
CHIANG, A. C., Matemática para Economistas, 4ª ed., Campus / Elsevier, 2006
SIMON, C. P.; BLUME, L., Matemática para Economistas, 1ª ed., Bookman, 2004
LARSON, R.; CASTRO, H. M. A., Cálculo Aplicado, 8ª ed., Cengage Learning, 2011
LIMA, E. L., Análise real, 3ª ed., IMPA, 1997
Artigos:
MELCHIORS, A. . História do cálculo diferencial e integral. Maiêutica-Matemática. , v. 1 , n. 1 , 2013.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: CÁLCULO II
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Técnicas de primitivação. Funções de várias variáveis – conceito e representação gráfica, limite e
derivadas parciais. Regra da cadeia e derivação implícita. Aproximações lineares e diferencial total. Otimização
de funções de duas variáveis. Otimização condicionada – multiplicadores de Lagrange.
Objetivos: Apresentar aos alunos técnicas de integração para funções de uma variável bem como Cálculo
Diferencial para funções de duas ou mais variáveis.
Espera-se que ao final do curso os alunos estejam aptos a acompanhar outras disciplinas que demandem o
conteúdo abordado em Cálculo II, além de terem desenvolvido a habilidade necessária para modelar e resolver
problemas nas áreas de economia e administração. Consequentemente, é esperado que os alunos tenham
aprimorado a capacidade de interpretar problemas e textos com elevado nível de complexidade bem como
terem desenvolvido ainda mais sua comunicação escrita.
Conteúdo Programático:
1. Técnicas de Primitivação.
2. Funções de várias variáveis.
3. Limite e continuidade de funções de várias variáveis.
4. Derivadas parciais.
5. Aproximações lineares e diferencial total.
6. Regra da cadeia.
7. Derivação implícita.
8. Concavidade de uma função de duas variáveis.
9. Otimização – condições necessárias e suficientes para máximos e mínimos locais.
10. Otimização – análise dos pontos de fronteira.
11. Otimização condicionada – multiplicadores de Lagrange.
12. Funções homogêneas.
13. Teorema do Envelope
Bibliografia Básica
Livros:
GUIDORIZZI (*), UM CURSO DE CALCULO VOL.2, 5ª ed., LTC - LIVROS TECNICOS E CIENTIFICOS, 2001
MORETTIN, P. A.; HAZZAN, S.; BUSSAB, W. O., Introdução ao Cálculo para Administração,Economia e
Contabilidade, ª ed., SARAIVA, 2009
STEWART, J,, Cálculo - Vol 2, 8ª ed., Cengage Learning, 2017
Artigos:
HODGES, D. J.. A note on estimation of Cobb-Douglas and CES production function models. Econometrica:
journal of the Econometric Society. , p. 721-725 , 1969.
Bibliografia Complementar
Livros:
SIMON, C. P.; BLUME, L., Matemática para Economistas, 1ª ed., Bookman, 2004
SYDSAETER, K.; HAMMOND, P., Essential mathematics for economic analysis, 4ª ed., Pearson, 2012
BITTINGER, M. L.; ELLENBOGEN, D.; SURGENT, S. A., Calculus and its Applications, 10ª ed., AddisonWesley, 2012
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APOSTOL, T. M., Cálculo: Cálculo com funções de várias variáveis e álgebra linear, com aplicações às
equações diferenciais e às probabilidades, 2ª ed., Reverté, 2016
CHIANG, Alpha C., Matemática para Economistas, 4ª ed., Campus / Elsevier, 2006
Artigos:
VÎLCU, G. E.. A geometric perspective on the generalized Cobb–Douglas production functions. Applied
mathematics Letters. , v. 24 , n. 59 , p. 777-783 , 2011.
AVVAKUMOV, S. N. et al.. Profit maximization problem for Cobb–Douglas and CES production
functions. Computational mathematics and modeling. , v. 21 , n. 3 , p. 336-378 , 2010.

105

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 915, de 06/07/2012, D.O.U. 09/07/2012

Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL I
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Estudo do papel dos indivíduos e das equipes nas organizações, como Motivação, Percepção, Clima
Organizacional, Valores e atitudes, Aprendizado, Personalidade, Tomada de decisão, Desonestidade e ética.
Reflexão sobre a aplicação das teorias às situações reais no mundo organizacional. Orientação interdisciplinar,
sistêmica e baseada em competências comportamentais.
Objetivos: - Avaliar alinhamento entre sistemas de recompensas da organização e necessidades do indivíduo
(fit complementar) e formular eventuais propostas de ajustes;
- Avaliar alinhamento entre características pessoais do indivíduo (valores pessoais e personalidade) e
estruturas formais e informais da organização (fit suplementar) e formular eventuais propostas de ajustes;
- Avaliar instrumentos de medição e análise de clima organizacional e formular eventuais propostas de ajustes
para melhoria de clima.
- Explicar por meio de exemplos os problemas do processo de percepção social e indicar meios para minimizálos em situações organizacionais.
- Explicar por meio de exemplos as limitações do processo de julgamento e tomada de decisão e avaliar
políticas organizacionais para contornar vieses decisórios.
- Avaliar políticas para coibir comportamento antiético nas organizações e formular eventuais propostas de
ajustes.
Conteúdo Programático:
- Apresentação da disciplina e a trilha de pessoas
- Motivação
- Percepção
- Clima Organizacional
- Valores e atitudes
- Aprendizado
- Personalidade
- Tomada de decisão
- Desonestidade e ética
Bibliografia Básica
Livros:
ROBBINS, S. P., , Comportamento Organizacional, 11ª ed., Prentice-Hall, 2005
GRIFFIN, R.W.; MOORHEAD, G., Comportamento Organizacional. Gestão de Pessoas e Organizações,
1ª ed., Cengage CTP, 2015
WEICK, Karl E, Making Sense of the Organization, 1ª ed., BLACKWELL, 2000
Artigos:
TREVINO, L. K.; HARTMAN, L. P.; BROWN, M.. Moral person and moral manager: how executives develop a
reputation for ethical leadership. California Management Review. , v. 42 , n. 4 , p. 128-142 , 2000. ; Disponível
em: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=13639f1f-0e00-4d73-b2e5c913d21988af%40pdc-v-sessmgr02.
Bibliografia Complementar
Livros:
DAFT, R. L.,, Administração, 2ª ed., Cengage, 2010
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PFEFFER, Jeffrey., New directions for organization theory, 1ª ed., Oxford University Press, 1997
SLOCUM JR., John W.; HELLRIEGEL, Don., Principles of organizational behavior, 13ª ed., Cengage
Learning, 2011
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas., A Construção Social da Realidade, 29ª ed., Vozes, 2008
SIQUEIRA, Mirlene Maria Matias (Org.), Medidas do Comportamento Organizacional, 1ª ed., Bookman,
2008
Artigos:
WRZESNIEWSKI, A.; BERG, J. M.; DUTTON, J. E. . Managing yourself: turn the job You have into the job you
want. Harvard Business Review. , v. 88 , n. 6 , p. 114-117 , 2010. ; Disponível
em: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=2107d1ac-7613-49d0-8fafd9dff771acc1%40pdc-v-sessmgr02.
ALMEIDA, F. J. R/ SOBRAL, F. J. B. A. . O sistema de valores humanos de administradores brasileiros:
adaptação da escala PVQ para o estudo de valores no Brasil. RAM. , v. 105 , n. 3 , p. 101-126 , 2009. ;
Disponível em: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=20d8d2e4-9291-4ea0-95432fcde9b7bda4%40pdc-v-sessmgr06.

107

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 915, de 06/07/2012, D.O.U. 09/07/2012

Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL II
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Caracterização de Organizações; Mapeamento e análise das dinâmicas de grupos nas organizações;
Mapeamento e análise da Cultura organizacional; Reflexão sobre o processo de Liderança; Caracterização
das arenas políticas e de conflitos em organizações; Estudo da gestão de Mudança Organizacional.
Objetivos: O curso busca promover o entendimento e a caracterização dos ambientes organizacionais internos
por meio do estudo das dinâmicas de indivíduos e grupos nas organizações. Os aspectos humanos (soft side)
do Desenho Organizacional são mapeados e analisados – notadamente a Cultura Organizacional, o exercício
de Liderança e seus desdobramentos, as arenas políticas e o uso de poder; a implantação de mudanças e os
conflitos daí decorrentes. Assim, espera-se que ao final do programa o participante tenha condições de
identificar, analisar e diagnosticar processos e problemas organizacionais e propor soluções embasadas no
referencial teórico e prático visto durante o semestre.
Conteúdo Programático:
Contexto Organizacional
Grupos nas organizações
Conflito e Negociação
Poder e Política nas organizações
Liderança
Desenho Organizacional
Cultura Organizacional
Mudança Organizacional
Bibliografia Básica
Livros:
WEICK, Karl E, Making sense of the organization, 1ª ed., BLACKWELL, 2001
ROBBINS, S. P., , Comportamento Organizacional, 11ª ed., Prentice-Hall, 2005
GRIFFIN, R.W.; MOORHEAD, G., Comportamento Organizacional. Gestão de Pessoas e Organizações,
1ª ed., Cengage CTP, 2015
Artigos:
BOLINO, M. C. et al. . A multi-level review of impression management motives and behaviors. Journal Of
Management.
,
v.
34
,
n.
6
,
p.
1080-1109
,
2008.
;
Disponível
em: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0149206308324325.
Bibliografia Complementar
Livros:
DAFT, R. L.,, Administração, 2ª ed., Cengage, 2010
PFEFFER, Jeffrey., New directions for organization theory, 1ª ed., Oxford University Press, 1997
SLOCUM JR., John W.; HELLRIEGEL, Don., Principles of organizational behavior, 13ª ed., Cengage
Learning, 2011
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas., A Construção Social da Realidade, 29ª ed., Vozes, 2008
SIQUEIRA, Mirlene Maria Matias (Org.), Medidas do Comportamento Organizacional, 1ª ed., Bookman,
2008
Artigos:
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DUTTON, J. E. et al.. Moves that matter: issue selling and organizational change. . Academy Of Management
Journal.
,
v.
44
,
n.
4
,
p.
716-736
,
2001.
;
Disponível
em: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=cd78f3ad-068d-472b-98244a03fd57e767%40pdc-v-sessmgr04.
DUTTON, J. E.; JACKSON, S. E.. Categorizing Strategic Issues: Links to Organizational Action. . Academy Of
Management
Review.
,
v.
12
,
n.
1
,
p.
76-90
,
1987.
;
Disponível
em: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=7b6fcb82-7e2b-47a6-95907ec6816b78cc%40pdc-v-sessmgr02.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: CONTABILIDADE FINANCEIRA
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Identificação e caracterização das demonstrações financeiras no Brasil. Técnicas de análise das
demonstrações financeiras. Mecanismos para contabilização das transações econômicas da empresa.
Critérios e métodos de contabilização dos principais itens do Balanço Patrimonial. Técnicas de consolidação
de demonstrações financeiras. Métodos de elaboração da Demonstração de Fluxo de Caixa e interpretação.
Objetivos: A disciplina tem como objetivo proporcionar ao aluno o entendimento analítico dos conceitos
básicos de Contabilidade Financeira e de como esses conceitos são utilizados pelos agentes financeiros no
processo de tomada de decisão, associado à concessão de crédito e/ou ao investimento. Assim, o curso visa
contribuir para a compreensão de como risco e retorno são avaliados a partir das demonstrações contábeis da
empresa.
Conteúdo Programático:
1. Introdução: visão geral das principais demonstrações financeiras
2. Balanço Patrimonial
3. Demonstração do Resultado
4. Mecanismos contábeis
5. Princípios e normas contábeis
6. Análise das demonstrações financeiras
7. Detalhamento do Balanço Patrimonial
8. Demonstração do Fluxo de Caixa
Bibliografia Básica
Livros:
MARTINS, E.; DINIZ, J. A.; MIRANDA, G. J., Analise Avançada das Demonstrações Contábeis, 1ª ed.,
Atlas, 2012
MATARAZZO, D. C,, Análise Financeira de Balanços, 7ª ed., Atlas, 2010
MARION, J. C., Contabilidade Empresarial, 17ª ed., Atlas, 2015
Artigos:
SZÜSTER, N., SZÜSTER, F., SZÜSTER, F. (2005). . Contabilidade: Atuais desafios e alternativa para seu
melhor desempenho. Revista Contabilidade & Finanças. , v. 16 , n. 38 , p. 20-30 , 2005. ; Disponível
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772005000200003.
Bibliografia Complementar
Livros:
IUDÍCIBUS, S.; MARION, J. C., Curso de Contabilidade para não Contadores , 7ª ed., ATL - ATLAS, 2011
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti, Curso de Contabilidade Introdutória em IFRS e CPC, 1ª ed., Atlas, 2014
ALMEIDA, M. C., Curso de Contabilidade Intermediária em IFRS e CPC, 1ª ed., Atlas, 2014
ALMEIDA, M. C,, Curso de Contabilidade Intermediária Superior em IFRS e CPC, 1ª ed., Atlas, 2014
ALMEIDA, M. C,, Curso de Contabilidade Avançada em IFRS e CPC, 1ª ed., Atlas, 2014
Artigos:
SZUSTER, N.. Temos do que nos Orgulhar na Contabilidade Brasileira. Revista Contabilidade & Finanças. ,
v. 26 , n. 68 , p. 121-125 , 2018. ; Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/102352.
BHIMANI, A.. As empresas de tecnologia exigem que a contabilidade seja diferente?. . Revista Contabilidade
&
Finanças.
,
v.
29
,
n.
77
,
p.
1989-193
,
2018.
;
Disponível
em: http://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/145499/139483.
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FREZATTI, F., AGUIAR, A., GUERREIRO, R. . Diferenciações entre a contabilidade financeira e a
contabilidade gerencial: uma pesquisa empírica a partir de pesquisadores de vários países. .Revista
Contabilidade & Finanças. , v. 18 , n. 44 , p. 9-22 , 2007. ; Disponível
em: http://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34230 .
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: CONTABILIDADE GERENCIAL
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Caracterização do papel da Contabilidade Gerencial no processo de gestão (planejamento, decisão
e controle). Elaboração de diferentes técnicas de contabilidade gerencial como custeio por absorção, custeio
variável, cálculo de ponto de equilíbrio, estrutura de custos, grau de alavancagem operacional, custeio por
atividades, precificação de produtos e serviços (considerando os impostos), avaliação de segmentos de
negócios, orçamento e projeção de demonstrações contábeis, orçamento flexível e análise das variações
orçamentárias, e custos para tomada de decisões.
Objetivos: A Contabilidade Gerencial tem papel fundamental nas organizações, no processo de controle e
avaliação de desempenho. Com foco no processo decisório interno, esta disciplina habilita o aluno ao final do
curso a : (1) entender o desempenho da empresa e os seus “drivers”, identificando a eficiência operacional
relacionadas à gestão de competências comerciais e de operações, e competências de processos, podendo
interagir no processo decisório, (2) identificar os riscos associados à decisões de estrutura de custos; (3) tomar
decisões relacionados a precificação, mix de produtos, margem de produtos, rentabilidade de clientes, custos
de atividades; (4) identificar os key performance indicators mais alinhados aos objetivos estratégicos
organizacionais; (5) formular planos financeiros para criação de valor; (6) entender as variações orçamentárias
e poder agir nessas variáveis, de modo a atingir os objetivos orçamentários. A disciplina tem como propósito
que o aluno ao final do curso possa entender as situações gerenciais onde possa aplicar os conceitos e técnicas
de contabilidade gerencial e saiba o que usar, quando usar, por que usar, e também saiba como fazer. Para
isso utiliza-se de fundamentos de contabilidade financeira e de finanças corporativas e relaciona-se com alguns
temas oriundos da estratégia, operações e recursos humanos.
Conteúdo Programático: 1. Conceitos e Funções da Contabilidade Gerencial – abordagem organizacional
2. Indicadores de Desempenho
3. Avaliação de Desempenho de Unidades de Negócios
4. Custeio de Produtos e Serviços – acumulação e comportamento – absorção, taxa única, taxa múltipla
5. Activity Based Costing
6. Custeio Variável, Ponto de Equilíbrio, Margem de Contribuição, Margem de Segurança, Alavancagem
Operacional
7. Resultados de Produtos e Famílias de Produtos
8. Orçamento Empresarial
9. Orçamento Flexível
10.Custo Padrão
Bibliografia Básica
Livros:
GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W.; BREWER, Peter C., CONTABILIDADE GERENCIAL, 14ª ed., AMGH,
2013
GARRISON, NOREEN & BREWER, CONTABILIDADE GERENCIAL, 14ª ed., AMGH Editora Ltda, 2012
JIAMBALVO, JAMES, CONTABILIDADE GERENCIAL - 3º EDICAO, ª ed., LTC , 2001
Artigos:
Malmi, T., & Brown, D. A.. Management control systems as a package-Opportunities, challenges and research
directions. Management Accounting Research. , v. 19 , n. 4 , p. 287-300 , 2008.
Bibliografia Complementar
112

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 915, de 06/07/2012, D.O.U. 09/07/2012

Livros:
SIMONS, Robert., Performance measurement & control systems for implementing strategy, 1ª ed.,
Prentice-Hall, 2000
ATKINSON, Anthony A.; BANKER, Rajiv D.; KAPLAN, Robert S.; YOUNG, S. Mark., Contabilidade Gerencial,
1ª ed., Atlas, 2000
MERCHANT, Kenneth A.; STEDE, Win A. Van der., Management control systems: text and cases., 3ª ed.,
Prentice Hall, 2007
MARTINS, Eliseu, Contabilidade de Custos, 10ª ed., Atlas, 2010
BLOCHER, Edward J.; CHEN, Kung H.; COKINS, Gary, Gestão Estratégica de Custos, 3ª ed., Mc Graw Hill,
2007
Artigos:
Ferreira, A., & Otley, D.. The design and use of performance management systems: An extended framework
for analysis. . Management Accounting Research. , v. 20 , n. 4 , p. 263-282 , 2009.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: DESIGN THINKING
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: This discipline combines theory and practice of design thinking, a human-centered approach to
innovation that combines the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business
success. It will prepare you to use creative tools to gather inspiration, generate ideas, make them tangible, and
tell stories.
Objetivos: To offer participants tools and techniques for human centered innovation, based on three big pillars:
looking, understanding and making. Thus, participants will learn and practice the design thinking methodology
to expand creativity, to gain insights more connected to the real needs of people, and to materialize ideas
through prototyping (for product, service or spaces). The course is a balance between theory and practice and
offers an opportunity to gain abilities to face a world with high level of complexity and changes. The theoretical
part will be based on recent articles and cases about design thinking and the practical part will be based on a
real field project conducted in groups. The discipline is held in rooms prepared for Design Sprints and in the
Fab Lab (digital manufacturing laboratory located on the 4th floor).
Conteúdo Programático:
• Design Thinking and its connection with other areas of knowledge;
• Human Centered Design: looking, understanding and making;
• Design Thinking tools - empathy, data analysis and insights, opportunities, ideation, idea presentation,
collaboration, prototyping and validation, storytelling;
• Field project: identification of an opportunity, proposal of a creative solution, prototyping, storytelling and
validation;
Bibliografia Básica
Livros:
KUMAR, Vijay. , 101 Design Methods: A Structured Approach for Driving Innovation in Your
Organization. , ª ed., Wiley & Sons, 2013
KNAPP, Jake. Sprint, How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days., ª ed., Simon &
Schuster, 2016
HATCH, Mark., The Maker Movement Manifesto: Rules for Innovation in the New World of Crafters,
Hackers, and Tinkerers, ª ed., McGraw-Hill, 2016
Artigos:
Brown, Tim. . Design thinking. Harvard business review . , v. 86 , n. 6 , p. 84 , 2008.
Bibliografia Complementar
Livros:
OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves, Business Model Generation: A Handbook for visionaries,
game changers, and challengers. , ª ed., John Wiley & Sons, 2010
OSTEWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves; BERNARDA, Greg; SMITH, Alan. , Value Proposition Design:
How to Create Products and Services Customers Want, 1ª ed., Wiley, 2014
RIES, Marcus; SUMMERS, Diana, Agile Project Management: A Complete Beginner's Guide to Agile
Project Management, ª ed., , 2016
VEZZOLI, Carlo; KOHTALA, Cindy; SRINIVASAN, Amrit; DIEHL, J. C.; FUSAKUL, Sompit Moi; XIN, Liu;
SATEESH, Deepta. , Product-Service System Design for Sustainability, 1ª ed., Greenleaf Publishing
Limited, 2014
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MOHR, Lawrence B. , Explaining organizational behavior, ª ed., Jossey-Bass, 1982
Artigos:
Liedtka, Jeanne. . Learning to use design thinking tools for successful innovation. Strategy & Leadership . , v.
39 , n. 5 , p. 13-19 , 2011.
IDEO.ORG. Design Kit. . , 2014. ; Disponível em: http://www.designkit.org/.
WETTERSTEN, Jon; MALMGREN, Dean.. What Happens When Data Scientist and Designers Work
Together?. Harvard Business Review. , 0.
BASON, C; AUSTIN, R. . The Right Way to Lead Design Thinking. Harvard Business Review. , 0.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: DIGITAL MARKETING
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Digital economy. Technology. Communications with consumers. Consumer Data. Location-based
messaging and shared communication. Digital tools, monitoring tools. Social networking. Networked based
predictive modeling. Targeting and referral strategies. Value producing.
Objetivos: This course aims to identify the core topics that encompassed the effective management of digital
marketing strategies, and it intends to provide a conceptual and practical structure concerning the use of digital
tools and approaches to produce marketing strategies. Specific goals:
• The student should develop the critical ability to apply concepts, principles, and theories in this area of
knowledge
• The student should be able to analyze and contribute to the development of a digital marketing strategy
• Students should develop a practical understanding of marketing tools within the digital environment
Conteúdo Programático: These topics are subject to change. Initial plans are to cover the following:
1. The context of the Digital Society: The forth revolution
2. Marketing 4.0 and digital landscape.
3. Digital marketing foundations: concept, the internet marketing paradigm and digital lifestyles.
4. The consumer journey and habits in the information and digital era; the brazilian digital consumer.
5. Digital business models; business strategy in the digital age.
6. Outbound vs Inbound Marketing
7. On vs. Off marketing resource allocation
8. Digital advertising and promotion: Search advertising (paid search, display, SEO); social media (Google,
Facebook, Instagram, YouTube)
9. Social listening: ratings and reviews; word-of-mouth.
10. Digital marketing metrics (analytics and reporting)
Bibliografia Básica
Livros:
STONE, Bob; JACOBS, Ron., Successful direct marketing methods: interative, database, and customerbased marketing for digital age, ª ed., Mc Graw Hill, 2008
FARRIS, Paul W.; BENDLE, Neil T.; PFEIFER, Phillip E.; REIBSTEIN, David J., Marketing metrics: 50 +
metrics every executive should master, ª ed., Wharton School Publishing, 2007
SHIH, Clara Chung-wai, The Facebook era: tapping online social networks to market, sell and innovate,
2ª ed., Prentice Hall, 2011
Artigos:
KANNAN, P.K.; LI, H. A.. Digital marketing: a framework, review and research agenda. . International journal
of research in marketing. , v. 34 , n. 1 , p. 22-45 , 2016. ; Disponível
em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811616301550?via%3Dihub.
Bibliografia Complementar
Livros:
TAPSCOTT, Don; WILLIAMS, Anthony D. , Wikinomics: how mass collaboration changes everything, ª
ed., Portfolio, 2007
WUYTS, Stefan; DEKIMPE, Marnik G.; GIJSBRECHTS, Els; PIETERS, Rik (Ed.)., The connected customer:
the changing nature of consumer and business markets, ª ed., N.Y.: Routledge, 2010
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MOHAMMED, Rafi A., Internet marketing: building advantage in the networked economy, 2ª ed., McGrawHill/Irwin , 2004
BOONE, Louis E.; KURTZ, David L. , Contemporary Marketing. , 11ª ed., Thomson/South-Western, 2003
TRACY, Joe., Web marketing applied. , 1ª ed., Advanstar, 2000
Artigos:
BORGES, M. T. P. M.; VERISSIMO, J. M. C. . Digital marketing and social media: why bother? . Business
horizons.
,
v.
57
,
n.
6
,
p.
703-708
,
2014.
;
Disponível
em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681314000949?via%3Dihub.
FLOREDDU, P.B.; CABIDDU, F.; EVARISTO, R.. Inside your social media ring: how to optimize online
corporate reputation. Business horizons. , v. 57 , n. 6 , p. 737-745 , 2014. ; Disponível
em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681314000998?via%3Dihub.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: DIREITO APLICADO À ADMINISTRAÇÃO
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Introdução ao papel do Direito nas Organizações. Soluções de Controvérsias. Regulação e
Autorregulação. “Fatos da Vida” e “Fatos da Empresa”. Contratando e se relacionando com a Mão de Obra.
Contratando e se relacionando com Consumidores. Contratando e se relacionando com o Estado. Contratando
e se relacionando com Parceiros Comerciais. As Novas Relações entre o Direito e os Negócios
Objetivos: Ao final desta disciplina, o aluno(a) deverá ser capaz de:
(1) Identificar os aspectos jurídicos dos principais momentos da vida de uma organização;
(2) Correlacionar esses aspectos jurídicos com os demais aspectos (organizacionais, econômicos, políticos,
etc.) necessários para a “melhor” tomada de decisão para a empresa; e
(3) Exercitar a análise de situações reais envolvendo momentos cruciais da empresa, levando-se em conta os
aspectos acima descritos.
Conteúdo Programático:
1. Para que serve o Direito para os administradores?
2. Qual o papel do Direito para as organizações?
3. Como resolver conflitos no Direito?
4. Onde está a fronteira legal entre a vida privada e a vida pública?
5. Quando regular e quando autorregular?
6. Como o Direito está presente em cada etapa da nossa vida?
7. Como se definem legalmente as várias etapas da vida de uma empresa?
8. Quais são as responsabilidades dos vários “stakeholders” de uma organização?
9. Como é regulada a relação entre uma organização e seus trabalhadores?
10. Quais são os direitos e deveres da organização frente aos seus consumidores?
11. Para que servem os tributos? Quais as limitações do Estado em seu poder de tributar?
12. Fazer negócios com o Estado é uma boa escolha? Quais os riscos jurídicos e as oportunidades existentes?
13. Por que o Direito pune criminalmente certos e determinados atos?
14. Por que e para que os contratos existem?
15. Como o Direito pode acompanhar e proteger empreendedores e o processo de inovação?
Bibliografia Básica
Livros:
COTRIM, Gilberto, Direito Fundamental: Instituições de Direito Público e Privado, 23ª ed., Saraiva, 2009
DOWER, Nelson Godoy Bassil, Instituições de Direito Público e Privado, 14ª ed., Saraiva, 2014
FABRETTI, Cláudio Camargo et al, Direito Empresarial para os Cursos de Administração e Ciências
Contábeis, 1ª ed., Atlas, 2014
Artigos:
YEUNG, Luciana Luk-Tai. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO DO TRABALHO E DA REFORMA
TRABALHISTA (LEI Nº 13.467/2017). REI-REVISTA ESTUDOS INSTITUCIONAIS. , v. 3 , n. 2 , p. 891-921 ,
2017.
Bibliografia Complementar
Livros:
PAESANI, Liliana M.; NABAIS DA FURRIELA, Manuel , Direito para cursos jurídicos e não jurídicos, 1ª ed.,
Saraiva, 2010
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BAGLEY, Constance E.; SAVAGE, Diane W. , Managers and the legal environment : strategies for the 21st
century, 8ª ed., Thomson-West, 2015
PALAIA, Nelson., Noções Essenciais do Direito, 4ª ed., Saraiva, 2011
ALBERGARIA, Bruno. , Instituições de Direito: para cursos de administração, ciências contábeis,
economia, comércio exterior e ciências sociais, incluindo para concursos públicos., 1ª ed., Atlas, 2008
MARTINS, Ives Gandra da Silva, Uma breve introdução ao Direito, 2ª ed., Migalha, 2015
Artigos:
Coase, Ronald Harry.. "The nature of the firm." . Economica. , v. 4 , n. 16 , p. 386-405 , 1937.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: ECONOMETRIA
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Econometria e aplicações nas áreas de Administração e de Economia. Significado e implicações das
suposições do modelo de regressão linear em dados cross-section. Testes das suposições do modelo de
regressão linear. Método dos mínimos quadrados em dois estágios (2SLS). Variáveis instrumentais. Modelos
de regressão com dados de séries temporais.
Objetivos: Ao final da disciplina de Econometria os alunos deverão ser capazes de aplicar o conteúdo da
disciplina para modelar e resolver problemas das áreas de Administração e Economia. Para alcançar esses
objetivos, será necessário que os alunos sejam capazes de:
• Propor variáveis para mensurar quantidades de interesse nas áreas de Administração e Economia, além de
avaliar as possíveis implicações relacionadas ao uso das mesmas;
• Coletar bases de dados, resumir e analisar descritivamente os dados;
• Propor, estimar e validar modelos de regressão linear de forma adequada, tanto para dados do tipo crosssection quanto para dados provenientes de séries temporais;
• Interpretar os resultados do modelo proposto em termos do problema de interesse e usar tais resultados para
tomada de decisão.
Conteúdo Programático:
1. Modelo de Regressão Linear Simples e Múltiplo: Estimação, Propriedades dos Estimadores, Inferência e
Validação.
2. Formas Funcionais.
3. Variável Dummy.
4. Endogeneidade e Variáveis Instrumentais.
5. Modelos de Regressão com uso de dados de séries temporais.
Bibliografia Básica
Livros:
WOOLDRIDGE, J. M., Introdução à Econometria: Uma abordagem moderna, 1ª ed., Cengage, 2011
STOCK, J. H.; WATSON, M. W., Introduction to Econometrics, ª ed., Addison Wesley, 2007
GUJARATI, D. N., Econometria Basica, 3ª ed., Pearson, 1999
Artigos:
CARD, D.; KRUEGER, A. B.. Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in
New Jersey and Pennsylvania.. The American Economic Review. , v. 84 , n. 4 , p. 772-793 , 1994.
Bibliografia Complementar
Livros:
CAMERON, A. C.; TRIVEDI, P. K., Microeconometrics Using Stata, 1ª ed., Stata Press , 2010
JOHNSTON, Jack; DINARDO, John., Econometric Methods, 4ª ed., McGraw- Hill, 1997
PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L.,, Econometric Models and Economic Forecasts., 4ª ed., McGraw-Hill,
1998
HEIJ, C. et al., Econometric Methods with Applications in Business and Economics, ª ed., OXFORD, 2004
MADDALA, G. S., Introduction to Econometrics, 4ª ed., Wiley, 2009
Artigos:
ANGRIST, J. D.; KRUEGER, A. B.. Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings? . The
Quarterly Journal of Economics. , v. 6 , n. 4 , p. 979-1014 , 1991.
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MROZ, T. A.. The Sensitivity of an Empirical Model of Married Women’s Hours of Work to Economic and
Statistical Assumptions.. Econometrica. , v. 55 , p. 765-799 , 1987.

121

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 915, de 06/07/2012, D.O.U. 09/07/2012

Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: ESTATÍSTICA I
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Estatística descritiva uni e bidimensional, teoria das probabilidades, variáveis aleatórias discretas,
contínuas e bidimensionais.
Objetivos: Análise e descrição de dados reais com Estatística Descritiva. Modelagem e Resolução de
Problemas probabilísticos. Teoria de Probabilidade. Modelos Probabilísticos Discretos e Contínuos.
Conteúdo Programático:
Módulo 1:
Distribuição de frequências e métodos gráficos
Estatística descritiva unidimensional
Associação entre variáveis quantitativas e regressão linear simples
Módulo 2:
Probabilidade
Variáveis aleatórias discretas unidimensionais
Variáveis aleatórias discretas bidimensionais
Modelos probabilísticos discretos
Variáveis aleatórias contínuas unidimensionais
Modelos probabilísticos contínuos
Bibliografia Básica
Livros:
KELLER, G.; WARRACK, B., Statistics for management and economics, 10ª ed., Cengage Learning, 2014
BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A., Estatística Básica, 8ª ed., Saraiva, 2013
MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P., Noções de Probabilidade e Estatística, 7ª ed., EDUSP, 2013
Artigos:
FRIGGE, M.; HOAGLIN, D. C.; IGLEWICZ, B. . Some implementations of the Boxplot. . The American statistician.
, v. 43 , n. 1 , p. 50-54 , 1989. ; Disponível em: https://doi.org/10.1080/00031305.1989.10475612.
Bibliografia Complementar
Livros:
ANDERSON, D. R.; SWEENEY, D. J.; WILLIAMS, T. A., Estatística Aplicada a Administração e Economia, 3ª
ed., CENGAGE, 2013
LEVINE, David M.; BERENSON, Mark L.; STEPHAN, David., Estatística: Teoria e Aplicações usando o Microsoft
excel em Português, 6ª ed., LTC - LIVROS TECNICOS E CIENTIFICOS, 2012
NEWBOLD, Paul., Statistics for Business and Economics, 8ª ed., Pearson, 2013
TAMHANE, A. C.; DUNLOP, D. D., Statistics And Data Analysis: From Elementary to Intermediate , 1ª ed.,
Prentice-Hall, 2000
FREEDMAN, D.; PISANI, R.; PURVES, R., Statistics, 4ª ed., W. W. Norton, 2007
Artigos:
COOPER , L. L.; SHORE, F. S. . Students' misconceptions in interpreting center and variability of data represented
via histograms and Stem-and-Leaf plots. Journal of statistics education. , v. 16 , n. 2 , 2008. ; Disponível
em: 10.1080/10691898.2008.11889559.
PUZA, B. D.; PITT, D. G. W.; O'NEILL, T. J. . The monty hall three doors problem. Teaching statistics. , v. 27 , n. 14 , p. 11-15 , 2005.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: ESTATÍSTICA II
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Pontos fundamentais da inferência estatística. Distribuições de probabilidades dos principais
estimadores pontuais (média, proporção e variância). Estimativas intervalares na tomada de decisão. Método
de estimação da Máxima Verossimilhança. Propriedades dos estimadores pontuais. Testes de hipóteses para
parâmetros populacionais.
Objetivos: Ao final da disciplina de Estatística II os alunos deverão ser capazes de aplicar corretamente as
técnicas inferenciais para analisar e resolver problemas das áreas de Administração e Economia. Para alcançar
esses objetivos, será necessário que os alunos sejam capazes de:
• Empregar as distribuições de probabilidades dos estimadores pontuais para os parâmetros média, proporção
e variância;
• Diferenciar os conceitos de erro amostral e margem de erro, além de aplicar tais conceitos no
dimensionamento do tamanho de amostras;
• Construir, interpretar e analisar estimativas intervalares para os parâmetros supracitados;
• Usar o método de estimação de parâmetros denominado máxima verossimilhança para encontrar
estimadores para os parâmetros de interesse;
• Aplicar as definições associadas às propriedades dos estimadores pontuais para buscar um estimador
apropriado para o parâmetro de interesse;
• Formular e conduzir testes de hipóteses para parâmetros populacionais.
Conteúdo Programático:
1. Distribuições Amostrais (Média, Proporção e Variância).
2. Intervalos de Confiança (Média, Proporção e Variância).
3. Introdução à Inferência Estatística.
4. Método de Estimação: máxima verossimilhança.
5. Propriedades dos Estimadores Pontuais.
6. Teste para a média de uma população (com variância conhecida e desconhecida).
7. Teste para comparação entre as médias de uma única população observada em dois instantes no tempo.
8. Teste para a variância de uma população.
9. Teste para comparação entre as variâncias populacionais de duas populações independentes.
10. Teste para comparação entre as médias populacionais de duas populações independentes.
Bibliografia Básica
Livros:
TAMHANE, A. C.; DUNLOP, D. D., Statistics And Data Analysis: From Elementary to Intermediate , 1ª ed.,
Prentice-Hall, 2000
BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A., Estatística Básica, 8ª ed., Saraiva, 2013
MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P., Noções de Probabilidade e Estatística, 7ª ed., EDUSP, 2013
Artigos:
DEMIDENKO, E. The p-Value you can’t buy. . The p-Value you can’t buy. . The American statistician. , v. 70
, n. 1 , p. 33-38 , 2016. ; Disponível em: 10.1080/00031305.2015.1069760.
Bibliografia Complementar
Livros:
HEIJ, C. et al., Econometric Methods with Applications in Business and Economics, ª ed., OXFORD, 2004
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ANDERSON, David R.; SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A., Statistics for Business and
Economics, 10ª ed., Thomson - South-Western, 2008
MACHADO, J. F. , Método Estatístico, 1ª ed., Saraiva, 2010
HOFFMANN, R,, Estatística Para Economistas, 4ª ed., Cengage, 2006
CASELLA, G.; BERGER, R. L., Inferência Estatística, ª ed., Cengage, 2011
Artigos:
HERNANDEZ, J. M. C.; BASSO, K.; BRANDÃO, M. M. . Pesquisa experimental em marketing. Revista
Brasileira de Marketing. , v. 13 , n. 2 , p. 98-117 , 2014.
DUFLO, E.; DUPAS, P.; KREMER, M. . Peer effects, teacher incentives and the impact of tracking evidence
from a randomized evaluation in Kenya†. American economic review. , v. 101 , p. 1739-1774 , 2011.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: ESTRATÉGIA COMPETITIVA E CORPORATIVA
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Análise do ambiente externo e discussão sobre como as estratégias podem mudar em função do
ambiente do país ou região e de novas tendências, tal como sustentabilidade. Discussão sobre formas de medir
desempenho de organizações e avaliar vantagens competitivas. Estudo de estruturas de mercados e
dinâmicas de competição. Avaliação dos mecanismos de entrada e saída de empresas de mercados. Análise
da competição da indústria e impacto nos lucros. Distinção entre vantagens competitivas sustentáveis e
temporárias e sua conexão com ambiente interno: visão baseada em recursos e estratégias de inovação.
Discussão sobre estratégias de unidades de negócio: liderança em custos, diferenciação e Oceano Azul.
Análise dos determinantes das fronteiras horizontais e verticais das firmas. Avaliação dos benefícios e custos
da diversificação corporativa. Elaboração de planos estratégicos e de negócios.
Objetivos: O objetivo deste curso é estudar como organizações podem obter vantagens competitivas
sustentáveis. Uma empresa obtém vantagem competitiva sustentável quando suas ações geram desempenho
acima do esperado por um longo período de tempo.
O curso apresenta e discute, em particular, questões relacionadas a análise de ambientes, a estratégia
competitiva (como firmas podem estabelecer vantagens competitivas por meio de ações em um setor
específico) e a estratégia corporativa (como vantagens podem ser criadas pela articulação de múltiplos
negócios).
Sob uma ótica aplicada, o curso também se propõe a treinar os alunos a elaborar planos estratégicos e de
negócios.
Ao final, espera-se que os alunos sejam capazes de a) entender como o ambiente (externo e interno) influencia
a vantagem competitiva das organizações e b) elaborar estratégias que permitam alcance dos objetivos
estratégicos.
Conteúdo Programático:
1. Definição do conceito de estratégia.
2. Introdução a planos estratégicos e de negócios.
3. Diferença entre modelo de negócio e plano de negócio.
4. Mensuração do desempenho da firma.
5. A tendência da sustentabilidade e a integração com a estratégia
6. Estrutura de mercado e competição (ambiente externo).
7. Dinâmica de rivalidade e Estratégias de comprometimento (ambiente externo).
8. Entrada e saída da indústria (ambiente externo).
9. Análise da indústria (modelo de cinco forças) e co-opetição (ambiente externo).
10. Vantagem competitiva sustentável: visão baseada em recursos (ambiente interno).
11. Inovação, hipercompetição e competências dinâmicas (ambiente interno).
12. Análise SWOT
13. Estratégias de unidade de negócios: Liderança em Custos, Diferenciação, Oceano Azul
14. Estratégia corporativa: economias de escala e escopo, tipos de diversificação.
15. Estratégia corporativa: determinantes das fronteiras verticais da firma.
16. Estratégia local: como fatores do país ou região afetam a competitividade das empresas e suas estratégias
Bibliografia Básica
Livros:
BESANKO, D. et al., A Economia da Estratégia, 5ª ed., Bookman, 2012
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BRICKLEY, J. A.; CLIFFORD JR., W. S.; ZIMMERMAN, J. L. , Managerial Economics And Organizational
Architecture., 6ª ed., McGraw-Hill, 2016
BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William S., Administração Estratégica e Vantagem Competitiva, 3ª ed.,
Pearson, 2011
Artigos:
Porter, M. E.. What is strategy. Harvard Business Review. , v. 61-78 , p. 61-78 , 1996.
Bibliografia Complementar
Livros:
KIM, W. C.; MAUBORGNE, R. , A Estrategia do Oceano Azul , 19ª ed., Elsevier/ Campus, 2005
HITT, MICHAEL A., ADMINISTRACAO ESTRATEGICA - TRADUCAO DA 10ºED NORTE AMERICANA, 1ª
ed., CNL - CENGAGE UNIVERSITARIO, 2014
Porter, M., Estrategia Competitiva: Técnicas para a Análise de Indústria e da Concorrência, 5ª ed.,
Campus, 2005
BRANDENBURGER, Adam M.; NALEBUFF, Barry J., Co-opetition, 1ª ed., Currency and Doubleday, 1998
GRANT, Robert M., Contemporary Strategy Analysis, 7ª ed., John Wiley & Sons, 2010
Artigos:
Mintzberg, H., & Lampel, J.. Reflecting on the strategy process. Sloan management review. , v. 40 , p. 21-30
, 1999.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Estudo de elementos da organização formal, incluindo estruturas de incentivo, direitos de decisão,
mensuração de desempenho, estruturas organizacionais, propriedade e governança corporativa.
Caracterização da organização informal, incluindo valores organizacionais, contratos relacionais e poder e
política nas organizações. Reflexão sobre o papel estratégico do desenho organizacional, incluindo o
alinhamento interno de características organizacionais, o alinhamento externo da organização e seu contexto
competitivo e a dinâmica da mudança organizacional.
Objetivos: Ao final do curso, o aluno será capaz de discutir o funcionamento e a dinâmica organizacional, sob
um enfoque estratégico. Ênfase especial será dada na análise dos mecanismos formais e informais que
caracterizam as organizações e como tais mecanismos podem ser desenhados ou ajustados para aumentar o
desempenho de empresas.
Conteúdo Programático:
Análise da organização formal:
1.Problema de agência
2.Incentivos (pagamento atrelado ao desempenho individual, em grupo ou divisional)
3.Direitos de decisão (nível de descentralização)
4.Especialização e estruturas organizacionais
5.Burocracias
6.Propriedade e governança corporativa
Análise de organização informal:
7.Valores organizacionais
8.Poder e política nas organizações
9.Contratos informais ou “relacionais” (reputação e normas sociais)
Desenho organizacional:
10.Alinhamento e teoria contingencial
11.Complementaridades entre variáveis organizacionais e mudança
12.Dinâmica de desenho e teoria de oscilação
13.Ambidestria organizacional
Bibliografia Básica
Livros:
BESANKO, D. et al., A Economia da Estratégia, 5ª ed., Bookman, 2012
BRICKLEY, J. A.; CLIFFORD JR., W. S.; ZIMMERMAN, J. L. , Managerial Economics And Organizational
Architecture., 6ª ed., McGraw-Hill, 2016
CLEGG, S.; KORNBERGER, M.; PITSIS, T, Administração e organizações, 2ª ed., Bookman, 2011
Artigos:
EISENHARDT, K. M.. Agency theory: an assessment and review. . Academy Of Management Review. , v. 14
,
n.
1
,
p.
57-74
,
1989.
;
Disponível
em: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=c167cbef-f854-4b32-b493c0a39db3f1be%40pdc-v-sessmgr05.
Bibliografia Complementar
Livros:
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SILVEIRA, A. Mi., Governança Corporativa no Brasil e no Mundo: teoria e prática, 1ª ed., Elsevier, 2010
HATCH, M. J. ; CUNLIFFE, A.L., Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives,
1ª ed., Oxford University Press, 2013
JONES, G.. , Teoria das Organizações, 6ª ed., Pearson, 2016
MINTZBERG, H.et al, O Processo da Estratégia: Conceitos, Contextos e Casos Selecionados., 4ª ed.,
Bookman, 2006
HALL, Richard H. , Organizações: Estruturas, Processos e Resultados, 8ª ed., Prentice Hall, 2004
Artigos:
HOLMSTROM, B. . Moral hazard in teams.. The Bell Journal Of Economics. , v. 13 , n. 2 , p. 324-340 , 1982.
; Disponível em: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=be17fd1a-6a58-400f-bc1956cb2ffaaf87%40sessionmgr120.
MILGROM, P.; ROBERTS, J. . Complementarities and fit: strategy, structure, and organizational change in
manufacturing. Journal Of Accounting And Economics. , v. 19 , n. 2-3 , p. 179-208 , 1995. ; Disponível
em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016541019400382F?via%3Dihub.
.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: ESTUDOS CULTURAIS: NA ARENA DAS NARRATIVAS MULTICULTURAIS
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Multiculturalismo contemporâneo; realidade brasileira; novas expressões sócio-culturais; afrobrasileiros; povos indígenas; gênero; raça; sexualidade; migrações; feminismo; movimento LGBT; direitos
humanos; direitos fundamentais de todos os (novos) sujeitos.
Objetivos:
Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de:
• Entender e explicar o impacto dos conceitos de cultura e multiculturalismo relacionando-os com a explosão
de novas expressões identitárias.
• Colocar-se na crise das metanarrativas modernas e na consequente tendência cultural às hibridizações,
mestiçagens e à pluralidade cultural, reconhecendo-se como um sujeito que legitma uma práxis e que impõe
modalidades narrativas.
• Observar as políticas e práticas do Estado em relação a transversalidade de raça, gênero, orientação sexual,
ou outro modo de vida compartilhado que impõe demandas por políticas específicas.
Vale destacar que a metodologia adotada pelo Insper é a do Aprendizado Centrado no Aluno, segundo a qual
o aluno é protagonista de seu aprendizado. As disciplinas são formatadas de forma a criar sentido prático
objetivo aos alunos. Em um curso como este, espera-se do aluno que conheça, pratique e tome decisões
importantes sobre os temas, polêmicas e dilemas que a disciplina pode apresentar. Os alunos precisam falar,
debater, ouvir uns aos outros, interagir, mesclando participações individuais e em grupo. Também é preciso ler
bastante de forma crítica, escrever e expor suas ideias.
Conteúdo Programático:
• Ambientes: o sujeito e os estudos culturais.
• Estudos culturais: como podemos nos compreender?
• O que é cultura?
• Cultura e civilização: um mundo monocultural?
• Hibridismo, multiculturalismo e pós-modernidade: o que representam?
• Proble as contemporâneos: ainda podemos falar em raças humanas?
• O que implica pensar em Gênero?
• Como representar/pensar a cultura brasileira?
• De Identidades e Grupos: quem somos?
• O feminismo contemporâneo
• O exílio de Procusto: o movimento LGBT
• O movimento Negro Unificado e o acampamento Terra Livre.
• Cultura popular e resistência coletiva
• Sujeito de direitos implica em direitos do sujeito?
• É possível ser/viver os Estudos Culturais?
Bibliografia Básica
Livros:
STOREY, J., Teoria Cultural e Cultura Popular: uma introdução, 1ª ed., SESC São Paulo, 2015
ADICHIE, C. N., Sejamos Todos Feministas, 1ª ed., Companhia das Letras, 2015
VELHO, G., Individualismo e Cultura: Notas para uma Antropologia da Sociedade Contemporânea, 8ª
ed., Jorge Zahar Editores, 2008
Artigos:
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BAPTISTA, M. M.. Estudos Culturais: O quê e o como da Investigação. Carnets. , n. 1 , p. 451-461 , 0. ;
Disponível em: https://journals.openedition.org/carnets/4382.
Bibliografia Complementar
Livros:
BUTLER, J. , Problemas de Gênero : Feminismo e Subversão da Identidade, 1ª ed., Civilização Brasileira,
2015
CANCLINI, N. , Culturas Híbridas: Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade, 4ª ed., EDUSP, 2013
MOREIRA, A. F. ; CANDAU, V. M. ,, Multiculturalismo: Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas, 1ª
ed., Vozes, 2008
BHABHA, H. K. , O Local da Cultura, 2ª ed., UFMG, 2014
HALL, S., A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, 12ª ed., Lamparina, 2014
Artigos:
MOURA. C. . O advento dos conceitos de cultura e civilização: sua importância para a consolidação da
autoimagem do sujeito moderno.. Filosofia Unisinos. , v. 10 , n. 2-143 , p. 157-173 , 2009. ; Disponível
em: https://journals.openedition.org/carnets/4382.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: FINANÇAS I
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Natureza da administração financeira. Papel do administrador financeiro. Demonstrações financeiras
de uma empresa. Avaliação do valor de uma empresa. Valor do dinheiro no tempo. Avaliação e decisão de
projetos de investimento e de títulos de renda fixa.
Objetivos: O objetivo da disciplina é o desenvolvimento e a exploração do ferramental básico da administração
financeira. Isso é alcançado através da análise de demonstrações financeiras, do valor do dinheiro no tempo
e de ferramentas de decisão de investimentos. Esse ferramental básico será aplicado a avaliação de ações e
ao apreçamento de títulos de renda fixa.
Conteúdo Programático:
1. Introdução a finanças corporativas.
2. Demonstrações contábeis e fluxo de caixa.
3. Análise das demonstrações contábeis.
4. Avaliação por fluxos de caixa descontados.
5. Regras de análise de investimentos.
6. Decisões de investimento de capital.
7. Análise de riscos e orçamento de capital.
8. Avaliação de títulos de dívida.
9. Avaliação de ações.
Bibliografia Básica
Livros:
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F.; LAMB, R., Administração Financeira: Corporate
Finance, 10ª ed., AMGH, 2015
BREALEY, Richard A; MYERS, Stewart C.; ALLEN, Franklin., Principios de Finanças Corporativas , 8ª ed.,
MH - MCGRAW HILL/NACIONAL, 2014
BODIE, Zvi; KANE, Alex; MARCUS, Alan J., Essentials of investments, 6ª ed., Irwin/McGraw-Hill, 2006
Artigos:
GRAHAM, J. R.; HARVEY, C. R. . The theory and practice of corporate finance: evidence from the field.
. Journal of financial economics. , v. 60 , n. 2-3 , p. 187-243 , 2001.
Bibliografia Complementar
Livros:
SAUNDERS, A.,, Administração de Instituições Financeiras, 2ª ed., Atlas, 2000
GRINBLATT, M.; TITMAN, S., Mercados Financeiros e Estratégia Corporativa, 2ª ed., Bookman, 2005
ASSAF NETO, A., Finanças Corporativas e Valor, 6ª ed., Atlas, 2012
EHRHARDT, M. C.,, Administração Financeira: Teoria e Prática , 14ª ed., Cengage Learning, 2016
ASSAF NETO, Alexandre.,, Matemática Financeira e suas Aplicações, 12ª ed., Atlas, 2012
Artigos:
JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. . Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership
structure. Journal of financial economics. , v. 3 , n. 4 , p. 305-360 , 1976.
LA PORTA, R. et al.. Investor protection and corporate valuation. Journal of finance. , v. 57 , p. 1147— 1170
, 2002.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: FINANÇAS II
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Análise de risco e retorno de ativos individuais e combinações de ativos. Determinação de preços de
equilíbrio de mercado de ativos. Cálculo do custo de capital de uma empresa. Discussão do papel do fluxo de
informações sobre ativos na determinação de seus preços de equilíbrio. Análise dos fundamentos da estrutura
de capital de uma empresa. Avaliação e orçamento de capital em empresas alavancadas. Política de
dividendos.
Objetivos: O objetivo da disciplina é o desenvolvimento e a exploração do ferramental da administração
financeira em continuação ao que foi ensinado na disciplina de FINANÇAS 1. Isso é alcançado através da
utilização de modelos teóricos que possibilitam a determinação de taxas de desconto ajustadas ao risco
utilizadas no cálculo do custo de capital, bem como do estudo da estrutura de capital ótima de uma empresa,
critérios utilizados no orçamento de capital de empresas alavancadas e da política de dividendos.
Conteúdo Programático:
1. Teoria de carteiras: risco, retorno e diversificação.
2. Modelos de Precificação de ativos financeiros - equilíbrio no mercado de capitais: Capital Asset Pricing Model
(CAPM) e Arbitrage Pricing Theory (APT).
3. Cálculo do custo de capital.
4. Hipótese do Mercado Eficiente.
5. Estrutura de capital.
6. Avaliação e orçamento de capital em empresas alavancadas.
7. Políticas de distribuição de lucros.
Bibliografia Básica
Livros:
BODIE, Z; KANE, A.; MARCUS, A. J., Investimentos , 10ª ed., Bookman , 2014
Ross, Westerfield, Jaffe e Lamb, Administração Financeira: Corporate Finance - Versão Brasileira de
Corporate Finance, 10ª ed., AMGH, 2015
REILLY, F. K.; NORTON, E. A., Investimentos, 7ª ed., Cengage Learning, 2008
Artigos:
FAMA, F.; FRENCH, K. R. . The capital asset pricing model: theory and evidence. . Journal of economic
perspectives. , v. 18 , n. 3 , p. 25-46 , 2004.
Bibliografia Complementar
Livros:
ASSAF NETO, A., Finanças Corporativas e Valor, 6ª ed., Atlas, 2012
SHARPE, W. F.; ALEXANDER, G. J.; BAILEY, J. V.,, Investments, 6ª ed., Prentice-Hall, 2002
ELTON, E. J.et al.,, Modern portfolio theory and investment analysis., 8ª ed., John Wiley, 2009
BREALEY, R. A; MYERS, S. C.; ALLEN, F., Princípios de Finanças Corporativas, 10ª ed., McGraw-Hill, 2013
BRIGHAM, E. F.; EHRHARDT, M. C., Administração Financeira: Teoria e Prática., 3ª ed., Cengage
Learning, 2016
Artigos:
MILLER, M. H.. The Modigliani-Miller propositions after thirty years. . Journal of economic perspectives. , v.
2 , n. 4 , p. 99-120 , 1988.
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MALKIEL, B. G. . The efficient market hypothesis and its critics.. Journal of economic perspectives. , v. 17 ,
n. 1 , p. 59-82 , 2003.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Origens da prática da Administração. Dinâmica das organizações empresariais de diversos portes e
setores da economia. Conhecimentos elementares das funções da administração. Dia a dia dos profissionais
nas organizações. Processos e projetos organizacionais.
Objetivos: O objetivo deste custo é apresentar uma visão geral da administração de uma empresa e de suas
funções ao aluno de administração e economia. Espera-se que ao final do
curso os alunos:
• apliquem conceitos elementares relativos às áreas de conhecimento como estratégia,
marketing, finanças, custos, operações, gestão de projetos e processos;
• analisem e desenvolvam a capacidade de comunicação em trabalhos em equipes
diversas;
• aprimorem a habilidade de aprender de maneira colaborativa.
Como esta disciplina integra várias áreas de conhecimento, logo no 1o período do curso de
administração e economia, não existe a expectativa de que todas as ferramentas apresentadas
sejam utilizadas da maneira mais correta e exata. Entretanto, padrões mínimos de exigência
serão requisitados no decorrer do curso. Em outras palavras, o satisfatório para esta disciplina
pode ser o mínimo requerido para as disciplinas posteriores.
Conteúdo Programático:
1. Conceitos iniciais de administração
2. Organizações empresariais;
3. Stakeholders e Estratégia;
4. Produtos e Serviços;
5. Marketing;
6. Trabalho em equipe;
7. Operações;
8. Finanças;
9. Projetos;
10. Processos.
Bibliografia Básica
Livros:
KOTLER, P.; KELLER, K. L. , Administração de Marketing, 14ª ed., Pearson Education - Br, 2012
DAFT, R. L.,, Administração, 2ª ed., Cengage, 2010
JONES, G.. , Teoria das Organizações, 6ª ed., Pearson, 2016
Artigos:
TEECE, D.; PETERALF, M.; LEIH, S.. Dynamic capabilities and organizational agility: risk, uncertainty, and
strategy in the innovation economy. California management review. , v. 58 , n. 4 , p. 13-35 , 2016. ; Disponível
em: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=ef16c00d-7f26-4554-905f95e0e974e37c%40sessionmgr4006.
Bibliografia Complementar
Livros:
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JACOBS F. Richard, CHASE R.B., Administração de Operações e da Cadeia de Suprimentos, 13ª ed., Mc
Graw Hill/Bookman, 2012
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F.; LAMB, R., Administração Financeira: Corporate
Finance, 10ª ed., AMGH, 2015
HITT, MICHAEL A., ADMINISTRACAO ESTRATEGICA - TRADUCAO DA 10ºED NORTE AMERICANA, 1ª
ed., CNL - CENGAGE UNIVERSITARIO, 2014
BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William S., Administração Estratégica e Vantagem Competitiva, 3ª ed.,
Pearson, 2011
SLACK, N et al., Gerenciamento de Operações e de Processos, ª ed., Bookman, 2008
Artigos:
TOEGEL, G.; BARSOUX, J. L.. How to preempt team conflict. . Harvard business review. , v. 94 , n. 5 , p. 7883 , 2016. ; Disponível em: http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=7d1ba091-70d5-4fe0-9445a033bb93c77e%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#A
N=115490552&db=bth.
DONALDSON, T.; PRESTON, L. E.. The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and
implications. Academy of management review. , v. 20 , n. 1 , p. 65-91 , 1995. ; Disponível
em: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=b6b10a5a-0f8f-4ebc-967a321cdb661d7f%40sessionmgr4008.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa:
Identificação dos modelos teóricos macroeconômicos. Análise dos principais determinantes das variáveis
econômicas de curto e médio prazo. Discussão das alternativas de ação dos formuladores de política
econômica. Impactos das políticas sobre as principais variáveis macroeconômicas. Entendimento das
diferenças entre economias abertas e fechadas.
Objetivos: A disciplina estuda a teoria macroeconômica para entender o poder e as limitações das políticas
públicas em estabilizar as flutuações da economia e promover o crescimento.
Conteúdo Programático:
1. O que é macroeconomia
2. O mercado de bens
3. Mercados financeiros
4. O modelo IS-LM para a economia fechada
5. Abertura dos mercados: o modelo IS-LM para economia aberta
6. Mercado de trabalho
7. As curvas de oferta e demanda agregada (modelo AS-AD)
8. A taxa natural de desemprego e a curva de Phillips
9. Inflação, atividade econômica e crescimento da moeda.
Bibliografia Básica
Livros:
BLANCHARD, O., Macroeconomia, 5ª ed., Pearson - Prentice Hall, 2011
SIMONSEN, M.H.; CYSNE, R. B., Macroeconomia , 4ª ed., ATLAS, 2009
MANKIW, N. G., Macroeconomia, 8ª ed., LTC, 2015
Artigos:
CLARIDA, R.; GALI, J.; GERTLER, M. . The science of monetary policy: a new Keynesian perspective. Journal
of economic literature. , v. 37 , 1999.
Bibliografia Complementar
Livros:
MANKIW, N. G., Introdução à Economia , 6ª ed., Thomson Learning, 2013
ANDREW, B. A.,, Macroeconomia , 6ª ed., PEB - Pearson, 2008
CARLIN, W.; SOSKICE, D., Macroeconomics: Imperfections, Institutions and Policies, 1ª ed., Oxford
University Press, 2006
SACHS, J. D.; LARRAIN B., F., Macroeconomia, ª ed., Pearson, 2000
DORNBUSCH, R., Macroeconomia, 11ª ed., Mc Graw Hill, 2013
Artigos:
AUERBACH, A. J.; GALE W. G.; HARRIS, B. H.. Activist fiscal policy.. Journal of economic perspectives. ,
v. 24 , n. 4 , p. 141-164 , 2010.
WOODFORD, M.. The case for forecast targeting as a monetary policy strategy. Journal of economic
perspectives. , v. 21 , n. 4 , p. 3-24 , 2007.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: As organizações, em vários setores de atividade / indústrias, têm enfrentado diversos desafios,
envolvendo riscos ou oportunidades, em relação a questões ambientais e sociais. Incertezas quanto as
regulações ambientais, bem como a crescente atenção quanto a responsabilidade e transparência em relação
aos esforços das organizações quanto ao desempenho ambiental e social, têm requerido a expansão das
relações de negócios, para além daquelas convencionais, com fornecedores, funcionários e clientes. Nesse
contexto, os gestores necessitam entender como restrições ambientais e sociais podem criar ou destruir valor
para uma ampla gama de stakeholders. Além disso, alguns problemas ligados à questão da sustentabilidade
somente podem ser solucionados através do desenvolvimento de um modelo de negócio único. Com base
nisso, este curso pretende focar na identificação de riscos e oportunidades para a criação de valor
compartilhado, através de soluções de negócio, a fim de diminuir problemas ambientais e sociais do planeta.
O curso irá preparar futuros gestores e empreendedores a identificar, estabelecer diálogo e desenvolver um
“plano de negócio social” para lidar com as reinvindicações de múltiplos stakeholders.
Objetivos:
- Apresentar e discutir o desenvolvimento dos seguintes conceitos: Desenvolvimento Sustentável, Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), Gestão Ambiental, Sustentabilidade e Responsabilidade Social
Corporativa, Valor Compartilhado, Capitalismo Consciente e Modelos de Negócios Sociais;
- Analisar, de forma crítica, através de casos, vídeos, artigos e exercícios, os problemas / riscos e
oportunidades ambientais e sociais, bem como práticas gerenciais relacionadas à sustentabilidade de
empresas e negócios sociais;
- Apresentar e discutir as principais ferramentas que as empresas estão utilizando de forma a analisar
oportunidades e riscos relacionados a questões de sustentabilidade (ambiental e social);
Ao final do curso o aluno será capaz de:
- Entender problemas típicos, dilemas e oportunidades ligados à questão de sustentabilidade das empresas e
o desenvolvimento de novos negócios;
- Avaliar e criar estratégia de sustentabilidade (planejamento, execução e controle) levando em conta múltiplos
stakeholders e o chamado Triple Bottom Line.
Conteúdo Programático:
- Embasamento / Contextualização
- Crescimento X Desenvolvimento (diferenças conceituais): Desenvolvimento Sustentável, Sustentabilidade
Ambiental Corporativa, Responsabilidade Social Corporativa, Capitalismo Consciente, Triple Bottom Line,
Modelo de Negócio Social;
- Problemas ambientais e socioeconômicos mundiais.
Sustentabilidade e Estratégia: como as empresas estão lidando com restrições ambientais e socioeconômicas
para criar Valor Compartilhado?
- Planejamento de Estratégia Sustentável: Missão, Visão, Valores e Objetivos;
- Modelos de Negócio Social;
- Execução da Estratégia Sustentável:
- Prevenção de Poluição
- Gestão (Stewardship) de Produto
- Gestão de Stakeholders: Quem são? O que querem? O que queremos deles?
- Tecnologia Limpa
- Inovação Tecnológica e Social
- Visão de Sustentabilidade
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- Base da Pirâmide
- O Modelo Integrado de Sustentabilidade: criando Valor Compartilhado
- Controle Triplo: o GRI como ferramenta padrão de reporte;
- Sustentabilidade e Desempenho;
- Impactos gerais e causas.
Bibliografia Básica
Livros:
CARROLL, Archie B.; BUCHHOLTZ, Ann K., Business e Society: Ethics and Stakeholder Management, 7ª
ed., South-Western, 2009
TIETENBERG, T. H.; LEWIS, L., Environmental and Natural Resource Economics, 8ª ed., Pearson Addison
Wesley, 2009, 2009
NICHOLLS, A. (ed.), SOCIAL entrepreneurship: new models of sustainable social change., 1ª ed., Oxford
University Press, 2008
Bibliografia Complementar
Livros:
Elkington and Hartigan, Creating Successful Business Models Lessons from Social Entrepreneurship., ª
ed., Harvard Business Review, 2008
Hohnen, P. , The Future of Sustainability Reporting. EEDP Program Paper. Mackey, J. The Kind of
capitalist you want to be, ª ed., Harvard Business Review, 2013
Nidomulu and Prahalad, Why sustainability is now the key driver of innovation, ª ed., Harvard Business
Review, 2009
KEOHANE, Mr Nathaniel O.; OLMSTEAD, Sheila M. , Island Press, ª ed., , 2016
SHELDON, Christopher; YOXON, Mark., Environmental management systems: a step-by-step guide to
implementation and maintenance, ª ed., Routledge, 2012
Artigos:
Carroll, A.B. . Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and complementary
framework. Organizational Dynamics. , v. 44 , p. 87-96 , 2015.
Donaldson, T. & Preston, L. E. . The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and
implications.. Academy of Management Review. , v. 20 , p. 65-91 , 1995.
Hart, S.L., and Milstein, M.B.. Creating sustainable value. Academy of Management Executive. , v. 17 , n. 2
, 2003.
Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. . Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining
the principle of who and what really counts.. Academy of Management Review. , v. 22 , p. 853-886 , 1997.
Tsoutsoura, M. . Corporate Social Responsibility and Financial Performance. Working Paper Series, Center
for Responsible Business, Haas, University of California. , v. 2004 , 0.
United Nations, . The sustainable development goals. . , 2016.
Unruh and Ettenson. Growing Green. Harvard Business Review.. , 2010.
Werbach, A. . A Different Way to Formulate Your Business Strategy. Harvard business review. , 2009.
BOTKIN, Daniel B.; KELLER, Edward A.. Environmental science: Earth as a living planet. Wiley. , 2010.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Planejamento de operações; exercícios de otimização; vantagens competitivas; arranjo do capital
físico; distribuição; cadeia de suprimentos no Brasil e no mundo.
Objetivos: O foco desta disciplina é a busca por aumentos da produtividade do capital físico da empresa
(máquinas, instalações, insumos) necessário para a produção de produtos e serviços. Este aumento da
produtividade visa criar valor para seus clientes e gerar vantagens competitivas para as empresas envolvidas
na cadeia de suprimentos. Haverá uma constante referência com o capital financeiro que serve tanto como
restrição (capital de giro e alocação de ativos) como uma forma da empresa tomar decisões (ROI, pay-back)
sobre como melhor alocar seus recursos físicos. Além disso, será mostrado a importância de se construir e
manter relacionamentos entre os diferentes envolvidos na cadeia de suprimentos. Espera-se que ao final do
curso os alunos tenham a visão sistêmica sobre as atividades da área, tanto internamente, quanto em relação
às demais áreas de uma empresa.
Conteúdo Programático:
1. Cadeia de Suprimentos como Geradora de Valor
2. Serviço ao cliente e Efficient Consumer Response
3. Gestão da Cadeia de Suprimentos
4. Gestão de Estoques
5. Previsão de Demanda
6. Planejamento da Produção
7. Gestão da Capacidade de Manufatura
8. Planejamento de Materiais
9. Compras Estratégicas
10. Logística Empresarial
11. Gestão de Transportes
12. Desenho da Malha Logística
Bibliografia Básica
Livros:
HENRIQUE L. CORRÊA / CARLOS A. CORRÊA, Administração de Produção e Operações: Manufatura e
Serviços - Uma Abordagem Estratégica, 3ª ed., ATL - ATLAS, 2012
SIMCHI-LEVI, David; KAMINSKY, Philip; SIMCHI-LEVI, Edith., Cadeia de Suprimentos: Projeto e Gestão,
Conceitos, Estratégias e Estudos de Caso, 3ª ed., Bookman, 2010
BOWERSOX, C , Gestão Logística de Cadeias de Suprimentos, ª ed., Bookman, 2006
Artigos:
MARSHALL, F.. What is the right supply chain for your product?. Harvard Business Review. , v. 75 , n. 2 , p.
105-116 , 1997. ; Disponível em: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=38df9ec45b90-46e5-8bd9-07fdb4e0a3df%40sessionmgr4006.
Bibliografia Complementar
Livros:
Corrêa,H.L.; Gianesi, I. G. N.; Caon, M., Planejamento , Programação e Controle da Produção, 5ª ed., Atlas,
2007
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VOLMANN, BERRY, WHYBARK E JACOBS. , Sistemas de Planejamento e Controle da Produção para o
Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos., 5ª ed., Bookman, 2006
CORRÊA, Henrique Luiz. , Gestão de Redes de Suprimento, 1ª ed., Atlas, 2010
CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. , Gestão da Cadeia de Suprimentos, 4ª ed., Pearson, 2011
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert, Administração da Produção, 4ª ed., Atlas, 2016
Artigos:
HAU, L. L.; PADMANABHAN, V.; WHANG, S. . Information distortion in a supply chain: the bullwhip
effect. Management Science. , v. 43 , n. 4 , p. 546-558 , 1997. ; Disponível
em: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=3c345ee7-c6ec-41b9-a57136d6ff4ec6e7%40sessionmgr4010.
PEREZ-FRANCO, R. et al.. Rethinking supply chain strategy as a conceptual system. International Journal
Of
Production
Economics.
,
v.
182
,
p.
384-396
,
2018.
;
Disponível
em: http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/101616/2016_PerezFranco_RethinkingSCS%20copy.pdf;jsessionid=4C4955A86FA0CEE04BF8F954B7931E8A?sequence=1.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: GESTÃO DE MARKETING
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Comportamento do Consumidor, Marketing Mix, Pesquisa de Mercado, Segmentação,
Posicionamento e Plano de Marketing.
Objetivos: O objetivo deste curso é apresentar e analisar o conteúdo teórico e prático da disciplina de
“Marketing”, discutindo sua aplicação à realidade da Administração. São objetivos específicos da disciplina:
- Propiciar ao aluno uma visão abrangente sobre os conceitos que norteiam as ações de marketing e como
estratégias de marketing levam empresas ao sucesso;
- Fornecer embasamento teórico e prático de forma que o aluno esteja apto a entender e discutir temas atuais
do marketing; e
- Desenvolver no aluno censo crítico sobre os temas que envolvem as empresas e seus profissionais dentro
do mundo dos negócios.
Conteúdo Programático:
1. Introdução do Curso e ao Marketing
2. O papel do Marketing e Análise do Ambiente de Marketing
3. Satisfação Valor e Retenção do Cliente.
4. Ética no Marketing
5. Comportamento do Consumidor.
6. Plano Estratégico de Marketing
7. Segmentação e Seleção de Mercados-alvo
8. Posicionamento
9. Concorrência e Pesquisa de Mercado
10. Comunicação Integrada e Gestão de Propaganda, promoção de vendas e Relações Públicas
11. Gestão de Linhas de Produto e Marcas
12. Gestão de Canais e Força de Vendas
13. Marketing de Serviços, Marketing Direto e e-marketing
14. Estratégia de Preço
15. Tendências de Marketing
Bibliografia Básica
Livros:
CHURCHILL, MARKETING - CRIANDO VALOR PARA OS CLIENTES 3º EDICAO, 3ª ed., SARAIVA, 2013
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L., Administração de Marketing, 14ª ed., Pearson, 2012
HOOLEY, Graham J.; PIERCY, Nigel F.; SAUNDERS, John., Estratégia de Marketing e Posicionamento
Competitivo., 4ª ed., Prentice-Hall, 2011
Artigos:
Dolan, RJ . Note on marketing strategy', . Harvard Business School . , v. Teaching Note , n. 9-598-061 , 1997.
Bibliografia Complementar
Livros:
Hutt, M.D.; Speh, T.W., B2B - Gestão de Marketing em Mercados Industriais e Organizacionais, 10ª ed.,
Cengage, 2011
LOUDON, David; STEVENS, Robert., Planejamento de Marketing: Guia de Processos e aplicações
práticas, ª ed., Makron Books, 2001
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RICHERS, Raimar., Marketing: Uma Visão Brasileira, 9ª ed., Elsevier, 2000
NUNES, Gilson; HAIGH, David., Marca: Valor do Intangível : Medindo e Gerenciando seu Valor
Econômico, 1ª ed., Atlas, 2003
SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio., Comportamento do Consumidor: Conceitos e Casos,
1ª ed., Prentice Hall, 2005
Artigos:
Avery, Jill, Susan Fournier, and John Wittenbraker. Unlock the mysteries of your customer relationships. . ,
2014.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: GESTÃO DE OPERAÇÕES E SISTEMAS
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: O papel da área de Operações dentro das empresas. O impacto dos Sistemas de Informação na
gestão dos processos empresariais. O uso da Tecnologia da Informação para atingir seus objetivos
operacionais. A formulação da Estratégia de Operações e seu impacto nas decisões da empresa. Estudo dos
processos de tomada de decisões operacionais: processo produtivo, arranjo físico, capacidade e qualidade. O
uso de métodos estruturados no processo de melhoria contínua das organizações (PDCA e DMAIC).
Objetivos: Esta disciplina tem como objetivo proporcionar ao aluno uma visão geral da área
produtiva/operacional e sua interface com sistemas gerenciais de informação. Deverá ainda proporcionar uma
visão sistêmica e estratégica sobre a Gestão de Operações, destacando a sua importância para a produtividade
da organização como um todo. Ao final do curso o aluno deverá compreender como a Gestão de Operações e
a Gestão de Sistemas de Informação podem ser centrais dentro da cadeia de valor de uma organização, seja
ela de manufatura ou de serviços.
Conteúdo Programático:
• Da Produção às Operações: Escola Clássica, Administração Científica e a Era dos Serviços.
• Estratégia de Operações em empresas de manufatura e serviços;
• Visão geral dos Sistemas de Informações Gerenciais;
• Gestão da Qualidade em empresas de manufatura e Serviços;
• Método estruturados (PDCA e DMAIC) para resolução de problemas;
• Tipos de Processos em empresas de Manufatura e Serviços;
• Análise de Processos em empresas de Manufatura e Serviços;
• Administração das restrições nos processos;
• Gestão da capacidade produtiva;
• Arranjo Físico em operações de Manufatura e Serviços.
Bibliografia Básica
Livros:
HENRIQUE L. CORRÊA / CARLOS A. CORRÊA, Administração de Produção e Operações: Manufatura e
Serviços - Uma Abordagem Estratégica, 3ª ed., ATL - ATLAS, 2012
KRAJEWSKI, Lee J.; RITSMAN, Larry P.; MALHOTRA, Manoj K. , Administração de Produção e Operações,
8ª ed., Pearson - Prentice Hall, 2009
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert, Administração da Produção, 4ª ed., Atlas, 2016
Artigos:
SKINNER, W.. The focused factory. . Harvard Business Review. , v. 52 , n. 3 , p. 113-121 , 1974. ; Disponível
em: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=8190da30-c465-42ea-8ffd2972ab6ae681%40pdc-v-sessmgr03.
Bibliografia Complementar
Livros:
CORREA, HENRIQUE L.CORRÊA, H. L.; CAON, M. , Gestão de Serviços - Lucratividade por meio de
operações e de satisfação dos clientes , 1ª ed., ATL - ATLAS, 2002
FITZSIMMONS, J. A.; FITZSIMMONS, M. J. , Administração de serviços: operações, estratégia e
tecnologia da informação, 4ª ed., Bookman, 2005
LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. , Sistemas de informação Gerenciais, 11ª ed., Pearson - Prentice Hall, 2015
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HOPP, W. J.; SPEARMAN, M. L., A Ciência da Fábrica, 3ª ed., Bookman, 2013
TURBAN, E.. , Tecnologia da informação para gestão: em busca do melhor desempenho estratégico e
operacional , 8ª ed., Bookman, 2013
Artigos:
HESKETT, James L. et al.. Putting the service-profit chain to work. . Harvard Business Review. , v. 72 , n. 2 ,
p. 164-174 , 1994. ; Disponível em: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=d75b61b9e338-4903-a41f-22c2e7e4883d%40pdc-v-sessmgr06.
HALL, J. M.; JOHNSON, M. E. . When should a process be art, not science? . Harvard Business Review. , v.
87
,
n.
3
,
p.
58-65
,
2009.
;
Disponível
em: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=9c04ae8e-ad06-4baa-a92b6161f03375fc%40sessionmgr102.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Gestão Estratégica de Pessoas no contexto do modelo de negócios, da cultura e da estratégia
organizacionais. Principais processos de Gestão de Pessoas envolvendo planejamento e captação de
pessoas. Análise sobre desempenho, desenvolvimento, remuneração e retenção (conceitos, metodologias,
ferramentas). Aplicação de indicadores estratégicos de Gestão de Pessoas.
Objetivos: A disciplina tem como objetivo promover no aluno o entendimento e compreensão sobre os
principais impactos de Gestão de Pessoas nas organizações e o entendimento dos principais processos
vinculados a decisões estratégicas sobre pessoas.
Diante da competitividade existente entre as organizações e da consequente busca acirrada pela contratação
e manutenção de profissionais qualificados que sejam responsáveis pelo alcance e superação de resultados,
esta disciplina proporciona aos alunos não apenas o conhecimento e compreensão das teorias mais atuais
inerentes a Gestão de Pessoas, mas a possibilidade de aplicação prática de conceitos em estudos de caso e
na realização de exercícios em sala de aula. Esse macro objetivo se desdobra em:
i. Identificar a relação de Gestão Estratégica de Pessoas com a natureza do negócio, sua Cultura e Estratégia;
ii. Distinguir os principais processos de Gestão de Pessoas e a correlação lógica entre eles;
iii. Compreender os principais conceitos, metodologias e ferramentas envolvidos nos processos de Gestão de
Pessoas;
iv. Ser capaz de identificar, em função de diferentes modelos de negócio, culturas e estratégias, quais as
diretrizes para cada processo de Gestão Estratégica de Pessoas;
v. Desenhar processos e indicadores de Gestão Estratégica de Pessoas.
Conteúdo Programático:
Inserção Gestão de Pessoas no contexto organizacional.
Gestão de Pessoas: Dimensões do Planejamento.
Gestão de Pessoas: Captação
Gestão de Pessoas: Avaliação do Desempenho.
Gestão de Pessoas: Compensação
Gestão de Pessoas: Treinamento e Desenvolvimento
Gestão de Pessoas: Retenção
Gestão de Pessoas: Indicadores de Performance
Bibliografia Básica
Livros:
BOHLANDER, G. W.; SNELL, S., Administração de Recursos Humanos , 14ª ed., Cengage Learning, 2010
KREPS, D. M.; BARON, J. N., , Strategic Human Resources: Frameworks for General Managers, 1ª ed.,
John Wiley, 1999
HANASHIRO, D. M. M.; TEIXEIRA, M. L. M. ZACCARELLI, L. M., Gestão do Fator Humano, 2ª ed., Saraiva,
2008
Artigos:
MILLS, D.. Quinn, Planning with People in Mind. Harvard Business Review. , 1985.
Bibliografia Complementar
Livros:
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MASCARENHAS, A. O. (Coord.). , Cultura organizacional, 1ª ed., Cengage Learning, 2007
LIMONGI-FRANÇA, A. C. L. , Qualidade de vida no trabalho - QVT, 2ª ed., Atlas, 2008
LIMONGI-FRANÇA, A. C. L, , Práticas de Recursos Humanos - PRH, 1ª ed., Atlas, 2007
BECKER, B. E.; HUSELID, M. A.; ULRICH, D. , Gestão Estratégica de Pessoas com Scorecard, 2ª ed.,
Campus, 2001
ULRICH, D. , Os campeões de Recursos Humanos, 4ª ed., Futura, 2000
Artigos:
CAPPELLI, Peter. Talent management for the twenty-first century. Harvard Business Review. , 2008.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: GLOBAL CITIES
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Rapid urbanization in both the developed and less developed world, combined with recent trends
towards globalization and fiscal decentralization, has put enormous pressure on large cities and city-regions.
As urban populations grow, large cities struggle to provide basic services (e.g. housing, water, sanitation, public
safety, transit) and address the negative externalities associated with rapid growth (e.g. pollution and
congestion).
In the early 21st century, despite economic development and growth around the world, urbanization is most
often associated with informal occupations and precarious modes of life, due to lack of services provision, poor
transportation and infrastructure, and mismanagement. Yet, urban areas are seen as vibrant, diverse and
desirable places to live, work and visit and are seeing a wave of revitalization not seen in many decades.
The way of living and surviving in cities across the world can be described in different ways: through the decline
of the industrial economy, the offshoring of work, the creation of network cities, and the emergence of “global
cities.” Public and private sector alike, such as policy makers and real estate developers, have to deal with the
global issues and economic crisis at the city level, and try to devise new, smarter, and safer solutions to make
life in cities better.
This course will set out a basic economics and public management framework to understand the problems
faced by cities and use it to evaluate the issues and challenges they endure. It also addresses some of the
promises and dilemmas of creating and managing the space where we live, work and produce, through a
number of best practices studies, which suggest that there is a smart and best way to impact the places we live.
Objetivos: The students will be able to understand and criticize current problems in large cities. It is expected
that the students will be able to evaluate urban realities in different contexts, both domestically and
internationally.
The students will be able to:
• To understand the key issues about urbanization;
• To analyze different aspects of cities, large and small, and discuss the differences between megacities, global
cities, and smart cities;
• To apply basic principles for analysis of large cities and metropolitan regions in countries with diverse political,
institutional, and cultural contexts; and
• To evaluate the practice of urban governance.
Conteúdo Programático:
1. Urbanization Overview
a. Concepts of Cities
b. Cities in a World Economy
c. Patterns of Urban Growth
d. Rankings and Classifications
2. The economics approach to Cities
a. Urban Public Economy
b. Local Government Expenditures
3. Governing Global, Mega, Worldly, and Smart Cities
a. Global Cities
b. Large Metropolitan Areas
c. Competitive Cities
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4. Financing Cities
a. Taxes
b. Alternative Revenues
c. Financing Cities, Metropolitan and Large Areas
d. Fiscal Federalism
5. The City as a Growth Machine
a. Recession and the future of cities
b. City Business
6. The Triumph of Cities? Sustainability and Survival
Bibliografia Básica
Livros:
Glaeser, Edward. , The Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter,
Greener, Healthier, and Happier Penguin Press Jacobs, ª ed., Penguin Press Jacobs, 1969
Sassen, Saskia, Cities in a World Economy, 3ª ed., Pine Forge Press, 2006
Ferrer, Jorge Núñez , Financing models for smart cities, 2ª ed., , 2013
Artigos:
Sousa, Kleber M., Pinhanez, Monca, Monte, Paulo and Diniz, Josedilton A.. Salary, financial autonomy and
efficiency of healthcare systems in local governments.. Applied Economics Letters. , v. 26 , p. 1053-1059 ,
2019.
Bibliografia Complementar
Livros:
Amen, Michael M., Kevin Archer, M. Martin Bosman , Relocating Global Cities: From the Center to the
Margins. , ª ed., Rowan and Littlefield Publishers, 2015
ATKearney. , Global Cities 2015. The Race Accelerates, ª ed., , 2015
Brenner, Neil, and Roger Keil , The Global Cities Reader, ª ed., Rouotledge, 2006
Detter, Dag and Stefan Folster. , The Public Wealth of the Cities.How to Unlock Hidden Assets to Boost
Growth and prosperity , ª ed., Brookings Institution Press, 2017
World Bank. , Planning, Connecting, and Financing Cities—Now. Priorities for City Leaders International
Bank for Reconstruction and Development , ª ed., The World Bank, 2013
Artigos:
Marchetti, D, Oliveira, R. and Figueira A. R.. ”Are Global North Smart Cities Model Capable to Assess Latin
American Cities? A model and indicators for a new concept. Cities . , v. 92 , p. 197-207 , 2019.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: GLOBAL STRATEGY
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019/61
Ementa: The basic objective of this course is to comprehend the strategy and management of multinational
corporations (MNCs). We will make use of in-class business case discussions, lectures as well as business
case development and team presentations will illustrate real-world applications of global strategy and
international management. At the end of the course, students should be able to interpret competition in the
global arena, assess the challenges of different MNCs and their relations with different countries, develop a
practical understanding of the internationalization strategy options, and write an elementary business case.
Objetivos: The basic objective of this course is to comprehend the strategy and management of multinational
corporations (MNCs). We will explore the differences between managing a MNC and a domestic company and
also how and why companies decide to expand abroad, and how they can become successful in the global
arena.
This course is mainly targeted to help students understand the strategic issues and tradeoffs in a
multinational context and assess the strategic performance of MNCs. This elective course is not only appropriate
for students who intend to pursue careers in MNCs, but also for those attracted to management consulting,
investment banking, venture capital, and other careers in the global context.
At the end of the course, students should be able to:
Interpret competition in the global arena
Assess the challenges of different MNCs and their relations with different countries
Develop a practical understanding of the internationalization strategy options
Write an elementary business case
In-class business case discussions, lectures as well as business case development and team presentations will
illustrate real-world applications of global strategy and international management.
Conteúdo Programático:
1. Expanding Abroad: Motivations, Means, and Mentalities
2. Understanding the International Context: Responding to Conflicting
3. Developing Transnational Strategies: Building Layers of Competitive Advantage
4. Developing a Transnational Organization: Managing Integration
5. Creating Worldwide Innovation and Learning: Exploiting Cross-Border Knowledge Management
6. Engaging in Cross-Border Collaboration: Managing Across Corporate Boundaries
7. Building New Management Capabilities: Key to Effective Implementation
8. Shaping the Transnational´s Future: Defining an Evolving Global Role
Bibliografia Básica
Livros:
Bartlett, C. A., & Beamish, P. W. , Transnational Management: Text and Cases in Cross-border
Management, ª ed., Cambridge University Press, 2018
Charles, E. Hill , International Business: Competing in the Global Marketplace, 10ª ed., McGraw-Hill/Irwin,
2015
Pankaj Ghemawat , Redefining Global Strategy: crossing borders in a world where difference still
matters, ª ed., Harvard Business Review Press, 2007
Artigos:
Ghoshal, S. . Global Strategy: An Organizing Framework. Strategic Management Journal. , v. 425-440 , n. 8
, 0.
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Bibliografia Complementar
Livros:
Cavusgil, S. T., Knight, G. & Riesenberger, J., International Business: The New Realities, 4ª ed., Pearson, 0
Guillén, M. F. & Ontiveros, E. , Global Turning Points: The Challenges for Business and Society in the
21st Century, 2ª ed., Cambridge University Press, 2016
Hill, C. W. L. & Hult, G. T. M, Global Business Today, 9ª ed., McGraw-Hill Education, 2015
Khanna, T. & Palepu, K. G., Winning in Emerging Markets: A Road Map for Strategy and Execution, ª ed.,
Harvard Business Review Press, 2010
Peng, M. W. , Global Business, 4ª ed., Cengage Learning, 2016
Artigos:
Khanna, T., Palepu, K. G. . Emerging giants: building world-class companies in developing countries. Harvard
Business Review. , p. 2-10 , 2006.
Peng, M.W. . Institutional transitions and strategic choices. Academy of Management Review. , v. 28 , n. 2 ,
p. 275-296 , 2003.
Ramamurti, R. . Developing countries and MNEs: extending and enriching the research agenda. Journal of
International Business Studies . , v. 35 , n. 4 , p. 277-283 , 2004.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: HISTÓRIA ECONÔMICA E DAS ORGANIZAÇÕES
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: As origens do capitalismo, reorganização comercial europeia dos séculos XIV e XV. Surgimento dos
Estados-Nacionais. Vínculos entre agentes privados do capitalismo (aqui chamados de Organizações) e o
agente público estatal. Impactos no desenvolvimento econômico. Instituições que regulam a relação entre
aqueles dois agentes. O ambiente institucional: regras formais e regras informais. Desenvolvimento das
organizações, e amparo das instituições que as cercam. Entendimento das trajetórias institucionais de países
diferentes; especificidades de suas organizações e da própria História Econômica.
Objetivos: Remontar a trajetória do capitalismo, de suas origens no século XIV aos dias atuais, destacando o
ambiente institucional que serve como cenário para as ações das Organizações públicas e privadas e de suas
interfaces com o Estado e com a sociedade.
Conteúdo Programático:
Unidade 1
a) Mudanças institucionais das origens do capitalismo: renascimento comercial e formação dos Estados
Nacionais
b) Práticas mercantilistas em contextos nacionais
c) Enforcement estatal e iniciativa privada: “as regras do jogo”
Unidade 2
a) Pioneirismo Inglês na Revolução Industrial como conseqüência de seu ambiente institucional
b) As revoluções industriais (séc. XVIII e XIX) como avanço tecnológico: ruptura ou continuidade?
c) Outros modelos de industrialização: Alemanha, EUA e Japão e suas organizações (bancos e indústrias)
Unidade 3
a) Padrão-ouro e expansão dos negócios: o liberalismo internacional do século XIX
b) Divisão Internacional do Trabalho e Imperialismo
c) Ruptura Institucional e 1ª Guerra Mundial (1914-1918)
d) Nem Londres, nem Nova York: o novo modelo internacional de negócios e a crise dos anos 20.
e) Do New Deal à Segunda Guerra.
Unidade 4
a) O sistema de Bretton Woods e a nova ordem internacional
b) Welfare State e os anos dourados do capitalismo (anos 50-70)
c) Crise e Globalização: o neoliberalismo
d) Os novos competidores industriais e os novos negócios
e) Pós-Globalização e novos modelos: União Européia e China.
Bibliografia Básica
Livros:
NORTH, D. C., Structure and Change in Economic History, 1ª ed., Norton, 1981
BAUMOL, W. J.; LANDES, D. S.; MOKYR, J. (Org)., A Origem das Corporações., 1ª ed., Elsevier, 2010
FRIEDEN, Jeffrey. , Capitalismo Global. História Econômica e Política do Século XX, 1ª ed., Jorge Zahar,
2008
Artigos:
NORTH, D.. Economic performance through time. The American economic review. , v. 84 , n. 3 , p. 359-368
, 1994.
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Bibliografia Complementar
Livros:
ACEMOGLU, D.; ROBINSON, J., Por que as Nações Fracassam: As origens do Poder, da Prosperidade
e da Pobreza. , 1ª ed., Campus Elsevier, 2012
CAMERON, R.; NEAL, L., A Concise History of the World: From Paleolithic Times to The Present., 4ª ed.,
Oxford University Press, 2003
EICHENGREEN, B., Globalização do Capital. Uma História do Sistema Monetário Internacional. , 1ª ed.,
Editora 34, 2000
RODRIK, D., One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth. , 1ª ed.,
Princeton University Press, 2007
FINDLAY, R.; O´ROURKE, K. H., Power and Plenty. Trade , War and the world economy in second
millennium. , 1ª ed., Princeton University Press, 2007
Artigos:
ACEMOGLU, D.; JOHNSON, S.; ROBINSON, J. . Reversal of fortune: geography and institutions in the making
of modern world income distribution.. NBER Working Paper. , 2001.
ROMER, C. . The Great Crash and the onset of the Great Depression. Quarterly journal of economics. , v.
105 , p. 597-624 , 1990.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: IMPERFECT COMPETITION AND COMPETITION POLICY
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: The objective of the course is to give students the necessary tools to study the competitive strategy
of imperfect markets’ participants. Game theory provides the framework to study the behavior of companies in
these markets and we will use cases and market simulation to illustrate its core insights.
Objetivos: How search engines (such as Google or Baidu) explore their ability of to target consumers to their
benefit? How do companies like Uber or Spotify compete in their respective markets? What is the role of
advertising and innovation in markets with very few companies? Why the European Commission (and not its
American peer, the Federal Trade Commission) has imposed billions of euros fine on Google for anticompetitive
behavior? What kind of public interventions would prevent anticompetitive behavior?
Departing from national and international cases plus classroom game simulations, the course is focused on
studying markets where competition is far from what we call perfect competition. The game theory’s framework
will be applied to investigate and analyze market strategies such as price competition, market segmentation,
advertising, investment in innovation among others, with a focus on the digital economy.
By the end of the course, the student must be able to analyze and apply basic game theory to imperfect
competition markets in the context of mergers, collusion, advertising, R&D competition, antitrust policy and
business strategy. Also, the student must be able to discuss the role of government in the market in determining
antitrust policy and patent policy.
Conteúdo Programático:
• Oligopoly
• Pricing strategies and market segmentation
• Advertising and related marketing strategies
• R&D and innovation strategies
• Search and switching costs
• Digitalization of society: Network and platform economics
• Competition policy: cartel and merger analysis, vertically related markets
Bibliografia Básica
Livros:
BELLEFLAMME, P.; PEITZ, M, Industrial Organization: Markets and Strategies, ª ed., Cambridge Univ
Press, 2010
Shy, Oz., Industrial Organization: Theory and Applications., ª ed., MIT, 1995
Luis M. B. Cabral, Introduction to Industrial Organization, 2ª ed., The MIT Press, 2017
Artigos:
Gouri, Geeta, and Michael A. Salinger. Protecting Competition versus Protecting Competitors: Assessing the
Antitrust Complaints against Google.. Criterion J. on Innovation . , v. 2 , p. 531 , 2017.
Bibliografia Complementar
Livros:
MOTTA, M, Competition Policy: Theory and Practice, ª ed., Cambridge University Press, 2004
SPIEGLER, Ran, Bounded Rationality and Industrial Organization, ª ed., MIT, 2011
Tirole, J., The Theory of Industrial Organization, ª ed., MIT Press, 1989
TIROLE, J. , Economics for the Common Good, ª ed., Princeton University Press , 2017
CARLTON, D., PERLOFF, J. , Modern Industrial Organization, 4ª ed., Pearson Press, 2005
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Artigos:
Newman, John M. . Silicon Valley Rhetoric: Three Myths Debunked. . , 2018.
Gomes, R, . Sponsored Search Auctions: Simple Economics and Implications for Antitrust Policy. Antitrust
Chronicle, Competition Policy International. , v. 7 , 2010.
Manne, G. A., & Wright, J. D. . Google and the limits of antitrust: The case against the case against
Google. Harv. JL & Pub. , v. 34 , p. 171 , 2011.
Boldrin, M. and Levine, D.K.,. The case against patents. Journal of Economic Perspectives. , v. 1 , n. 27 , p.
3-22 , 2013.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)
Carga Horária Total: 40
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Educação de surdos, cultura surda, linguística da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), língua
portuguesa, inserção da pessoa surda no mercado de trabalho, inclusão social, importância da Libras no curso
de engenharia, economia e administração.
Objetivos: Analisar de forma reflexiva as mudanças que ocorrem nas instituições e na sociedade a partir da
inclusão da LIBRAS na educação dos surdos.
Capacitar os alunos quanto ao acesso da (LIBRAS) Língua Brasileira de Sinais nos seus aspectos teóricos e
práticos assim como oferecer subsídios para o trabalho com pessoas Surdas, levando em conta suas
especificidades linguísticas e culturais.
Quebrar barreiras de pré-conceitos em relação ao relacionamento com as pessoas surdas;
Desenvolver e permitir identificar as necessidades das pessoas surdas a fim de lhes proporcionar maior
possibilidade de participação e interação na sociedade.
Conteúdo Programático:
• Visão geral dos aspectos históricos da Língua de Sinais e sua relação com o curso.
• Parâmetros da Língua de Sinais e alfabeto manual
• Cumprimentos e saudações e alfabeto manual (dinâmica em dupla)
• Inserção social do Surdo e métodos de comunicação
• Advérbios de Tempo, de Modo e lugar
• Verbos e construção de diálogos
• Tipos de frases na Libras
• Numerais – Objetos e diálogos
• Introdução aos Classificadores
• Valores monetários.
• Oficina com surdos.
• Construção e apresentação de diálogos em LIBRAS
• O Surdo no ambiente empresarial - sinais relacionados ao ambiente de trabalho.
Bibliografia Básica
Livros:
QUADROS, R.; KARNOPP, L., A Linguística e a Língua de Sinais Brasileira., 1ª ed., Artemed, 2003
PEREIRA, M. C. C.,, LIBRAS: Conhecimento Além dos Sinais, 1ª ed., Pearson, 2011
GESSER, A. , Libras? Que Língua é essa? , 1ª ed., Parábola, 2009
Artigos:
SOUZA, I. L.; GEDIEL, A. L.. Os sinais dos surdos: uma análise a partir de uma perspectiva cultural. Trabalhos
em linguistica aplicada. , v. 56 , n. 1 , 2017. ; Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010318132017000100163&script=sci_abstract&tlng=pt.
Bibliografia Complementar
Livros:
SACKS, Oliver, Vendo Vozes – Uma viagem ao Mundo dos Surdos., 1ª ed., Companhia de Bolso, 2010
FRIZANCO, M. L. E.; HONORA, M. ,, Livro Ilustrado de Língua de Sinais Brasileira: Desvendando a
Comunicação usada pelas Pessoas Surdas - Volume I, 1ª ed., Ciranda Cultural, 2009
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FRIZANCO, M. L. E.; HONORA, M. , Livro Ilustrado de Língua de Sinais Brasileira: Desvendando a
Comunicação usada pelas Pessoas Surdas - Volume II, 2ª ed., Ciranda Cultural, 2010
NOVAES, E. C. , Surdos: Educação, Direito e Cidadania, 1ª ed., WAK, 2014
LUZ, R. D. , Cenas Surdas : Os Surdos Terão Lugar no Coração do Mundo?, 1ª ed., Parábola Editorial,
2013
Artigos:
MARTINS, S. E. S. O.; NAPOLITANO, C. J.. Inclusão, acessibilidade e permanência: direitos de estudantes
surdos à educação superior.. Educar em revista. , n. 3 , p. 107-126 , 2017. ; Disponível
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S010440602017000700107&lng=en&nrm=iso&tlng=pt.
CARNIEL, F. . A reviravolta discursiva da Libras na educação superior,. Revista brasileira de educação. , v.
23 , n. e230027 , 2018. ; Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v23/1809-449X-rbedu-23-e230027.pdf.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: MARKETING AVANÇADO
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Análise das opções e uso de modelos empíricos em situações estratégicas de marketing.
Interpretação dos resultados e entendimento das relações com os conceitos e ferramentas de marketing.
Objetivos: - Propiciar ao aluno uma visão abrangente sobre problemas, modelos e interpretações que norteiam
o planejamento, execução e controle da estratégia de marketing e suas ações;
- Fornecer embasamento teórico e prático de forma que o aluno esteja apto a entender e discutir problemas de
marketing que necessitem de um tratamento quantitativo; e
- Desenvolver no aluno senso crítico sobre os modelos empíricos que envolvem problemas de marketing.
Conteúdo Programático:
• Pesquisa de Mercado
• Comportamento do Consumidor
• Segmentação
• Posicionamento e Marca
• Execuç o dos 4 P´s
• Técnicas:
• ANOVA
• Correlação e Regressão Linear
• Experimentos
• Análise de Preferência Conjunta (Conjoint)
• Modelo Logit Binomial e Multinomial
• Análise Fatorial
• Análise de Agrupamentos (Clusters)
• Mapas Perceptuais e de Preferências
Bibliografia Básica
Livros:
MALHOTRA, N. K., Marketing Research: An Applied Orientation, 6ª ed., Pearson, 2010
HAIR Jr., J.F.; ANDERSON, R.E.; TATHAM, R.L.; BLACK, W.C., Multivariate Data Analysis, 7ª ed., Prentice
Hall, 2010
LILIEN, G. L.; RANGASWAMY, A., Marketing Engineering, 2ª ed., Prentice Hall, 2004
Artigos:
MINTZ, O.; CURRIM, I. S.. What drives managerial use of marketing and financial metrics and does metric use
affect performance of marketing-mix activities?. Journal Of Marketing. , v. 77 , n. 2 , p. 17-40 , 2013. ;
Disponível em: 611fffde254f%40sessionmgr4006.
Bibliografia Complementar
Livros:
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L., Administração de Marketing, 14ª ed., Pearson, 2012
WOOLDRIDGE, J. M., Introdução à Econometria: Uma abordagem moderna, 1ª ed., Cengage, 2011
SHARMA, Subhash., Applied Multivariate Techniques., 1ª ed., John Wiley & Sons, 1996
FRANSES, Philip Hans; PAAP, Richard., Quantitative Models in Marketing Research, 1ª ed., Cambridge
University Press, 2010
AAKER, David A.; KUMAR, V.;LEONE, Robert P.; DAY, George S., Marketing Research, 11ª ed., Wiley, 2013
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Artigos:
VRIES, L.; SONJA, G.; LEEFLANG, P. S. H. . Effects of traditional advertising and social messages on brandbuilding metrics and customer acquisition.. Journal Of Marketing. , v. 81 , n. 5 , p. 1-15 , 2017. ; Disponível
em: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=4b27fd17-8c66-4d30-88b4394cd4d2d4ab%40sessionmgr4010.
ARONS, M. S.; VAN DEN DRIEST, F.; KWEED, K.. The ultimate marketing machine. Harvard Business
Review.
,
v.
92
,
n.
7-8
,
p.
54-63
,
2014.
;
Disponível
em: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=3c8b66ef-b6b7-4c41-a79315541605881e%40sessionmgr4010.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: MARKETING METRICS AND DATA MARKETING
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: This course is designed to introduce different data gathering procedures, metrics and analytical
methods applied to marketing. Students will have the opportunity to define a business problem, develop a
research plan, collect, process, analyze data, present findings and implications as a class project. This course
will draw from basic knowledge of business, marketing management and strategy, statistics and econometrics
(and is complementary to the compulsory course of Marketing Avanc¸ado). The course format is the following:
• Class sessions will center on a particular marketing problem and a corresponding set of contents (see below).
• In class, students will be invited to take place in discussions of the relevant cases, issues and implications for
marketing practice.
• Classes will be practical in the sense that students work in small groups to carry on activities such as:
discussion of a topic/video/short reading/marketing problem, data processing, data analysis and decision
making. Guest speakers and field assignment may be scheduled.
• There will be group projects to engage students in the overall content of marketing metrics and data marketing
Objetivos: The objective of this course is to provide students with an applied knowledge in the domain of
marketing analytics by exploring the most applicable metrics and data driven marketing management and
strategy. To this end, the key quantitative techniques and relevant cases provide the ground for this course.
Important supporting course objectives include:
• Developing a keen awareness of major problems in accountable marketing and gaps between execution and
planning and, as a result, identifying marketing research understanding that represent high priority areas for
successful marketing implementation.
• Strengthening the skills needed to fully conduct thorough marketing projects that (a) require data
collection/processing from sources like surveys, CRM, internet, and (b) impactful analytics in qualitative and
quantitative approach that support decision making of firms in areas such as branding, sales, product, channels,
pricing, consumer behavior, segmentation and positioning.
Conteúdo Programático:
PART 1: Challenges of Marketing Analytics
- Marketing and firm strategy
- Marketing in the era of data overload
- Marketing and the interface with IT and Statistics Areas
- Digital marketing and analytics
- Marketing metrics dashboard
- From briefing to problem definition
PART 2: Data Collection and Processing
- Qualitative data: ZMET, BCM, Interview
- Primary Quantitative data: Survey
- Proprietary sources (ex. CRM, Internet Records)
- Secondary sources (ex. Market Research, Public Records)
PART 3: Data Analysis and Decision Making
- Key features of data: Descriptive statistics
- Consumer behavior I: Scale validity
- Consumer behavior II: Laboratory and Field experiment
- Text mining: Content analysis
- Market segmentation: Cluster analysis
- Branding and competition: Perceptual maps
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- Pricing strategy: Price elasticities
- Classical Marketing Metrics: Classical Metrics
- Digital Marketing Metrics: Internet Marketing Metrics
- Consumer value: Customer Lifetime Value
- Sales mediating models: Structural equation models
Bibliografia Básica
Livros:
MALHOTRA, Naresh K., Marketing Research: An Applied Orientation, 6ª ed., Pearson, 2010
Farris, Paul W.; Bendle, Neil T.; Pfeifer, Phillip E.; Reibstein, David J. , Marketing metrics: 50 + metrics every
executive should master, ª ed., Wharton School Publishing, 2007
HAIR Jr., J.F.; ANDERSON, R.E.; TATHAM, R.L.; BLACK, W.C., Multivariate Data Analysis, 7ª ed., Prentice
Hall, 2010
Artigos:
LEVINE R. and CORBAE, D Competition, Stability and Efficiency in Financial Markets. Jackson Hole
Symposium Paper Proceedings . , 2018.
Bibliografia Complementar
Livros:
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. , Econometric analysis of cross section and panel data, 2ª ed., MIT Press, 2010
FEINBERG F. T; KINNEAR T. ; TAYLOR J. ,, Modern Marketing Research: Concepts, Methods and Cases,
2ª ed., South-Western College Pub, 2012
LILIEN, G. L.; RANGASWAMY, A., Marketing Engineering, 2ª ed., Prentice Hall, 2004
Wayne L. Winston, Marketing Analytics: Data-Driven Techniques with Microsoft Excel, ª ed., , 2014
Jeffery, M. (2010), Data-driven marketing: the 15 metrics everyone in marketing should know, ª ed., John
Wiley & Sons, 2010
Artigos:
Gertler, Mark and Simon Gilchrist. What Happened: Financial Factors in the Great Recession. Journal of
Economic Perspectives. , v. 32 , n. 3 , p. 3-30 , 2018.
Schwager, Jack. . The New Market Wizards . Harper Collins. , 1992.
1. Gertler, Mark, Nobuhiro Kiyotaki, and Andrea Prestipino. A Macroeconomic Model with Financial
Panics. NBER Working Paper 24126. , 2017.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: MERCADOS FINANCEIROS 360°: NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES DE CARREIRA NA
INDÚSTRIA FINANCEIRA
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Indústria financeira; segmentos de negócios; Certificação Profissional ANBIMA-CPA 20.
Objetivos: A disciplina tem como objetivo detalhar as oportunidades de negócios e de carreira profissional no
mercado financeiro, possibilitando ao aluno uma visão integrada da indústria financeira.
Conteúdo Programático:
1. Introdução e visão geral da indústria financeira;
2. Regulação e autorregulação dos mercados financeiros e de capitais;
3. Banco de Varejo e Indústria de Cartões;
4. Financiamento ao Consumo;
5. Banco de Atacado;
6. Banco de Investimento;
7. Tesouraria;
8. Gestão de Fundos e Wealth Management;
9. Sistemas de Pagamentos, clearings e bolsa de valores; e
10. Back Office e Risco Operacional.
Bibliografia Básica
Livros:
SECURATO, J. R. (Org.)., Cálculo Financeiro das Tesourarias - Bancos e Empresas , 5ª ed., Saint Paul
Institute of Finance, 2015
LIMA, I.S.; LIMA, G. A.S.F.; PIMENTEL, R. C., Curso de Mercado Financeiro, 2ª ed., Atlas, 2012
ASSAF NETO, A.., Mercado Financeiro, 11ª ed., Atlas, 2012
Artigos:
LAZZARINI, S. G.; ZYLBERSZTAJN, D.; TAKAKI, F. S.. Inovações contratuais em mercados futuros: o caso
do boi gordo na BM&F. Revista de administração contemporânea. , v. 22 , n. 3 , p. 7-26 , 1998.
Bibliografia Complementar
Livros:
SHILLER, R. , Finanças para uma boa sociedade, ª ed., Elsevier, 2012
NEFTCI, S. , Principles of Financial Engineering, 2ª ed., Elsevier, 2008
SOBREIRA, R. (ORG.). , Regulação Financeira e Bancária, 1ª ed., Atlas, 2005
GIAMBIAGI, F.; GARCIA, M. , Risco e Regulação, 1ª ed., Elsevier, 2010
SARDENBERG, A. p. (ORG). , Desenvolvimento do Mercado de Capitais no Brasil, 1ª ed., Sociologia e
Política, 2015
Artigos:
ALLEN, F.; SANTOMERO, Anthony M.. What do financial intermediaries do?. Journal of banking and finance.
, v. 25 , n. 2 , p. 271-294 , 2001.
CARVALHO, F. J. C.. Inovação financeira e regulação prudencial: da regulação de liquidez aos acordos da
Basiléia. Regulação Financeira e Bancária. , p. 121-139 , 2005.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: MICROECONOMIA I
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: As Questões e os Métodos em Economia. Como os Mercados Funcionam. Mercados e Bem-Estar.
A Economia do Setor Público. Comportamento da Empresa e Organização da Indústria
Objetivos: Espera-se que o aluno possa, ao final do curso, identificar questões relevantes no campo da
microeconomia e utilizar a racionalidade econômica para as suas respostas. A aplicação desse campo de
conhecimento deve se observar em três grandes áreas: a) decisão/escolha de indivíduos, grupos e
organizações; b) interação entre organizações e pessoas, intermediadas pelo mercado; e c) identificação de
situações em que a decisão descentralizada (mercado) requer políticas públicas e qual pode ser o escopo da
intervenção e suas consequências.
Conteúdo Programático:
1. Questões centrais em microeconomia (desigualdade, escolha, mercado)
2. Funcionamento da economia: firmas, mercado, trocas de direitos, regulação
3. Escolha individual: renda-lazer
4. Consumo, demanda e elasticidades
5. Escolha de produção
6. Oferta e elasticidades
7. Escolha em condições de risco
8. Escolha intertemporal
9. Interação estratégica: teoria dos jogos
10. Mercado em concorrência perfeita
11. Poder de mercado
12. Externalidades
13. Plataformas
14. Informação: seleção adversa e incentivos
15. Inovação
Bibliografia Básica
Livros:
The CORE Team, The Economy, ª ed., , 0
MANKIW, N. G., , Introdução à Economia, 6ª ed., Thomson Learning, 2013
PINDYCK, R.S.; RUBINFELD, D. L., , Microeconomia, 1ª ed., Cengage Learning, 2016
Artigos:
VARIAN, H. R.. How to build an economic model in your spare time. . The American economist. , v. 4 , n. 2 ,
p. 3-10 , 1997.
Bibliografia Complementar
Livros:
GIAMBIAGI, F.; GONÇALVES, Carlos E.; GUIMARÃES, B., Economia sem Truques, 4ª ed., Campus, 2008
HALL, R. E.; LIEBERMAN, M., Microeconomia, 1ª ed., Pioneira Thomson Learning, 2003
NOGAMI, O.,, Principios de Economia, 7ª ed., Cengage , 2016
STIGLITZ, J. E., Introdução à Microeconomia, 3ª ed., Campus, 2003
STOCKMAN, A. C., Introduction to Economics, 2ª ed., Dryden Press, 1999
162

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 915, de 06/07/2012, D.O.U. 09/07/2012

Artigos:
HE, J.; GOUVEIA, N.; SALVO, A. . External effects of diesel trucks circulating inside the Sao Paulo
megacity.. Journal of the European Economic Association. , 2016.
RODRIK, D. . Second thoughts on economics rules.. Journal of economic methodology. , v. 25 , n. 3 , p.
276-281 , 2018.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: MICROECONOMIA II
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Teorias do consumidor. Teoria da firma. Equilíbrio Parcial. Monopólios.
Objetivos: Este curso tem como objetivo formalizar os conceitos microeconômicos em modelos a serem
aplicados à realidade econômica.
Conteúdo Programático:
Teoria do Consumidor
Escolha sob Incerteza
Teoria da Firma
Equilíbrio Parcial
Competição Perfeita
Monopólio
Bibliografia Básica
Livros:
PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L., Microeconomia, 1ª ed., Cengage Learning, 2016
VARIAN, H., Microeconomic Analysis, 3ª ed., W. W. Norton & Company, 1992
NICHOLSON, W., Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, 11ª ed., Thomson/SouthWestern, 2012
Artigos:
MACFADDEN, D.. . Economic Choices. The American Economic Review. , v. 91 , n. 3 , p. 351-378 , 2001.
Bibliografia Complementar
Livros:
CHIANG, A. C., Matemática para Economistas, 4ª ed., Campus / Elsevier, 2006
LANDSBURG, Steven E., The Armchair Economist: Economics and Everyday Life, 1ª ed., Maxwell
Macmillan International, 1993
LEVITT, S. D.; DUBNER, S. J., Freakonomics: O lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta., 12ª ed.,
Campus Elsevier, 2005
GIAMBIAGI, F.; GONÇALVES, Carlos E.; GUIMARÃES, B., Economia sem Truques, 4ª ed., Campus, 2008
David M. Kreps, A Course in Microeconomic Theory, 1ª ed., Princeton University Press, 1990
Artigos:
SIMON, H. A. . Rational decision making in business organizations [Nobel Memorial Lecture]. American
Economic Review. , v. 69 , n. 4 , p. 493-513 , 1979.
Uncertainty Outside and Inside Economic Models [Nobel Lecture]. HANSEN, L.P.. Journal of Political
Economy. , v. 122 , n. 5 , p. 945-987 , 2014.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: MODELOS PARA TOMADA DE DECISÃO
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Otimização linear: modelagem de problemas de maximização de lucro ou minimização de custos ou
perdas; resolução de problemas lineares graficamente e via método simplex; análise de sensibilidade;
dualidade (shadow prices); otimização de redes para problemas de transportes; transbordo; fluxo máximo;
caminho mínimo; decisão de localização e projetos; programação inteira (método branch and bound);
otimização não linear, lagrangeano, condições Karish-Kuhn-Tucker. Teoria dos estoques: modelos, nível de
estoques, lote econômico de compras (LEC). Teoria das filas, simulação discreta, simulação contínua. Árvores
de decisão.
Objetivos: O objetivo deste curso consiste em fornecer aos alunos conhecimentos para identificar, resolver e
analisar problemas reais de otimização e simulação encontrados em processos dentro de uma organização.
Ao final desta disciplina os alunos deverão ser capazes de aplicar os conceitos de otimização e simulação, a
fim de maximizar o lucro ou minimizar os custos de uma empresa, nos seguintes quatro pilares.
> Identificação de oportunidades / problemas de decisão > Representações dos problemas através de modelos
matemáticos, grafos e simulação
> Obtenção de soluções > Análise crítica e de viabilidade das soluções obtidas.
Conteúdo Programático:
Parte I:
1. Introdução à Tomada de Decisão: abordagem sistêmica
2. “The Lego Challenge”
3. Otimização Linear:
a. Modelagem e Resolução Gráfica
b. Método Simplex (Analítico, Tableau, Simplex Duas Fases)
c. Resolução de diversos tipos de problemas, como problemas de planejamento de produção, análise de
investimentos, problema clássico da dieta, etc.
d. Análise de Sensibilidade em problemas de Planejamento de Produção
e. Análise do preço sombra – shadow prices
f. Dualidade e sua Interpretação Econômica (shadow prices e as variáveis duais)
g. Estudo de caso envolvendo a modelagem e resolução de um problema linear e a análise de sensibilidade
do problema.
4. Otimização de Redes:
a. Redes de Transporte e de Transbordo (com centros de distribuição)
b. Redes de Decisão de Localização (rede de designação)
c. Redes de Caminho Mínimo (uso da Programação Dinâmica)
d. Redes de Fluxo Máximo
e. Estudo de Caso
5. Otimização Inteira (método branch and bound)
Parte II:
6. Modelagem e resolução via Solver/Excel
7. Simulação:
a. Simulação com variáveis discretas e contínuas
b. Teoria das Filas
c. Teoria dos Estoques
i. Análise de modelos,
ii. Nível de estoques e,
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iii. Lote econômico de compras (LEC)
d. Análise de resultados de simulação
8. Otimização Não-Linear:
a. Modelagem, resolução gráfica, lagrangeana e resolução via Solver/Excel
b. Condições KKT
c. Estudo de caso focando a complexidade de um problema não linear e a tomada de decisão
9. Tomada de decisão com incertezas:
a. Árvores de Decisão com incertezas (uso do maior valor esperado)
b. Uso do software Treeplan
c. Estudo de caso
A compreensão desses problemas será obtida por meio da abordagem dos itens específicos descritos na
ementa e do desenvolvimento dos seguintes objetivos de aprendizagem.
* Análise e resolução de problemas (AP).
* Pensamento crítico (PC).
* Trabalho em equipe (TE).
* Exposição e comunicação (EC).
A análise e resolução de problemas e o pensamento crítico serão desenvolvidos em todas as aulas expositivas,
que também desenvolverão a exposição e comunicação mediante a participação dos alunos. O trabalho em
equipe e a exposição e comunicação serão desenvolvidos na modelagem e na apresentação do trabalho.
Bibliografia Básica
Livros:
WINSTON, W. L., Operations Research: Applications and Algorithms., 4ª ed., Thomson, 2004
RAGSDALE, C. T., Modelagem e Análise de Decisão., 1ª ed., Cengage Learning, 2009
HILLIER, Frederick S., Introdução à Pesquisa Operacional. , 9ª ed., Mc Graw Hill, 2013
Artigos:
RODRIGUES, V.P. et al.. Ship Routing with Pickup and Delivery for a Maritime Oil Transportation System: MIP
model and heuristics. Systems. , v. 4 , n. 3 , p. 31 , 2016. ; Disponível em: doi:10.3390/systems4030031.
Bibliografia Complementar
Livros:
BERTSIMAS, D.; FREUND, R. M. ,, Data, Models, And Decisions: The Fundamentals of Management
Science, 1ª ed., Dynamic Ideas, 2004
ARENALES, M. et al., Pesquisa Operacional, 1ª ed., Elsevier, 2007
LACHTERMACHER, Gerson,, Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões, 1ª ed., Campus, 2009
HARRELL, C.; GHOSH, B. K.; BOWDEN, R., Simulation Using Promodel, 2ª ed., McGraw-Hill, 2004
COLIN, Emerson Carlos,, Pesquisa Operacional: 170 Aplicações em Estratégia, Finanças, Logística,
Produção, Marketing e Vendas, 1ª ed., LTC, 2007
Artigos:
ALEMI, A. A. et al.. You can run, you can hide: The epidemiology and statistical mechanics of
zombies. Physical review,. , v. E92 , n. 052801 , 2015. ; Disponível em: 10.1103/PhysRevE.92.052801.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: PENSAMENTO CRÍTICO E ÉTICA
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Problematização da ética do indivíduo e da sociedade. Reflexão histórica, com foco no mundo
contemporâneo. Análise de noções clássicas da ética. Do justo e injusto, bem e mal, certo e errado;
desdobramentos no mundo atual. Introdução aos problemas éticos nas relações de mercado e no mundo
empresarial.
Objetivos: A disciplina tem como objetivo desenvolver a argumentação crítica do aluno – tanto a capacidade
de analisar e avaliar argumentos alheios, quanto de justificar e sintetizar o seu próprio ponto de vista – pelo
exame de problemas teóricos e práticos, bem como de questões tratadas nos debates públicos atuais. Esperase que, ao final do curso, o aluno tenha desenvolvido a aptidão para ler e escrever com rigor; analisar a
estrutura e força argumentativas; examinar conflitos morais à luz de dilemas éticos; argumentar em favor de
uma tese e contrapor-se à mesma.
Conteúdo Programático:
[A] Ética:
• Ética e ciência
• Liberdade e responsabilidade pessoal ou determinismo?
• Razão, moção e escolha: conflitos inter-pessoais e conflitos intra-pessoais
• Ética normativa e critérios para certo e errado
• O cálculo das conseqüências
• A noção de dever
• Justiça
• Ética e Economia
[B] Lógica:
• Estrutura de argumentos
• Tipos de enunciados
• Tipos de argumentos
• Avaliação de argumentos
• Lógica formal clássica: apresentação semântica
• A linguagem da lógica proposicional clássica: o vocabulário; a gramática; a semântica; validade de raciocínios;
falácias formais; consistência funcional-veritativa de teorias; algoritmo de decisão de propriedades semânticas.
• Teoria dos silogismos
Lógica Informal: a relevância das premissas; avaliação das evidências; problemas semânticos
Bibliografia Básica
Livros:
SANDEL, M., Justiça: O que é fazer a coisa certa, 15ª ed., Civilização Brasileira, 2014
APPIAH, K. A., Código de Honra, 1ª ed., Cia das Letras, 2012
NAIM, Moisés, O Fim do Poder, 1ª ed., Leya, 2013
Artigos:
MERTON, R. K.; . The unanticipated consequences of purposive social action. American sociological review.
, v. 1 , n. 6 , p. 894-904 , 196.
Bibliografia Complementar
Livros:
FRANKFURT, H., On Bullshit, 1ª ed., Princeton University Press, 2005
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HEWITT, S.; DUBNER, S., Pense como um Freak, 2ª ed., Record, 2015
ARIELY, D., Previsivelmente Irracional, 1ª ed., Campus, 2008
GIANNETTI, E, Vícios Privados, Benefícios Públicos? A Ética na Riqueza das Nações., 1ª ed., Companhia
das Letras, 2007
FRIEDMAN, T. L., O Mundo é Plano, 3ª ed., Objetiva, 2009
Artigos:
HARDIN, G. . The tragedy of the commons. Science. , v. 162 , p. 1243-1248 , 1968. ; Disponível
em: http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full.pdf.
THOMPSON, D. . The story of globalization in 1 Graph: a crystal-clear picture of the world's winners and losers
in
the
last
generation. The
Atlantic.
,
v.
24
,
2014.
;
Disponível
em: https://www.theatlantic.com/business/archive/2014/01/the-story-of-globalization-in-1-graph/283342/.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS À EDUCAÇÃO
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Tendo como pano de fundo as reformas educacionais a partir da Constituinte de 1988, pretende-se,
por meio do estudo de ações e programas específicos de maior relevância e notoriedade, estudar a forma de
organização do Estado brasileiro, a divisão de poderes, a questão federativa, os controles externo e interno, a
judicialização da política pública, ou seja, os entraves e obstáculos que tem diante de si o policy maker no
processo de elaboração e implementação da política pública.
Objetivos: O curso pretende qualificar o estudante para participar do processo de formulação de política
pública com habilidades e competências complementares a sua formação específica, para que ela possa ser
potencializada na interação com saberes indispensáveis à análise de viabilidade jurídica e política. Pretendese explorar as especificidades da gestão pública, o ambiente institucional onde ela ocorre e os expedientes
que podem ser mobilizados para superar as dificuldades práticas que impedem seu sucesso. O estudante vai
se deparar com um conjunto de constrangimentos na esfera pública, ausentes da esfera privada, que devem
ser considerados para o êxito de iniciativas inovadoras. A inovação na gestão pública se mostrará mais
desafiadora, a partir da discussão dos casos selecionados, mas não impossível ou improvável. As reformas
educacionais do período estudado foram escolhidas justamente por demonstrarem a validade dessa afirmação.
Conteúdo Programático: Foram selecionados três livros que narram de perspectivas diferentes a história das
reformas pós-1988. Tomou-se o cuidado de escolher livros de autores indiscutivelmente relevantes e
respeitados na história recente da educação, mas com posicionamentos não necessariamente convergentes.
Ao longo de todo curso esses três livros serão manuseados para familiarizar o estudante com o universo
conceitual da educação, de modo a qualifica-lo para uma discussão proveitosa sobre os casos selecionados.
Nesse sentido, os capítulos selecionados são aqueles que situam os estudantes em relação aos principais
pontos de inflexão na história recente da educação, entendidos como aqueles onde se deram os principais
saltos de inovação de política pública setorial. O livro coordenado por Célio da Cunha, O MEC PÓSCONSTITUIÇÃO, servirá de guia do período, sobretudo pela abrangência, ao dedicar um capítulo para cada
um dos nove ministros do período 1988-2014. Os livros de Paulo Renato Souza e Demerval Savani serão
usados subsidiariamente.
O estudo de casos será realizado mediante a leitura crítica de artigos acadêmicos que situam o debate. Foram
escolhidos os papers que tiveram maior circulação, independentemente da qualidade do argumento. O objetivo
aqui é municiar o estudante com as condições de julgar o mérito do argumento com base em evidências
empíricas, submetendo as ações e programas analisados à avaliação. Um estudo de caso particular revestese de especial relevância: a formulação de uma política pública de avaliação, no caso, a criação do IDEB, que
embasa as políticas públicas de fomento da educação.
Bibliografia Básica
Livros:
SAVIANI, Demerval, Da LDB ao Fundeb, por uma outra política educacional, 4ª ed., Autores Associados,
2011
SOUZA, Paulo Renato, A Revolução Gerenciada, 1ª ed., Prentice Hall, 2005
CUNHA, Célio. , O Mec Pós-Constituição, 1ª ed., Liber , 2016
Artigos:
Menezes-Filho, Naércio, and Elaine Pazello.. Do teachers’ wages matter for proficiency? Evidence from a
funding reform in Brazil.. Economics of Education Review. , v. 26 , n. 6 , p. 660-672 , 2007.
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Bibliografia Complementar
Livros:
HANUSHEK, Eric A.; WELCH, Finis, Handbook of the economics of education - Volume 1 , 1ª ed., North
Holland, 2006
RAVITCH, D. , The death and life of the great American school system, ª ed., Basic Books, 2011
BURTLESS, Gary (Ed.), Does Money Matter? The Effect of School Resources on Student Achievement
and Adult Success , 1ª ed., Brookings Institution Press, 1996
WANG, Victor C.X. , Educational Leadership and Organizational Management, 1ª ed., Information Age
Publishing, 2016
FERREIRA, N. S. C. , Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos desafios., 8ª ed.,
Cortez, 2014
Artigos:
Fernades, Reynaldo, and Paulo Esteban Natenzon.. "A evolução recente do rendimento escolar das crianças
brasileiras: uma reavaliação dos dados do SAEB.. Estudos em Avaliação Educacional. , v. 28 , p. 3-21 , 2003
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: PRODUCT-SERVICE SYSTEM DESIGN
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Technology ; complexities of value creation ; intersections among business, engineering and
economies ; PSS concept ; business and innovation tool ; PSS design and evaluation.
Objetivos: • Understand the PSS Design concept and its contribution to value creation and innovation through
examples of applications along with potential benefits and barriers to adoption.
• Apply tools and techniques typically used for PSS design, such as: user centered design, value analysis,
stakeholders map, customer experience journeys, among others.
• Develop a PSS Design based solution working as a consultancy team dealing with a real problem through a
practical project, where administrators, economists and engineers work together to come up with innovative
solutions.
Conteúdo Programático:
• Product-Service System: concept, origin, characteristics and types of PSS
• Value Propositions and Value creation
• Contemporary market research
• User Centered Design (UCD): the design thinking mindset, the design process and methods such as,
stakeholders map, persona, user journey, point of view, brainstorming, rough prototyping, test with users and
feedback grid.
• Business model, business case and scenarios.
Bibliografia Básica
Livros:
BROWN, Tim; KATZ, Barry. , Change by design, ª ed., Harper Business, 2009
LUSCH, R., Service-Dominant Logic: Premises, Perspectives, Possibilities Paperback, 1ª ed., Cambridge
University Press, 2014
OSTEWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves; BERNARDA, Greg; SMITH, Alan. , Value Proposition Design:
How to Create Products and Services Customers Want, 1ª ed., Wiley, 2014
Artigos:
PIERONI, M. et al. . Transforming a traditional product offer into PSS: a practical application. Procedia CIRP. ,
v. 47 , p. . 412-417 , 2016.
Bibliografia Complementar
Livros:
OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y., Business Model Generation , ª ed., Alta Books, 2011
PATTON, J. D.; BLEUEL, W. H., After the Sale : How to Manage Product Service for Customer Satisfaction
and Profit, 1ª ed., Solomon Press, 2000
THOMKE, S. H,, Managing Product and Service Development : Text and Cases , 1ª ed., McGraw-Hill, 2007
JOHNSTON, R.; CLARK, G., Service Operations Management : Improving Service Delivery , 2ª ed.,
Prentice-Hall, 2008
ZEITHAML, Valarie A.; BERRY, Leonard L.; PARASURAMAN, A. , Delivering Quality Service : Balancing
Customer Perceptions and Expectations , 1ª ed., Free Press, 1990
Artigos:
171

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 915, de 06/07/2012, D.O.U. 09/07/2012

ROSA, M.. Characterizing design thinking towards integration with product-service system development
process
. Universidade
de
São
Paulo.
,
2017.
;
Disponível
em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18156/tde-08032017-104519/en.php.
ALMQUIST, E.; SENIOR, J.; BLOCH, N. . The elements of value. Harvard Business Review. , v. 94 , n. 9 , p.
47-53 , 2016.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: RESOLUÇÃO EFICAZ DE PROBLEMAS
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Visão sistêmica para análise e definição do problema. Discussão de formas para cálculo de meta de
melhoria. Aprofundamento de métodos e ferramentas para desdobramento do problema e construção das
hipóteses de causa. Definição de estratégias de prototipação. Desenvolvimento de Plano de Ação.
Fundamentos em Gestão de Projetos.
Objetivos: A disciplina possui dois objetivos principais: desenvolver capacidades de análise e resolução de
problemas mal estruturados por meio da aplicação de métodos e ferramentas cuja utilização foi foco de
disciplinas anteriores do programa, e desenvolver competências sociais necessárias ao trabalho em equipe.
Conteúdo Programático:
• Gestão baseada em evidências
• Definição de problemas
• Cálculo de metas de melhorias
• Levantamento e validação de hipóteses
• Elaboração de Plano de Ação
• Gestão de Projetos
• Estratégias de comunicação
Bibliografia Básica
Livros:
ROBBINS, S. P., , Comportamento Organizacional, 11ª ed., Prentice-Hall, 2005
AGUIAR, Sílvio, Integração das Ferramentas da Qualidade ao PDCA e ao Programa seis sigma vol. 1, 1ª
ed., Editora de Desenvolvimento Gerencial, 2002
CAMPOS, V.F., O Verdadeiro Poder: Práticas de Gestão que Conduzem a Resultados Revolucionários,
1ª ed., INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2009
Artigos:
REPENNING, N.; ASTOR, T.; KIEFFER, D. . The most underrated skill in management. . Rotman
management.
,
v.
62-67
,
2018.
;
Disponível
em: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=93d6a839-75c3-4a59-b4e3256c83aa11e0%40sessionmgr4009.
Bibliografia Complementar
Livros:
CAMPOS, Vicente Falconi, Gerenciamento pelas Diretrizes: O que todo membro da alta administração
precisa saber para entrar no terceiro milênio, 4ª ed., INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2004
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos: Guia
PMBOK, 4ª ed., Project Management Institute, 2008
CARVALHO, M. M.; RABECHINI JÚNIOR, R, Construindo Competências para Gerenciar Projetos: Teoria
e Casos, 1ª ed., Atlas, 2006
GRAY, Clifford F.; CATTUNDA, Dulce; FERNANDES, Frederico; RABECHINI JR., Roque; BOUER, Gregório
, Gerenciamento de Projetos: O Processo Gerencial, 6ª ed., Mc Graw Hill, 2016
SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa, Administração: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro, 2ª ed., Pearson
Prentice Hall, 2013
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Artigos:
PFEFFER, J.; SUTTON, R. I. Evidence-based management.. Harvard Business Review. , v. 84 , n. 1 , p. 6374 , 2006. ; Disponível em: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=c061e45b-904c4785-885c-2e7f2ea1c08e%40sessionmgr4009.
PYZDEK, T. . Uma ferramenta em busca do defeito zero. HSM Management. , v. 38 , n. 3 , p. 1-7 , 2003. ;
Disponível em: http://unimoney.tripod.com/top-adm/6sigma-3.pdf.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Criação de Sistemas de Informação. Banco de dados. Access. Programação básica em planilhas
Excel. Algoritmos para programas de grande porte. Obtenção de dados na internet em tempo real.
Objetivos: Apresentar aos alunos de Administração de Empresas e Economia os princípios básicos de
Sistemas de Informação bem como a introdução a programação de computadores. As ferramentas
computacionais apresentadas proporcionarão vivência necessária para ganhar competitividade no mercado de
trabalho. É apresentado ao aluno uma forma de programação para tornar as automatizações das planilhas
eletrônicas amigáveis à qualquer usuário, incluindo formas de aquisição de dados “on-line” e acessos a internet
usando o Visual Basic for Applications.
Conteúdo Programático:
1. Fundamentos de Sistemas de Informação.
2. Introdução ao Access.
3. Técnicas para construção de banco de dados no Access.
4. Consultando e relacionando tabelas no Access.
5. Utilização de funções básicas e avançadas no Excel.
6. Introdução aos algoritmos e noção de programação de computadores em Excel.
7. Programação de Macros no Excel.
8. Noção de desvios lógicos em programação no Excel.
9. Utilização de iteração em programação de macros no Excel.
10. Programação utilizando variáveis indexadas no Excel.
11. Programação de Formulários no Excel.
12. Programação e acesso à Web usando macros do Excel.
Bibliografia Básica
Livros:
CAETANO, M. A. L., Mercado Financeiro: Programação e Soluções Dinâmicas com Microsoft Office
Excel 2010 e VBA, 1ª ed., Érica, 2011
JELEN, B.; SYRSTAD, T., VBA e Macros, 1ª ed., Alta Books, 2010
FRYE, C. D., Microsoft office Excel 2007, 1ª ed., Bookman, 2007
Artigos:
MCKEE, T. E.; MCKEE, L. J.B. . Using excel to perform Monte Carlo simulations. . Strategic Finance. , v. 96 ,
n. 6 , p. 47 , 2014.
Bibliografia Complementar
Livros:
JACOBSON, R., Microsoft Excel 2000 Visual Basic for Applications, 1ª ed., Makron Books, 1999
MIGUEL, F. B., Estudo Dirigido de Access 2000., 1ª ed., Érica, 2004
FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H., Lógica de Programação., 1ª ed., Pearson Prentice Hall, 2005
CARLBERG, C., Administrando a Empresa com Excel, 1ª ed., Pearson Makron Books, 2004
FRYE, Curtis D., Microsoft Excel 2016: Passo a Passo., 1ª ed., Bookman, 2016
Artigos:
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BALOGH, P.; GOLEA P.; INCEU, V. . Profit Forecast Model Using Monte Carlo Simulation in Excel. Revista
Româna de Statistica. , v. 61 , n. 12 , p. 33-40 , 2014.
HACURA, A. ; JADAMUS-HACURA, M. ; KOCOT, A. . Risk analysis in investment appraisal based on the Monte
Carlo simulation technique.. The European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex Systems.
, v. 20 , n. 4 , p. 551-553 , 2001.
FARNCOMBE, M.; WALLER, A.. Using simulation to optimise renting and space planning decisions.. Journal
of Corporate Real Estate. , v. 9 , n. 3 , p. 156-167 , 2007
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: SOCIOLOGIA E POLÍTICA
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: “A ética protestante e o espírito do capitalismo”. Reflexão do papel de cada indivíduo no sistema
capitalista contemporâneo. Choque/diálogo com a formação cultural brasileira: suas vantagens e inadequações
em relação ao capitalismo. “Quem somos?”, “como somos?” ; “por que somos assim?” . As exigências do
(novo) capitalismo. Papel do Brasil no concerto das nações (Globalização).
Objetivos: “Eu me consideraria o mais ditoso dos mortais se pudesse fazer com que os homens se curassem
dos seus preconceitos. Chamo de preconceitos não o que nos faz ignorar certas coisas, mas o que nos leva a
ignorar a nós mesmos.” Montesquieu (O Espírito das Leis; prefácio)
Em colaboração com a âncora do curso:
Dar o conhecimento e fixar os princípios da metodologia científica utilizada ao longo do desenvolvimento das
Ciências Sociais – sobretudo em Max Weber –, assimilando conceitos vinculados à objetividade analítica e à
negação de juízos de valor. Como decorrência disto, pretende-se contribuir para que o aluno passe a refletir a
sociedade em que vive com base no que chamamos ? ação humana? – refutando qualquer tentação vinculada
ao raciocínio fácil e simplório do senso comum; buscando o raciocínio crítico, a visão sistêmica e processual
das ?coisas da sociedade?. Desenvolver no aluno aquilo que o sociólogo C. Wright Mills chamou de ?
imaginação sociológica?; grosso modo: a capacidade de perceber realidades mais amplas e complexas,
encontrar vínculos e nexos causais com dinâmicas sociais, econômicas e políticas nem sempre percebidas
pelo indivíduo comum.
Conteúdo Programático:
O curso está dividido em três módulos, a saber:
• Sociologia Clássica e a compreensão do Capitalismo
A intenção deste módulo é apresentar os precursores e alguns dos mais importantes pensadores sociais na
forma de fragmentos dos clássicos da escola sociológica européia. Autores discutidos por Raymond Aron —
em “As Etapas do Pensamento Sociológico” — serão analisados, assim como o clássico de Charles Wrigth
Mills, “A Imaginação Sociológica”. A leitura, do capítulo 5, de “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”,
completará o bloco.
• Método de análise sociológica – Ação e interação humanas; instituições
Com base em Jon Elster, discutiremos pequenos aspectos da sociologia norte-americana e a chamada “teoria
da escolha racional”. Receberá ênfase a reflexão a respeito do chamado “equilíbrio social” e os mecanismos
para alcançá-lo (normas sociais, negociação e instituições sociais).
• Introdução ao Pensamento Brasileiro
Na deixa da explicação weberiana sobre a gênese do capitalismo e da questão institucional percebida em
Elster, discutiremos alguns aspectos do pensamento do sociológico brasileiro, de modo a considerar as
diferenças entre o Brasil, a Europa e os Estados Unidos. Serão apresentados alguns autores presentes no livro
“Introdução ao Brasil: um banquete no trópico”. Além disto, os alunos lerão, na íntegra, o clássico “Raízes do
Brasil”, de Sérgio Buarque de Holanda.
Bibliografia Básica
Livros:
ARON, R., As etapas do Pensamento Sociológico, 7ª ed., Martins Fontes, 2008
HOLANDA, S. B., Raízes do Brasil, 27ª ed., Companhia das Letras, 2014
WEBER, M., A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1ª ed., Martin Claret, 2013
Artigos:
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LEHMANN, D.. Gilberto Freyre: a reavaliação prossegue. Horizontes antropológicos. , v. 14 , n. 29 , 2008.
Bibliografia Complementar
Livros:
MILLS, C. W.., A Imaginação Sociológica., 1ª ed., Zahar, 1975
ELSTER, J., Peças e Engrenagens das Ciências Sociais. , 1ª ed., Relume-Dumará, 1994
RIBEIRO, Darcy., O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil., 3ª ed., Global, 2016
MOTA, L. D. (org.)., Introdução ao Brasil: Um Banquete no Trópico - Volume 1, 6ª ed., Senac, 2011
NUNES, E. O., A Gramática Política do Brasil: Clientelismo, Corporativismo e Insulamento Burocrático,
4ª ed., Garamond, 2010
Artigos:
DECCA, E. S. . Ensaios de nacionalidade: cordialidade, cidadania e desterro na obra de Sérgio Buarque de
Holanda. Locus. , v. 12 , n. 1147-1170 , p. 145-159 , 2006.
WALDMAN, T. C. . Um herói triste, numa terra radiosa: diálogos entre Macunaíma, de Mário de Andrade, e
Retrato do Brasil, de Paulo Prado. Opiniões. , v. 3 , n. 4-5 , p. 82-95 , 2014.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: STARTUP LAB
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: O curso é extremamente vivencial e exige que participante invista, pelo menos, o dobro do tempo
utilizado em sala de aula, em preparações prévias e trabalhos de campo, interagindo com potenciais clientes,
usuários, influenciadores, parceiros e fornecedores. Os objetivos específicos da disciplina são:
- Domínio das técnicas de criação de startups mais recentes como Lean Startup, Customer Development,
Design Thinking, Job to be done, Scrum, Lean Analytics, OKR;
- Integração com a comunidade de empreendedorismo do Brasil e no exterior, incluindo aceleradoras,
incubadoras, investidores, fontes de fomento e entidades de apoio;
- Vivência dos desafios e dilemas do empreendedor, incluindo proatividade, resiliência, fracasso, autoaprendizado.
- Habilidade na compreensão e gestão de pessoas, incluindo sócio, membros do time, fornecedores, parceiros
e clientes;
- Aplicação de conhecimentos adquiridos em outras disciplinas de Administração e Economia em ambiente de
recursos escassos como planos de marketing eficazes com investimentos mínimos ou formação de equipes
atrelada à participação em resultados futuros.
Estes objetivos serão alcançados por meio de:
- Vivência empreendedora;
- Aulas vivenciais em formato de workshops e mentorias com convidados que são ex-alunos empreendedores
e/ou principais referências do empreendedorismo brasileiro;
- Interações constantes com potenciais clientes, fornecedores, parceiros, investidores no Brasil e no exterior.
- Avaliações individuais mensais a respeito do domínio das competências empreendedoras e o processo de
criação de startups.
Objetivos: Este curso foi estruturado para quem já tem uma startup ou pensar em criar uma nos próximos três
anos. Este horizonte de tempo é importante, pois o conteúdo do programa foi planejado para ser totalmente
aplicado e, participantes do curso que não se interessem por empreender (pelo menos no curto prazo), talvez,
não consigam vivenciar plenamente a experiência de pilotar um novo negócio totalmente inovador e desafiador.
Além de aprender e vivenciar os fundamentos sobre como criar uma startup, esta disciplina também é um
laboratório. Isto significa testar ideias e hipóteses que não darão certo. Não foi só o AirBnb que fracassou antes
de dar certo. A vida dos empreendedores é marcada muito mais por erros do que acertos, mas isto também é
um aprendizado. Certa vez, Thomas Edison, afirmou que ele não fracassou ao tentar, cerca de 10.000 vezes,
desenvolvendo a lâmpada. Simplesmente, encontrou 10.000 maneiras que não funcionaram. Mas como disse
Drew Houston, fundador do Dropobox: “Você só precisa acertar uma vez”. Tudo isto para que mesmo se der
tudo “errado” com a sua startup, o participante tem condições de “passar” na disciplina com ótimo
aproveitamento. Outro ponto a se destacar da disciplina Startup Lab é que não apenas um número crescente
de jovens quer criar startups. Grandes empresas brasileiras como AMBEV, Natura, Gerdau, Brasken, Porto
Seguro, Hospital Albert Einstein e internacionais como Google, Red Bull, Unilever, Facebook, entre tantas,
querem startups e novos talentos empreendedores que dominem os conhecimentos típicos de startups. Dentre
as grandes empresas, todos as grandes instituições financeiras (Goldman, Sachs, Merrill Lynch, XP, Bradesco,
Itaú, Banco do Brasil) também estão atrás das startups financeiras (fintechs). Muitas destas grandes empresas,
inclusive, já abordam este tema já no processo seletivo de estágio e, principalmente trainees. Neste contexto,
o objetivo do STARTUP LAB, é uma disciplina optativa de empreendedorismo para alunos de Administração e
Economia, é fortalecer as competências empreendedoras visando com isso, aumentar as chances de sucesso
na criação de criação de startups inovadoras e de rápido crescimento.
Ao término do curso, o participante deve demonstrar suas competências na criação da sua própria startup,
incluindo em um ambiente corporativo (corporate startups).
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Conteúdo Programático: O conteúdo programático da disciplina Startup Lab é o resultado fusão de duas
disciplinas famosas da Universidade de Stanford (Technology Entrepreneurship and Lean Startups [ENGR 245]
e How to Start a Startup [CS 183]) adaptadas ao ecossistema brasileiro de empreendedorismo. Por esta razão,
a preparação prévia inclui a leitura de textos e a visualização dos vídeos gravados das aulas ministradas em
Stanford. Todos estes materiais estão disponíveis apenas em inglês. Opportunity recognition: How to find the
best opportunity for me Team formation: How to find the best partners Corporate Entrepreneurship: How to
create a startup inside a large organization High growth startups: How to create innovative and high-growth
potential startups Fund raising: How to raise funds from investors and government agencies
Bibliografia Básica
Livros:
BLANK, S.; DORF, B. , Starturp: manual do empreendedor, ª ed., Alta Books, 2014
NAKAGAWA, Marcelo. , Empreendedorismo, ª ed., Senac, 2013
NAKAGAWA, M. , Plano de Negócio: Teoria Geral, ª ed., Manole, 2011
Artigos:
BLANK, S. . Why the Lean Start-Up Changes Everything.. Harvard Business Review. , v. 91 , n. 5 , p. 63-72
, 2013.
Bibliografia Complementar
Livros:
OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y., Business Model Generation , ª ed., Alta Books, 2011
Osterwalder, A.; Pigneur, Y., Value Proposition Design - Como Construir Propostas de Valor Inovadoras,
ª ed., HSM do Brasil, 2014
HSIEH, T. , Satisfação garantida: delivering happiness, ª ed., Thomas Nelson, 2010
GRANDO, Nei (Org.). , Empreendedorismo Inovador: Como Criar Startups de Tecnologia no Brasil., 1ª
ed., ÉVORA, 2012
DRUCKER, P. , Inovação e espírito empreendedor: (entrepreneurship): prática e princípios., ª ed.,
Cengage Learning, 2010
Artigos:
CRISTENSEN, C.M.; ANTHONY, S.D.; BERSTELL, G.; NITTERHOUSE, D. . Finding the right job for your
product.. MIT Sloan Management Review. , v. 48 , n. 3 , p. 38-47 , 2007.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: TECHNOLOGICAL INNOVATION
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: This course is of a practical nature. Students are expected to take active participation in it. The course
includes subject matter presentations by the professor, followed by discussions in small groups. Preparation for
the classes, with pre-readings and online research is an essential part of this course. Students are supposed to
keep a weekly “innovation case’’ log book, a practice that will help them exercise one systematic prospection
strategy that may be used in finding and understanding technological innovation opportunities in everyday life.
Students will also present business innovation cases they will have prepared along during the course. Active
participation in all these activities is a key component of the final grade of the student. The subject matter
expositions will introduce theoretical content to students. This content may have been previously introduced to
students via pre-readings and video materials illustrating the points to be discussed. All discussions are
contextualized in real-life cases, and feasible business scenarios. Grading will be based on the performance
of students in: 1) the creation of individual logbooks on technology innovation cases along the semester, 2) the
quality of the dissertation in their mid-term exam, and 3) the writing and presentation (in groups) of a business
case or an opportunity file (ex. a discussed Business Model CANVAS) of an existing technological company.
The case study should emphasize the impact of innovation, be it in creating economic value, social value,
cultural value, etc. For both works, part of the activities will happen in-class (discussions, status reports) and
part off-class (follow up, mentoring, research, group discussions and document preparation).
Main emphasis of the course is on;
- In-class workshop-like discussions and off-class mentoring, research & group work
- Correlation of the subject matters learned in this class with those of courses taught in other disciplines in
Business Management at INSPER
- Presentation and discussion of real-life technology firms
- Preparation and discussion of students work in class, forcing course participants to share knowledge learned,
acid-test concepts and suppositions and gain a clear sense for the challenges and dilemmas faced by
technology entrepreneurs
- Intense preparation by participants
- Bi-weekly evolution gauging of each student’s log book research work and preparation of case study / business
model opportunity file with the professor
Objetivos: This course analyses the role of technology innovation and transfer in a company’s position in the
market. It also allows a better understanding of the value of an innovation strategy based on a systemic,
scientific approach, in all dimensions of technology innovation: creativity and ideation processes, R&D
mechanisms, the analysis of the markets and the consumer, and so on. Specific objectives include building
capabilities to:
- Identify innovation phenomena, anticipate its consequences, and design models through which business value
can be generated
- Analyse a technology-based company and define the dynamics involved in its creation and development, as
well as the competences that the people involved need to possess or acquire.
- Encourage the technology venture spirit, nurturing and forging the entrepreneur.
- Understand research and innovation processes, and measure efficiency and success indicators of technology
ventures.
- Recognize the importance of strategy in regards to the creation and capture of value.
- Identify value creation phenomena in different sectors, from the more traditional ones (energy, infrastructure,
agribusiness) to the ones axed on or impacting the economy of knowledge (IT, e-commerce, social networks),
- Depict a company in regards to its positioning before innovation waves, in particular sectors (innovation
networks)
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- Perceive the transformation factors underlying an industrial sector, and the role played by national mechanisms
that support innovation and value creation via innovation.
- Sense the importance of intellectual property and mechanisms to protect it.
- Explain business models used in technology ventures, along with the role of venture capital in their financing.
- Analyse real case scenarios of technology ventures successes and failures, becoming capable of explaining
the underlying factors responsible for those outcomes
Conteúdo Programático: The outline content ok the course is based on the book from Byers, Thomas H. et
al. 2011. Technology Ventures, From Idea to Enterprises. McGraw-Hill. 680 p. The readings, videos, support
materials and class activities will all be in English. Students will be asked to create their log books and case
studies in English. Presentation materials (PPTs), along with any other ancillary support materials, will also be
in English. Students will not be valuated on their proficiency level or correctness of their English, but rather on
the content of the material presented. A minimum English level will be required to convey the intended content.
Due to the high level of international attendance of this course, it is suggested that students use mostly English
to interact either in their in-class and off-class activities.
Bibliografia Básica
Livros:
Byers, Thomas H. , Technology Ventures, From Idea to Enterprises, ª ed., McGraw-Hill, 2011
Christensen, Clayton M. , The Innovator’s Dilemma, Harper Business Essentials, ª ed., , 2002
Utterback, James M. , Mastering the Dynamics of Innovation, ª ed., Harvard Business School Press, 1996
Bibliografia Complementar
Livros:
Davenpot, Thomas H. , Process Innovation, ª ed., Harvard Business School Press, 1993
Drucker, Peter F. , Innovation and Entrepreneurship, ª ed., Harper and Row, 19685
Gruelken, Wolfgang, Lessons in Radical Innovation, ª ed., Prentice Hall, 2002
Tidd, Joe, Bessant, John e Pavitt, Keith, Managing Innovation , ª ed., Wiley, 2001
Tushman, Michael L., e O’Reilly Charles A. III, Winning Through Innovation, ª ed., Harvard Business School
Press, 1997
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: TENDÊNCIAS EM MARKETING
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Ao final do curso, os alunos deverão estar aptos a ajustar estratégias de marketing de
forma coerente com o rumo das novas tendências, entendendo como cada uma delas
poderá impactar o desempenho e sucesso das empresas.
Objetivos: Com o surgimento de novas configurações dos mercados, mudanças dinâmicas no
comportamento do consumidor surgimento de novas tecnologias e crescente exploração
de nichos de mercado, uma série de novos desafios estão sendo impostos às empresas e
aos profissionais marketing. Esse curso tem como objetivo principal apresentar as últimas
tendências em marketing explorando como tais movimentações influenciam as estratégias
corporativas de mercado e discutindo ferramentas e práticas da área para lidar com essas
mudanças.
Conteúdo Programático:
O curso tratará de diversos temas que serão dinâmicos e renovados
constantemente. Nesse serão tratados os seguintes tópicos:
- Mercado de Luxo
- Mercado de Baixa Renda
- Marketing Verde
- Marketing Internacional
- Marketing Esportivo
Bibliografia Básica
Livros:
KOTABE, M. & HELSEN, K, Global Marketing Management, ª ed., John Wiley Professional, 2016
PRAHALAD, C.K., Riqueza na Base da Pirâmide: Como Erradicar a Pobreza com lucro, 5ª ed., Bookman,
2010
SRUN, F., Luxury Selling: Lessons from the world of luxury in selling high quality goods and services
to high value clients, ª ed., Palgrave Macmillan, 2017
Artigos:
Berthon, P., Pitt, L., Parent, M., & Berthon, J.. Aesthetics and Ephemerality: Observing and preserving the luxury
brand.. California Management Review. , v. 52 , n. 1 , p. 45-66 , 2009.
Bibliografia Complementar
Livros:
BRADBURY, T. & O`BOYLE , Understanding Sport Management: International perspectives, ª ed.,
Routledge, 2017
OTTMAN, J.A., As novas regras do Marketing Verde, ª ed., M.Books, 2012
RIBEIRO, L. (Org.), Marketing social e comportamento do consumidor, ª ed., Pearson, 2015
KAPFERER, J.N., KERNESTOCK, J., BREXENDORF, T.O. & POWELL, S.M. (Editors), Advances in Luxury
Brand Management (Journal of Brand Management: Advanced Collections), ª ed., Palgrave Macmillan,
2017
AMBRÓSIO, V., Plano de Marketing, ª ed., Pearson, 2011
Artigos:
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Magnusson, P., Westjohn, S. A., & Zdravkovic, S.. What? I thought Samsung was Japanese": accurate or not,
perceived country of origin matters.. International Marketing Review. , v. 28 , n. 5 , p. 454-472 , 2011.
Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: VALUATION
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: The course is designed to cover advanced topics of corporate finance and firm and equity valuation
from a conceptual and practical framework. Discounted cash flow models and relative valuation are used in
standard cases (public companies) and specific cases (private companies, start-up, distressed companies,
etc.). Finance theory is introduced in this course with application and integration of finance, business strategy
and accounting concepts to valuation of companies
.
Objetivos: The main objectives of this course are (students shall be able to):
apply different valuation approaches as FCFF, FCFE, DDM and relative valuation to estimate firm and equity
value;
identify which technique best fits each case, outlining vantages and disadvantages of each situation;
analyze a company's financial performance and extract information from the financial statements to make
projections and estimates;
identify and analyze value drivers and relate these drivers to the valuation process;
conduct a practical valuation of a company, in collaboration with other students, and produce a written report
and an oral presentation.
Conteúdo Programático:
1. Introduction and approaches to valuation
2. Financial statements analysis and valuation
3. Cash flow, growth and terminal value determinants
4. Cost of equity, cost of debt and weighted average cost of capital (WACC)
5. Discounted cash flow valuation models: free cash flow to equity model, free cash flow to firm model and
dividend discount model
6. Relative valuation: earnings, book value, revenue and sector specific multiples
7. Acquisitions and Takeovers: value of synergies and control
8. Valuation of start-up firms: private equity method, scoreboard
9. Valuation of private firms: size premium, value of transparency, total beta
10. Valuation of distressed firms: financial difficulties, bankruptcy costs, liquidation value
Bibliografia Básica
Livros:
DAMODARAN, A. , Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset,
2ª ed., John Wiley & Sons, 2002
COPELAND, T. ; KOLLER, .; MURRIN, J.,, Avaliação de Empresas Valuation – Calculando e Gerenciando
o Valor das Empresas, 3ª ed., Makron Books, 2002
DAMODARAN, A. , Finanças corporativas: teoria e prática, 2ª ed., Bookman, 2004
Artigos:
DASS, M.; Kumar, P.. Bringing product and consumer ecosystem to the strategic front.. Business horizons. ,
v. 57 , p. 225-234 , 2014. ; Disponível em: https://ac.els-cdn.com/S0007681313001870/1-s2.0S0007681313001870-main.pdf?_tid=d51de126-3b00-4abf-94dedd7bf83de058&acdnat=1535569103_1630bcc297b11690c1663de4224ac03d .
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Bibliografia Complementar
Livros:
DAMODARAN, A., Avaliação de Empresas, 2ª ed., Pearson Prentice Hall, 2007
KOLLER, T., GOEDHART, M., WESSELS, D, Valuation, 4ª ed., John Wiley & Sons, 2005
Rapport, A., Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, 2ª ed., Free Press, 1998
BENNINGA, S., SARIG, O. H. ,, Corporate Finance: A Valuation Approach, 1ª ed., The Mc Graw-Hill , 1997
TITIMAN, S., MARTIN, J. D. ,, Valuation: The Art And Science of Corporate Investment Decisions, 2ª ed.,
Prentice-Hall, 2011
Artigos:
KUMAR, P.; KUMAR, S.; DASS, M.. From competitive advantage to nodal advantage: ecosystem structure and
the new five forces that affect prosperity.. Business horizons. , v. 58 , n. 4 , p. 469-481 , 2015. ; Disponível
em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681315000403?via%3Dihub..
HARSEN, M. T.; BIRKINSHAW, J.. The Innovation value chain. HBR Spotlight. Harvard business review. , v.
85
,
n.
6
,
p.
121-130
,
2007.
;
Disponível
em: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=96f9cc49-b8c0-4d52-ac7197bf197148f8%40sessionmgr4010.
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Curso: ADMINISTRAÇÃO
Disciplina: VALUE CHAIN AND BUSINESS ECOSYSTEMS MANAGEMENT
Carga Horária Total: 80
Período Letivo: 2019 / 61
Ementa: Competitive advantage, value creation, profitability pools, relative cost and relative price position,
business management, value chain, supply and demand management, industry structure, firm resources and
capabilities, activity systems, new venture/innovation, product design and production, business concepts and
models, logistics, supply chain management, inter-firm coordination, business ecosystems structure, nodal
advantage and strategies.
Objetivos: By completion of the program, students will be able to:
• Understand value creation, competitive advantage and profitability sources of a firm
• Analyze firm-level value chains to develop competitive advantage and improve profitability;
• Practice venture/innovation value chains to develop a new product
• Recognize global and local industry-level value chains to design competitive supply-chains;
• Understand competition in a networked economy – leveraging business ecosystems;
Students will build from these concepts and practice to have an integrative perspective of business development
and management.
Conteúdo Programático: The course Value Chain and Business Ecosystems Management evolves from the
concept of value chains, initially defined by Porter (1985) to business ecosystems, first defined by Moore, 1993
and more recently leveraged to overcome output-centric industry definitions in a networked economy. The
underlying logic is to provide value chain/ecosystems management tools and to the extent possible, practice
them through cases, exercises and a group project involving venture/innovation value chains in the design of a
new product. The course starts with an introduction to value creation, competitive advantage and profit pools,
involving analysis of relative price and relative cost to relate the value chain and the business P&L. Then, the
course unfolds in three main parts with different time dedication: the first one, firm-level value chains offers an
integrative perspective of business management including its supply side (sourcing, inbound logistics,
technology and production management), demand side (sales, marketing, distribution and revenue) and the
value side (profit, cost and value-based management), from a strategic, planning and operations perspective.
Students will develop a product design/production group project to experience the venture/innovation value
chain within a firm, leveraging our FabLab and TechLab facilities. The second part, industry-level value chains,
builds on the extended enterprise concept to design differentiated supply chains (first defined by Keith Oliver,
1982). Competition is not anymore restricted to one firm but in how they interact/coordinate with anterior
(suppliers) and posterior (clients) firms in their value chain, i.e. supply-chains are designed to link firm-level
value chains from raw material producers to the delivery of final products to clients. Different cases and recent
trends are going to be used to discuss tools and approaches to supply chain management. Finally, the third part
of the course discusses business ecosystems from its definition by Moore (1993) as a parallel to nature
ecosystems evolution and dynamic characteristics, to recent strategies to build and compete with ecosystems
– from competitive advantage of a firm to nodal advantage in an ecosystem (Kumar et al, 2015). Case discussion
and experiencing ecosystems among the groups in the venture/innovation value chain groups in the first part
will be used to apply the concepts and ideas of business ecosystems.
Bibliografia Básica
Livros:
SHAPIRO, J., Modeling the Supply Chain (Duxbury Applied), 2ª ed., Cengage Learning, 2006
MOORE, James F., The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business
Ecosystems, ª ed., Harper Paperbacks, 1997
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MAGRETTA, J., Understanding Michael Porter: The Essential Guide to Competition and Strategy, 1ª ed.,
Harvard Business Review Press, 2011
Artigos:
DASS, M.; Kumar, P.. Bringing product and consumer ecosystem to the strategic front.. Business horizons. ,
v. 57 , p. 225-234 , 2014. ; Disponível em: https://ac.els-cdn.com/S0007681313001870/1-s2.0S0007681313001870-main.pdf?_tid=d51de126-3b00-4abf-94dedd7bf83de058&acdnat=1535569103_1630bcc297b11690c1663de4224ac03d.
Bibliografia Complementar
Livros:
CHIPCHASE, J.; STEINHARDT, S., Hidden in Plain Sight: How to Create Extraordinary Products for
Tomorrow's Customers, ª ed., HarperBusiness, 2013
PORTER, M.E, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, ª ed., The Free
Press, 1998
STEAD, Jean Garner, STEAD, W. Edward, Sustainable Strategic Management, 2ª ed., Routledge, 2013
ADNER, Ron, The Wide Lens: A New Strategy for Innovation, ª ed., Portfolio, 2012
PRESUTTI JR., W. D.; MAWHINNEY, J., Understanding the Dynamics of the Value Chain, ª ed., Business
Expert Press, 2013
Artigos:
KUMAR, P.; KUMAR, S.; DASS, M.. From competitive advantage to nodal advantage: ecosystem structure and
the new five forces that affect prosperity.. Business horizons. , v. 58 , n. 4 , p. 469-481 , 2015. ; Disponível
em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681315000403?via%3Dihub.
HARSEN, M. T.; BIRKINSHAW, J. . The Innovation value chain. HBR Spotlight. Harvard business review. , v.
85
,
n.
6
,
p.
121-130
,
2007.
;
Disponível
em: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=96f9cc49-b8c0-4d52-ac7197bf197148f8%40sessionmgr4010.
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ANEXO 2
Docentes por Disciplina em 2019/1

Atualizado em Fevereiro/2019.
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ADMINISTRAÇÃO 2019/1 - Docente por disciplina
Docente

Titulação

Regime de
trabalho

Aprendizagem Estatística

Paulo Cilas Marques Filho

Doutorado

Integral

Cálculo I

Ana Helena De Campos

Doutorado

Parcial

Cálculo I

Antonio Carlos Rosso Junior

Mestrado

Parcial

Cálculo II

Antonio Bruno De Carvalho Morales

Doutorado

Parcial

Cálculo II

Antonio Carlos Rosso Junior

Mestrado

Parcial

Comportamento Organizacional I

Tatiana Iwai

Doutorado

Integral

Comportamento Organizacional II

Edvalter Becker Holz

Doutorado

Parcial

Comportamento Organizacional II

Luciana Carvalho De Mesquita Ferreira

Doutorado

Integral

Contabilidade Financeira

Camila Pereira Boscov

Doutorado

Integral

Contabilidade Financeira

Eric Aversari Martins

Doutorado

Integral

Contabilidade Gerencial

Jose Carlos Tiomatsu Oyadomari

Doutorado

Parcial

Direito Aplicado À Administração

Andre Antunes Soares De Camargo

Doutorado

Parcial

Direito Aplicado À Administração

Yeung Luk Tai

Doutorado

Integral

Econometria

Priscila Fernandes Ribeiro

Doutorado

Integral

Estágio Supervisionado

Luiz Alberto Nascimento Campos Filho

Doutorado

Integral

Estatística I

Maria Kelly Venezuela

Doutorado

Parcial

Estatística I

Tatiana Terabayashi Melhado

Doutorado

Parcial

Estatística II

Hugo Valesini Gegembauer

Mestrado

Parcial

Estatística II

Paulo Cilas Marques Filho

Doutorado

Integral

Estratégia Competitiva E Corporativa

Priscila Borin De Oliveira Claro

Doutorado

Integral

Estratégia Organizacional

Guilherme Fowler De Avila Monteiro

Doutorado

Integral

Finanças I

Leonardo Pagano

Doutorado

Parcial

Finanças I

Michael Viriato Araujo

Doutorado

Integral

Finanças II

Adhemar Villani Junior

Mestrado

Integral

Finanças III

Adalto Barbaceia Goncalves

Doutorado

Integral

Fundamentos Da Administração

Charles Kirschbaum

Doutorado

Integral

Fundamentos Da Administração

Luis Fernando Oliveira Do Vabo Junior

Mestrado

Horista

Fundamentos Da Administração

Thiago Jose Cysneiros Cavalcanti Soares

Mestrado

Integral

Fundamentos De Macroeconomia

Gino Abraham Olivares Leandro

Doutorado

Integral

Fundamentos De Macroeconomia

Juliana Inhasz

Doutorado

Integral

Gestão Da Cadeia De Suprimentos

Vinicius Picanco Rodrigues

Mestrado

Integral

Gestão De Marketing

Tiago Fischer Ferreira

Doutorado

Parcial

Gestão De Operações E Sistemas

Andre Luis De Castro Moura Duarte

Doutorado

Integral

Gestão De Operações E Sistemas

Irineu Gustavo Nogueira Gianesi

Mestrado

Integral

Gestão Estratégica De Pessoas

Edvalter Becker Holz

Doutorado

Parcial

Gestão Estratégica De Pessoas

Luciana Campos Lima

Doutorado

Parcial

História Econômica E Das Organizações

Vinicius De Braganca Muller E Oliveira

Doutorado

Parcial

Marketing Avançado

Carlos Roberto Francisco Bara

Doutorado

Parcial

Marketing Avançado

Danny Pimentel Claro

Doutorado

Integral

Disciplina
Disciplinas obrigatórias
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Microeconomia I

Danilo Paula De Souza

Mestrado

Parcial

Microeconomia I

Paulo Furquim De Azevedo

Doutorado

Integral

Microeconomia I

Yeung Luk Tai

Doutorado

Integral

Microeconomia II

Erica Diniz Oliveira

Doutorado

Integral

Microeconomia II

Rodrigo Menon Simoes Moita

Doutorado

Integral

Modelos Para Tomada De Decisão

Leonidas Sandoval Junior

Doutorado

Integral

Modelos Para Tomada De Decisão

Vinicius Picanco Rodrigues

Mestrado

Integral

Pensamento Crítico E Ética

Fernando Luis Schuler

Doutorado

Integral

Pensamento Crítico E Ética

Fernando Ribeiro Leite Neto

Doutorado

Integral

Resolução Eficaz De Problemas

Edgard Charles Stuber

Doutorado

Horista

Resolução Eficaz De Problemas

Guilherme Silveira Martins

Doutorado

Integral

Sistemas De Informação

Marco Antonio Leonel Caetano

Doutorado

Parcial

Sistemas De Informação

Rogerio Da Costa Monteiro

Mestrado

Parcial

Sociologia E Política

Carlos Alberto Furtado De Melo

Doutorado

Integral

Sociologia E Política

Louis Jose Pacheco De Oliveira

Doutorado

Parcial

Analysis Of The Economic Environment I

Joao Luiz Mascolo

Doutorado

Parcial

Avaliação De Empresas

Ricardo Goulart Serra

Doutorado

Horista

Design Thinking

Rodrigo Amantea De Andrade Pinto

Mestrado

Integral

Digital Marketing

Farah Diba Mary Anni Abrantes Braga

Doutorado

Parcial

Estudos Culturais: Na Arena Das Narrativas Multiculturais

Louis Jose Pacheco De Oliveira

Doutorado

Parcial

Gestão Ambiental E Responsabilidade Social Corporativa

Jose Geraldo Setter Filho

Mestrado

Parcial

Global Cities

Monica De Maria Santos Fornitani
Pinhanez

Mestrado

Horista

Global Strategy

Luiz Alberto Nascimento Campos Filho

Doutorado

Integral

Imperfect Competition And Competition Policy

Adriana Azevedo Hernandez Perez

Doutorado

Horista

Marketing Metrics And Data Marketing

Farah Diba Mary Anni Abrantes Braga

Doutorado

Parcial

Mercados Financeiros 360°: Negócios E Oportunidades De
Carreira Na Indústria Financeira

Ricardo Humberto Rocha Da Silva

Doutorado

Parcial

Políticas Públicas Aplicadas À Educação

Fernando Haddad

Doutorado

Integral

Product-Service System Design

Victor Cussiol Macul

Mestrado

Horista

Startup Lab

Marcelo Hiroshi Nakagawa

Doutorado

Parcial

Technological Innovation

Egberto Arouca Modesto De Medeiros

Doutorado

Horista

Tendências Em Marketing

Lucia De Fatima Martins Guilhoto

Doutorado

Horista

Valuation

Rodrigo Takashi Okimura

Doutorado

Parcial

Value Chain And Business Ecosystems Management

Alex Camilli Bottene

Doutorado

Integral

Value Chain And Business Ecosystems Management

Luiz Francisco Modenese Vieira

Mestrado

Integral

Raquel Aparecida Lopes

Mestrado

Horista

Atividades Complementares

Guilherme Silveira Martins

Doutorado

Integral

Estágio Supervisionado

Luiz Alberto Nascimento Campos Filho

Doutorado

Integral

Rinaldo Artes

Doutorado

Integral

Eletivas

Optativa
Libras
Demais componentes curriculares

Docentes do curso sem alocação em 2019/1
-
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ANEXO 3
CONFORMIDADE ÀS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS
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DCNs – ANÁLISE DE CONFORMIDADE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
Competência e Habilidade
definida pelas diretrizes
curriculares do MEC

I – Reconhecer e definir problemas,
equacionar soluções, pensar
estrategicamente, introduzir
modificações no processo
produtivo, atuar preventivamente,
transferir e generalizar
conhecimentos e exercer, em
diferentes graus de complexidade,
o processo de tomada de decisão.

II – Desenvolver expressão e
comunicação compatíveis com o
exercício profissional, inclusive nos
processos de negociação e nas
comunicações interpessoais e
intergrupais.

III – Refletir e atuar criticamente
sobre a esfera da produção,
compreendendo sua posição e
função na estrutura produtiva sob
seu controle e gerenciamento.

IV – Desenvolver raciocínio lógico,
crítico e analítico para operar com
valores e formulações matemáticas
presentes nas relações formais e
causais entre fenômenos
produtivos, administrativos e de
controle, bem assim expressandose de modo crítico e criativo diante
de diferentes contextos
organizacionais e sociais.
V – Ter iniciativa, criatividade,
determinação, vontade política e
administrativa, vontade de
aprender, abertura às mudanças e
consciência de qualidade de das
implicações éticas do seu exercício
profissional.

Competência (objetivo de
aprendizagem) correspondente
definida pelo Insper

Principais discplinas obrigatórias do Curso de
Administração do Insper*



Conhecimento Específico de
Administração
Análise e Resolução de
Problemas

. Trilha de Operações (Gestão de Operações e Sistemas;
Resolução Eficaz de Problemas)
. Trilha de Pessoas (Gestão Estratégica de Pessoas)
. Trilha de Estratégia (Estratégia Organizacional)
. Trilha de Marketing (Gestão de Marketing e Marketing
Avançado)
. Trilha de Métodos Quantitativos (Modelos para a Tomada
de Decisão, Estatítistica I e II, Econometria)
. Trilha de Humanidades (Pensamento Crítico e Ética,
História Econômica e das Organizações)
. Trilha de Finanças (Finanças I, II, III).




Trabalho em Equipe
Exposição e Comunicação

. Trilha de Pessoas (Comportamento organizacional I e II)
. Trilha de Estratégia (Estratégia Competitiva e Corporativa)
. Trilha de Humanidades (Sociologia e Política).

Pensamento Crítico

. Trilha de Humanidades (Pensamento Crítico e Ética,
História Econômica e das Organizações)
. Trilha de Operações (Gestão de Operações e Sistemas;
Resolução Eficaz de Problemas; Gestão da Cadeia de
Suprimentos, Contabilidade Gerencial)
. Trilha de Pessoas (Gestão Estratégica de Pessoas)
. Trilha de Métodos Quantitativos (Modelos para a Tomada
de Decisão)
. Trilha de Estratégia (Estratégia Organizacional, Competitiva
e Corporativa).




Pensamento Crítico
Exposição e Comunicação

. Trilha de Métodos Quantitativos (Sistemas de Informação,
Cálculos I e II, Modelos para a Tomada de Decisão,
Estatística I e II, Econometria)
. Trilha de Pessoas (Gestão Estratégica de Pessoas)
. Trilha de Humanidades (Pensamento Crítico e Ética,
Sociologia e Política, História Econômica e das
Organizações)
. Trilha de Finanças (Contabilidade Financeira, Finanças I, II
e III).





Conhecimento Específico
Trabalho em Equipe
Além disso, os aspectos
éticos são avaliados a partir
da aderência dos
comportamentos dos alunos
ao Código de Ética do
Insper

. Trilha de Pessoas (Comportamento organizacional I e II)
. Trilha de Estratégia (Estratégia Competitiva e Corporativa)
. Trilha de Humanidades (Pensamento Crítico e Ética,
Sociologia e Política, História Econômica e das
Organizações).

Pensamento Crítico
Exposição e Comunicação

. Trilha de Operações (Resolução Eficaz de Problemas)
. Trilha de Pessoas (Gestão Estratégica de Pessoas,
Comportamento organizacional i e II)
. Trilha de Humanidades (Pensamento Crítico e Ética,
História Econômica e das Organizações).





VI – Desenvolver capacidade de
transferir conhecimentos da vida e
da experiência cotidianas para o
ambiente de trabalho e do seu

campo de atuação profissional, em 
diferentes modelos organizacionais,
revelando-se profissional
adaptável.
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VII – Desenvolver capacidade para
elaborar, implementar e consolidar
projetos em organizações.

VIII – Desenvolver capacidade para
realizar consultoria em gestão e
administração, pareceres e perícias
administrativas, gerenciais,
organizacionais, estratégicos e
operacionais.







Conhecimento Específico do
curso
Análise e Resolução de
Problemas

. Trilha de Operações (Gestão de Operações e Sistemas;
Resolução Eficaz de Problemas)
. Trilha de Pessoas (Comportamento organizacional II,
Gestão Estratégica de Pessoas)
. Trilha de Métodos Quantitativos (Modelos para a Tomada
de Decisão, Estatística I e II, Econometria)

Conhecimento Específico do
curso
Análise e Resolução de
Problemas

. Trilha de Operações (Gestão de Operações e Sistemas;
Resolução Eficaz de Problemas)
. Trilha de Pessoas (Gestão Estratégica de Pessoas)
. Trilha de Estratégia (Estratégia Competitiva e Corporativa)
. Trilha de Marketing (Gestão de Marketing e Marketing
Avançado)
. Trilha de Métodos Quantitativos (Modelos para a Tomada
de Decisão, Estatística I e II, Econometria)
. Trilha de Finanças (Contabilidade Gerencial, Finanças I, II,
III).

* como as competências e habilidades são transversais, optou-se por citar as trilhas de aprendizagem e algumas discplinas que são
centrais no desenvolvimento daquele item. Desta forma, a lista não é exaustiva.

CONTEÚDOS CURRICULARES

Antropologia, Sociologia,
Ciência Política, Filosofia e
Ética

Pensamento Crítico e Ética, Sociologia e Política, História
Econômica e das Organizações.

Psicologia e Comportamento
Organizacional

Comportamento Organizacional I e II.

Sistemas e Tecnologias da
Informação e Comunicação;

Sistemas de Informação, Gestão de Operações e Sistemas.

Ciências Jurídicas, Econômicas
e Contábeis;

Microeconomia I e II, Fundamentos de Macroeconomia,
Contabilidade Financeira e Gerencial, Direito aplicado à
Administração.

Teorias da Administração e das
Organizações

Fundamento da Admnistração, história Econômica e das
Organizações, Modelos para a Tomada de Decisão,
Estratégia Organizacional, Comportamento Organizacional I
e II, Gestão de Operações e Sistemas.

Áreas funcionais da
administração: Recursos
Humanos, Marketing, Finanças
e Operações

Gestão Estratégica de Pessoas, Gestão de Marketing,
Marketing Avançado, Finanças I, II e II, Gestão de
Operações e Sistemas, Gestão da Cadeia de Suprimentos.

Planejamento e gestão
estratégica; Gestão de projetos;
Gestão de processos e
serviços;

Estratégia Organizacional, Estratégia Competitiva e
Corporativa, Resolução Eficaz de Problemas, Gestão de
Oeprações e da Cadeia de Suprimentos, Contabilidade
Financeira e Gerencial.

Gestão da inovação, Gestão do
conhecimento, Pesquisa e
desenvolvimento,
Empreendedorismo e
Sustentabilidade;
Métodos quantitativos aplicados
à administração: matemática,
estatística e pesquisa
operacional;
Métodos qualitativos aplicados
à administração.

Estratégia Organizacional, Estratégia Competitiva e
Corporativa, Fundamentos da Administração.

Modelos para a Tomada de Decisão, Estatítistica I e II,
Econometria, Marketing Avançado.
Fundamentos da Administração, Comprotamento
Organizacional I e II, Resolução Eficaz de Problemas,
Gestão da Cadeia de Suprimentos.
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