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1 - Justificativa 
 

O contexto organizacional contemporâneo é fortemente impactado pela velocidade da informação e 
da comunicação, pela reorganização do mundo do trabalho, pelo desenvolvimento científico, 
tecnológico e cultural e por relações sociais e políticas que implicam na exigência de um 
comportamento de pessoas e equipes cada vez mais resiliente e de troca de experiências em tempo 
real. 
A capacitação profissional enfrenta a necessidade e o desafio de articular o que ocorre no mundo 
com a estrutura organizacional, seus processos e tecnologia , com vistas a promover a otimização do 
desempenho das pessoas e da cultura organizacional.   
O Curso GESTÃO COM PESSOAS encontra justificativa ainda, no fato de possuir uma abordagem de 
natureza humanística que promove o estudo das possibilidades de atuação profissional, por 
intermédio de um programa que integra o domínio e o uso de Técnicas e Ferramentas de Gestão a 
questões significativas como a Liderança Situacional, a Tomada de Decisão, a Negociação Qualitativa 
e a Administração de Conflitos, preparando os participantes para estágios mais avançados do 
trabalho em equipe, onde a importância do pensamento estratégico, da autoestima, da 
autoconfiança, do controle emocional e da capacidade de superação de limites, estimulem o 
desenvolvimento de pessoas no compartilhamento de soluções inovadoras frente à busca de um 
resultado programado (meta). 

2 - Objetivos 
 
Objetivo Geral: 

“Capacitar profissionais a gerenciar com pessoas as competências necessárias para uma atuação 
plena e produtiva na área de Gestão de Recursos Humanos”. 
 

 
Objetivos Específicos: 

• Atuar no planejamento e gerenciamento de pessoas dentro de uma organização, assim como nos 
diversos subsistemas de pessoas como: provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e 
monitoramento. 

• Contribuir para o enriquecimento comportamental e profissional das equipes de trabalho, dentro 
de um ambiente organizacional produtivo; 
• Atuar como líder na mobilização de pessoas e equipes na execução de atividades do cotidiano 
organizacional; 
• Gerenciar e promover a melhoria contínua de processos de RH com foco em resultados; 
• Conhecer métodos e ferramentas para o desenvolvimento de talentos, a avaliação de pessoas na 
organização, assim como os sistemas de reconhecimento e de incentivo ao desempenho.  
• Desenvolver as principais competências associadas ao perfil de um gestor 
 com Pessoas. 
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3 - Público-Alvo 
 

Este curso está voltado, principalmente, para graduados nas diversas áreas do conhecimento, para 
empresários e empreendedores que atuam ou pretendam atuar gerenciando pessoas e equipes com 
excelência. 

 

4 – Concepção do Programa 
 

O curso utilizará em seu núcleo estruturante, o referencial dos Critérios de excelência do Prêmio 
Nacional da Qualidade® (PNQ).  Prêmio é o reconhecimento máximo à excelência da gestão das 
organizações no Brasil. 

. 
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CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA DO PNQ* 

1. Informações e conhecimento 

2. Liderança 

3. Estratégia e planos 

4. Processos 

5. Pessoas 

6. Clientes 

7. Sociedade 

8. Resultados 

 

FUNDAMENTOS DA EXCELÊNCIA - Modelo de Excelência da Gestão® (MEG).** 

9. Pensamento Sistêmico 

10. Aprendizado organizacional 

11. Cultura da melhoria contínua 

12. Liderança e constância de propósitos 

13. Orientação por processos e informações 

14. Visão de futuro  

15. Geração de valor  

16. Valorização das pessoas 

17. Conhecimento sobre o cliente e o mercado 

18. Desenvolvimento de parcerias 

19. Responsabilidade social 

 

 

 

 

 

 ** A descrição detalhada dos Critérios e Fundamentos da Excelência constam do Anexo1.  
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Programa: 

 

 

Disciplina CH 

MÓDULO I: Informações e conhecimento   

Fundamentos de Gestão e Critérios excelência PNQ. Aula (Inaugural) 24 

Gestão do Conhecimento e Educação corporativa. 24 

Didática do ensino superior. 24 

Metodologia científica. 24 

MÓDULO II: Liderança, Cultura de excelência e Análise do desempenho da organização.   

Liderança (coaching/mentoring). 24 

MÓDULO III: Pessoas   

Comportamento Humano nas Organizações.  24 

Comunicação e Relacionamento Interpessoal.  24 

Negociação e Gestão de Conflitos. 24 

Jogos e Dinâmicas aplicadas à gestão com pessoas. 24 

MÓDULO IV: Estratégia e Planos   

Planejamento Estratégico de Gestão com Pessoas.  24 

MÓDULO V: Processos   

Subsistemas de gestão pessoas: subsistemas de Provisão, de aplicação, de Manutenção de 
desenvolvimento e de monitoramento. 

24 

Gestão de projetos em Gestão com Pessoas 24 

MÓDULO VI: Clientes   

Gestão de Atendimento e Relacionamento com os clientes 24 

MÓDULO VII: Sociedade   

Ética e Sustentabilidade 24 

MÓDULO VIII: Resultados    

Indicadores de desempenho em RH. 24 

Carga horária total 360 

Orientação de TCC* 24 
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5 - Coordenação 

Nome: Ricardo Antonio Bueno Soares 
Titulação: Mestre em Ciências Empresariais 
Currículo Resumido: 
Doutorando em Educação – (UDS/VECHILE/UFRRJ). Mestre em Ciências Empresariais, Pós-Graduado 

em Docência do Ensino Superior, especialista em Gestão Estratégica; graduado em Administração de 

Empresas Atua como docente e coordenador em cursos de Graduação e Pós-graduação. Atualmente 

é Professor pesquisador da Escola Politécnica da UFRJ. Possui mais de vinte anos de experiência em 

consultoria em estratégia e desenvolvimento gerencial, atuando em empresas de médio e grande 

porte.  É Professor do MBA de Gestão e gerenciamento de Projetos (Master in Project Management) 

da UFRJ e Coordenador de Pós-Graduação na Faculdade Presbiteriana Mackenzie RJ. Atua como gestor 

em projetos de sistemas de gerenciamento de informações e em projetos de desenvolvimento e 

implantação de softwares de EAD com certificação profissional em gestão de projetos IPMA-D. Autor 

pela Editora Campus Elsevier e membro do conselho pedagógico da Editora Impetus. Coordenou várias 

obras da série Gestão com Resultados. Coach empresarial com especialização em Coaching Group e 

Membro da rede Global de Mentores. Empresário, é sócio diretor da P&D Consulting e Diretor do 

Comitê Independente de Certificação da IPMA (International Project Management Association) Brasil. 

Coordenador Adjunto da Comissão especial de Portfólios Programas e Projetos – CRA RJ. Embaixador 

Mentor da Red Global de Mentores. 

 
Link para Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5244083358811365 

 
6 - Período e Periodicidade 

 

Período estimado de duração do Curso: 15 meses 
Dias da Semana: Sábados 
Horário: 09:00 às 17:00 

 
7 – Perfil Acadêmico/Profissional do Docente 

 
Em decorrência do corpo de alunos ser constituído por profissionais que desempenham atividades 

diretamente relacionadas a temática do Curso, sendo o curso de cunho prático e teórico, o corpo 

docente é composto por profissionais de renome no mercado que possuem ampla experiência 

profissional e desempenham atividades chave em suas respectivas áreas de atuação.  

A relação entre a atuação profissional e a formação dos docentes e sua adequação para ministrar as 

disciplinas constantes da estrutura curricular é uma das prioridades do curso.  
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8 - Trabalho Final 

O trabalho final será realizado com a produção de um artigo científico, tendo como objetivo avaliar o 
conhecimento adquirido ao longo do curso. 
Como avaliação, o aluno elaborará, de forma individual, um projeto prático baseado em um estudo de 
caso, integrando todo o conhecimento adquirido nas disciplinas cursadas. Será considerado aprovado 
no trabalho final do curso, os alunos que obtiverem nota igual ou superior a sete (7,0).  

 
9 – Conteúdo Programático 

Disciplina Ementa 

MÓDULO I: Informações e conhecimento   

Fundamentos de Gestão e Critérios excelência 
PNQ. Aula (Inaugural) 

Fundamentos de Gestão e Critérios Excelência PNQ. Aula 

(Inaugural)  

EMENTA 
 

Os fundamentos de gestão: a Fundação Nacional da Qualidade. 

os Fundamentos da Excelência em Gestão. 

O Modelo de Excelência da Gestão ® (MEG). Critérios 

excelência: liderança, estratégias e planos,  clientes, sociedade,  

informações e conhecimento, pessoas, processos e  resultados. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
BÁSICA 
 
FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE.Critérios Compromisso 
com a Excelência e Rumo à Excelência 2008: Rede Nacional de 
Excelência.São Paulo: Fundação Nacional da Qualidade, 2008. 
 
GARVIN, David A. Gerenciando a qualidade: a visão estratégica e 
competitiva. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2002. 
 
COMPLEMENTAR 
 
LATHAM, John; VINYARD, John. Baldrige user’s guide: 
organization diagnosis, design, and  transformation. New Jersey: 
John Wiley &Sons, 2006. 
 
HARRISON, Michael I.; SHIROM, Arie. Organizational diagnosis 
and assessment: bridging theory and practice. California: Sage 
Publications, 1999. 

 
Gestão do Conhecimento e Educação 
corporativa. 

Gestão do Conhecimento e Educação Corporativa.  

 

EMENTA 
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Conceituação de Gestão do Conhecimento, teorias e princípios. 

Visão estratégica da informação na sociedade do conhecimento. 

Informação e Conhecimento no contexto organizacional. 

Educação Corporativa conceito e 

experiências. Universidades corporativas. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA: 

NONAKA, L.; TAKEUCHI, H Criação do Conhecimento na 

empresa: Como empresas japonesas geram a dinâmica da 

inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

THIESEN, J. DA S. O futuro da educação: contribuições da 

gestão do conhecimento. Campinas: Papirus, 2011. 

EBOLI, M. FISHER, A. L.; AMORIM, W. A. P. Educação 

Corporativa: Fundamentos, evolução e implantação de projetos. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

 

COMPLEMENTAR 

RICARDO, E. J. Gestão da educação corporativa. São Paulo: 

Pearson, 2007. 

MEISTER, J. C. Educação Corporativa: a gestão do capital 

intelectual através das universidades corporativas,. São Paulo: 

Makron Books, 1999. 

 
Didática do ensino superior. Didática do ensino superior.  

 

EMENTA 

O gestor com pessoas e a relação ensino-aprendizagem. 

Conceitos fundamentais em didática do ensino superior. 

Estratégias de ensino. O processo ensino/aprendizagem.  

Dimensões do processo didático e seus eixos norteadores: 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. As organizações e o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem: os planos de 

aula e os programas de treinamento. Os objetivos de ensino, os 

conteúdos programáticos as estratégias de ensino-aprendizagem. 

As interações em sala de aula: o papel dos professores e dos 

alunos. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
BÁSICA 
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 LOWMAN, J. Dominando as Técnicas de Ensino. Atlas, 2004.  
 
FREIRE, P. Pedagogia de Autonomia: saberes necessários à 
prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.  
 
PERRENOUD, P. Dez novas Competências para ensinar. Porto 
Alegre: ARTMED, 2000. 
 
 
COMPLEMENTAR 
 
MOREIRA, D.A. (org) Didática do ensino superior: técnicas e 
tendências. São Paulo: Pioneira, 1997. 
 
BORDENAVE, J.D.; PEREIA, A.M. Estratégias de ensino-
aprendizagem. São Paulo: Vozes. 1999. 
 
GIL, A.C. Avaliação da aprendizagem: Metodologia do Ensino 
Superior. São Paulo: Atlas, 1997.  
 

Metodologia científica. Metodologia Científica.  

 

EMENTA 

 

Fundamentos da Metodologia Científica. A Comunicação 

Científica. Métodos e técnicas de pesquisa. A 

comunicação entre orientados/orientadores.  Normas para 

Elaboração de Trabalhos Acadêmicos.  O pré-projetode pesquisa. 

O Projeto de Pesquisa. A organização de texto científico (Normas 

ABNT). 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
BÁSICA 
 
ACEVEDO, Claudia R., NOHARA, Jouliana J. Monografia no 
Curso de Administração: guia completo de conteúdo e forma: 
inclui normas da ABNT, TCC, TGI, trabalhos de estágio, MBA, 
dissertações, teses. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
ROESCH, Silvia Maria A., MELLO, Maria I. Projetos de Estágio e 
Pesquisa em Administração: guia para estágios, TCC, 
dissertações e estudos de caso. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
VERGARA, Sylvia C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em 
Administração. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
ANDRADE, M. M. Redação científica: elaboração de TCC passo a 
passo. São Paulo: Factash, 2007.  
 
SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. 10.ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001.  
 
COMPLEMENTAR 
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AZEVEDO, I. B. O Prazer da Produção Científica. São Paulo: 
Hagnos, 2000. 
BRENNER, E. M. Manual de Planejamento e Apresentação de 
Trabalhos Acadêmicos. São Paulo: Atlas, 2007 
 
PARRA FILHO, D.; SANTOS, J. A. Apresentação de trabalhos 
científicos: monografia, TCC, teses e dissertações. 7.ed. São 
Paulo: Futura, 2002.  
 
OLIVEIRA, S. L. Tratado de metodologia científica: projetos de 
pesquisas, TGI, TCC, monografias, dissertações e teses. 2.ed. 
São Paulo: Pioneira, 2000.  
 
MEDEIROS. J. B. Redação Científica: A prática de Fechamento, 
resumo, resenhas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
MONTEIRO, G. Guia para a elaboração de projetos, trabalhos de 
conclusão de curso (TCCs), dissertações e teses. São Paulo: 
Edicon,1998. 
 

MÓDULO II: Liderança, Cultura de excelência e 
Análise do desempenho da organização. 

 

Liderança (coaching/mentoring). Liderança, Coaching e Mentoring  

EMENTA: 
 

Contextualização dos novos comportamentos organizacionais. Visão da 
liderança como uma competência intrínseca. Compreensão do processo 
de liderança com foco em resultados. Compreensão do processo de 
Coaching e de outros processos de desenvolvimento.  Ferramentas de 
coaching e noções de aplicação. O conceito de mentoring. Objetivos do 
mentoring nas organizações.  
 
 
BIBLIOGRAFIA 

 
BÁSICA 

CAVALCANTI, Vera Lucia (Et al.). Liderança e motivação. 3. ed. 
Rio de Janeiro, RJ: FGV Ed., 2009. 

 
BLOCH, Vicky.; MENDES, J.; VISCONTE, Luiz. Coaching 
Executivo : Uma questão de atitude. Rio de Janeiro : Elsevier, 
2012 

 
CHARAN, R.; DROTTER, S.; NOEL, J. Pipeline de liderança: O 
Desenvolvimento de líderes como diferencial competitivo.São 
Paulo: Elsevier, 2012 
 
COMPLEMENTAR 
 

HARVARD BUSINESS REVIEW ; Rodriguez, Martius Vicente Rodriguez y, 
Org. Liderança e motivação Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  
 
CARPILOVSKY, Marcelo ; Cavalcanti, Vera Lucia ; Lund, Myrian. Liderança 
e motivação Rio de Janeiro: FGV, 2005.  
 
FIORELLI, José Osmir. Psicologia para administradores: 
integrando teoria e prática. 2ª ed. SP: Atlas, 2001. 
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MÓDULO III: Pessoas  

Comportamento Humano nas Organizações.  Comportamento Humano nas Organizações 
 
EMENTA: 
 

Aspectos do comportamento das organizações e das pessoas. 
Motivação e satisfação no ambiente de trabalho.  Dinâmica de grupos e 
equipes de trabalho. Relações interpessoais e mecanismos que movem 
o comportamento humano;  Empowerment e participação. Gestão da 
mudança.  
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
BÁSICA 
 
ROBBINS, Stephen P.; Comportamento organizacional. 11 ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2007.  
 
NEWSTROM, J. W. Comportamento organizacional: o comportamento 
humano no trabalho. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.  
 
 
SOTO, E. Comportamento organizacional: o impacto das emoções. São 
Paulo: Cengage Learning, 2011.  
 
WAGNER, J. A.; HOLLENBECK, J. R. Comportamento organizacional: 
criando vantagem competitiva. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  
 
 
COMPLEMENTAR 
 

NEWSTROM, J. W. Comportamento organizacional: o comportamento 
humano no trabalho. São Paulo: 
McGraw-Hill, 2008. 
 
FIORELLI, J. O. Psicologia para administradores: integrando teoria e 
prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

Comunicação e Relacionamento Interpessoal.  Comunicação e Relacionamento Interpessoal.  

EMENTA: 
O modelo de comunicação. Principais barreiras à 
comunicação. Gerenciando a comunicação formal e informal. 
Reconhecendo os canais preferenciais . A comunicação plena 
e o rapport . Assertividade para comunicar e convencer. O 
gerenciamento eficaz do feedback corretivo e de incentivo. 

 
BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

ROGER, Cahen. Comunicação empresarial. 10.ed. Rio de Janeiro : Best 
Seller, 2005.  
 
PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial: conceitos e técnicas 
para administradores Campinas: Alínea, 2002 . 
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BUENO, WILSON DA COSTA. Comunicação empresarial: teoria e 
pesquisa Barueri:Manole, 2003.  
 
 
COMPLEMENTAR  
 
REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do – Comunicação Empresarial, 
Comunicação Institucional, São Paulo, Summus, 1986. 
 
REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação empresarial, 
comunicação institucional : conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, 
planejamento e técnicas. São Paulo : Summus, 1986.  
 
MEDEIROS, João Bosco – Correspondência: Técnicas de Comunicação 
Criativa, São Paulo, Atlas, 2002 
BAHIA, Juarez – Introdução à Comunicação Empresarial, Rio de Janeiro, 
Mauá, 1995. 

 
Negociação e Gestão de Conflitos. Negociação e Gestão de Conflitos.  

 
EMENTA: 
 
O auto-conhecimento. Os estilos de negociadores. A competência 
interpessoal e a criatividade na solução de problemas. 
Flexibilidade, comportamento e resultado. Ciclo estratégico da 
negociação. As técnicas, estratégias e táticas de negociação. 
Criando as bases de argumentação. Influenciando a percepção do 
interlocutor. Estabelecendo a ZOPA: zona de possível acordo. A 
matriz de concessões. Vencendo as resistências e superando 
impasse. Estabelecendo o MACNA: melhor alternativa no caso de 
não acordo. 
 
BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

CARVALHAL, Eugenio do; ANDRÉ NETO, Antônio; ANDRADE, 
Gersem Martins de Negociação e Administração de conflitos. São 
Paulo: FGV, 2009. 

MACEDO, Marcelo Álvaro da S.; ALYRIO, Rovigatti Danilo; 
BERNARDES, Rui Otávio. Princípio de Negociação: ferramentas 
e gestão. Atlas: São Paulo, 2007. 

COHEN, Steven P. Como se tornar um bom negociador – 24 
horas para fechar acordos duradouros e lucrativos. Rio de 
Janeiro: Ed. Sextante, 2008. 
 

COMPLEMENTAR 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2ª Ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

WANDERLEY, José Augusto. Negociação total: encontrando 
soluções, vencendo resistências, obtendo resultados. 7ª Ed. 
Gente: São Paulo, 2003. 
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WATKINS, Michael. Negociação - Série Harvard Business 
Essentials. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

Jogos e Dinâmicas aplicadas à gestão com 
pessoas. 

Jogos e dinâmicas aplicadas à gestão com pessoas.  

 

EMENTA 

Jogos: panorama Histórico.Jogos : principais conceitos. Tipologia 

dos jogos.Características e aplicabilidade dos jogos na gestão com 

pessoas. O papel do facilitador na condução de jogos. A ação do 

facilitador x processo grupal. O ciclo de atividade vivencial. As 

possibilidades e limitações dos jogos corporativos. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
BÁSICA 
 
 
GRAMIGNA, Maria Rita. Jogos de empresas e técnicas vivenciais. 
2ª ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006. 

LUPERINI, Roberto. Dinâmicas e jogos na empresa: método, instrumento 
e práticas de treinamento. Rio de Janeiro: Vozes, 2008.  
 
BARÇANTE, Luiz César. Jogos, negócios e empresas. Rio de 
Janeiro: Qualitymark, 2007. 
 
COMPLEMENTAR 
 
JALOWITZKI, Marise. Jogos e técnicas vivenciais nas empresas. 
3ª ed. São Paulo: Madras, 2001. 
 

GOLDSTEIN, Maurício; READ, Philips. Jogos políticos nas empresas. Rio 
de Janeiro: Campus, 2009.  
 
PLANTULLO, Vicente Lentini. Treinamento e desenvolvimento de 
empresas: análise de modelos. Curitiba: Juruá, 2008.  

 
MÓDULO IV: Estratégia e Planos  

Planejamento Estratégico de Gestão com 
Pessoas.  

Planejamento Estratégico de Gestão com Pessoas.   

Planejamento e Estratégia: fundamentos. O Planejamento 
Estratégico de gestão com pessoas. O escopo Estratégico. 
Análise de Cenários. Análise do ambiental. Fatores críticos de 
sucesso. Matriz SWOT cruzada. Delineamento das Estratégias 
competitivas e de sustentação. Estratégias. Estratégias 
competitivas genéricas aplicadas à gestão com pessoas. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

MINTZBERG,Henry;Ahlstrand Bruce;Joseph Lampel.Safári de 
Estratégia.Porto Alegre:Bookman,2007. 
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Kaplan, Robert S. ; David P. Norton. Alinhamento: utilizando o 
BSC para criar sinergias corporativas. RJ: Campus, 2006;  
 
KAPLAN,Robert; Norton P.David.BSC Mapas Estratégicos.São 
Paulo:Campos,2007. 
 
KIM, W. Chan e MAUBORGNE, Renée. A estratégia do Oceano 
Azul. RJ: Campus, 2005;  
 

COMPLEMENTAR 

MAcDONELL, E. e ANSOFF, H. I. Implantando a administração 
estratégica. São Paulo: São Paulo, Atlas, 2007. 
 
BOHLANDER,George; Snell,Scott;Sherman Arthur. Administração 
de Recursos Humanos.São Paulo:Thomson,2006. 
 
WRIGHT, Peter, KROLL, Mark J. e PARNELl, John. 
Administração estratégica: conceitos. São Paulo: Atlas, 2007 

 
MÓDULO V: Processos  

Subsistemas de gestão pessoas: subsistemas de 
Provisão, de aplicação, de Manutenção de 
desenvolvimento e de monitoramento. 

Os Subsistemas de gestão com pessoas  

EMENTA 

Mercado de trabalho e desafios atuais de Gestão com Pessoas. 

Subsistemas de Recursos Humanos: de provisão, de aplicação, de 
manutenção, de desenvolvimento e de monitoração. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

CHIAVENATO, I.  Recursos Humanos: o capital humano das 
organizações.  Rio de Janeiro; Elsevier, 2009.  

DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. São 
Paulo; Pearson, 2008. 

FRANÇA, A. C. Práticas de Recursos Humanos - Conceitos, 
Ferramentas e Procedimentos; São Paulo: Atlas, 2008. 

LACOMBE, F. Recursos Humanos - Princípios e Tendências; São 
Paulo: Saraiva, 2011. 

COMPLEMENTAR 

GIL, ANTONIO CARLOS. Gestão de Pessoas - Enfoque nos 
Papéis Profissionais. São Paulo; Atlas, 2007. 
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BOHLANDER, G.; SNELL, S.  Administração de Recursos 
Humanos. São Paulo; Pioneira Thomson Learning,, 2010. 

MASCARENHAS, A. Gestão Estratégica de Pessoas: Evolução, 
Teoria e Crítica; São Paulo: Cengage Leraning, 2009. 

ACADEMIA PEARSON. Administração de Recursos Humanos.; 
São Paulo: Pearson, 2010. 

 

Gestão de projetos em Gestão com Pessoas Gestão de projetos em Gestão com Pessoas   

EMENTA: 

Definição de Projeto.Contexto e Evolução do Gerenciamento de 
Projetos. As áreas de conhecimento e os processos de 
gerenciamento do PMBoK.: iniciais, de planejamento, de 
execução, de controle e de encerramento. Ciclo de Vida dos 
Projetos. Estruturas Analíticas de Projetos (EAP).Diagrama de 
Gantt.Método  PERT/CPM.Caminho Crítico.Cronograma Físico e 
Financeiro.Alocação de recursos humanos e 
financeiros.Planejamento, Acompanhamento e Controle do 
Projeto. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

GRAY, C. F.; LARSON, E. W. Gerenciamento de projetos: o 
processo gerencial . São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 
NOCÊRA, R. J. Gerenciamento de projetos: teoria e prática. 2009. 
 
VARGAS, R. V. Manual prático do plano de projeto: utilizando o 
PMBOK guide . Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 
 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru, Administração de Projetos: 
transformando idéias em realidade. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
 
COMPLEMENTAR 
 
MEREDITH, R.Jack;Mantel J.Samuel Jr.Administração de 
Projetos.São Paulo:LTC,2007. 
 
KERZNER,Harold. Gestão de Projetos.Porto 
Alegre:Bookman,2007. 
 
DUFFY, Mary. Gestão de projetos. São Paulo: Campus, 2006. 
 

 

MÓDULO VI: Clientes  

Gestão de Atendimento e Relacionamento com 
os clientes 

Gestão do Atendimento e do Relacionamento com os clientes  
 
EMENTA: 
 
Cliente: quem é quem neste negócio?  Foco no foco do cliente: 
resultados e sustentabildade do negócio.   A visão sistêmica: 
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cooperação interna x competição externa.  Atendimento & 
relacionamento com o cliente interno: edificando a base para 
excelência organizacional. Principais cuidados no atendimento e 
relacionamento com os clientes. Aprendendo a lidar com as 
críticas. Atitudes que geram comportamentos defensivos e 
receptivos nos clientes. Como encantar e fãdelizar os clientes. O 
CRM. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

PERRY, Bill; FORD, Lisa; MCNAIR, David. O excepcional 
atendimento ao cliente. São Paulo: Edicta, 2005. 
COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira; MELLO, Carlos Henrique 
Pereira; SILVA, Carlos Eduardo Sanches; TURRIONI, João 
Batista. Gestão do processo de desenvolvimento de serviços. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
ANGELO, Cláudio F. de.; GIANGRANDE, Vera. Marketing de 
relacionamento no varejo. São Paulo: Saint Paul, 2004. 
DANTAS, Edmundo B. Atendimento ao público nas organizações. 
São Paulo: Senac, 2004. 
 
COMPLEMENTAR 
DALLEDONNE, Jorge. Gestão de serviços. São Paulo: Senac-SP, 
2009. 
FREIRE, Alexandre. Arte de gerenciar serviços. São Paulo: 
Artliber, 2009. 
LAS CASAS, Alexandre L. Administração de Vendas. 8ed. São 
Paulo: Atlas, 2005. 
FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona J. 
Administração de serviços: operações, estratégia e tecnologia da 
informação. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
STANTON, John L. SPIRO, Rosann. Administração de vendas. 
10ed. São Paulo: LTC, 2000. 

MÓDULO VII: Sociedade  

Ética e Sustentabilidade Ética e Comprometimento  

 
EMENTA 
 

O conceito de ética e seu objeto de estudo. As teorias éticas e os 
processos de decisão. A ética e a moral. A questão ética nas 
organizações. A ética e a lógica dos resultados. Os mitos sobre 
negócios; A conduta ética na Gestão com pessoas.  O 
desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade. Responsabilidade 
social e ambiental. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

MIRANDA, Danilo Santos de (org.) Ética e Cultura. São Paulo: 
Perspectiva, 2011. 

SROUR, Robert H. Ética empresarial. Rio de Janeiro: Campus, 
2003. 
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NASCIMENTO, L. F.; LEMOS, A.D.C; MELLO, M. C. A. Gestão 
Socioambiental Estratégica. Porto Alegre: Editora Bookman, 
2008.  
 
BARBIERI, J. C., SIMANTOB, M. A. Organizações Inovadoras 
Sustentáveis. São Paulo: Atlas.2007.  

TACHIZAWA, T. et al. Gestão Ambiental - Enfoque estratégico 
aplicado ao desenvolvimento sustentável. São Paulo: Pearson. 
2006. 

 
COMPLEMENTAR 

VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética.19.ed. Rio de janeiro : 
Civilização Brasileira, 1999.  

RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e Competência. 5.ed. São Paulo : 

Cortez, 1997.  

 
BARBOSA, Avamor Berlanga, BERLANGA, Taylon Soffener. 
Ética geral e profissional. 1.ed. Marilia : UNIMAR, 1999.  
 
Appel, Karl Otto - Estudos de Moral Moderna. São Paulo. 
Ed.Vozes. 1994. 

 
MÓDULO VIII: Resultados   

Avaliação e indicadores de desempenho em RH. Avaliação e indicadores de desempenho em RH.  

EMENTA 

 
Avaliação de desempenho humano como um projeto integrado às 
práticas de administração de recursos humanos. Políticas e 
procedimentos para gestão de desempenho eficaz. Fatores que afetam 
o desempenho no cargo. Análise de ambientes empresariais maduros 
ou imaturos para a avaliação de desempenho. Modelos de avaliação de 
desempenho. A utilização de um sistema de indicadores de 
desempenho. A implantação de um sistema de indicadores de avaliação 
de desempenho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASSIS, Marcelino Tadeu de. Indicadores de Gestão de Recursos 
Humanos – usando indicadores demográficos, financeiros e de 
processos na gestão do capital humano. Qualimark, 2012. 
 
Fundação Nacional da Qualidade – Critérios Compromisso com a 
Excelência e Rumo a Excelência 
2008 – São Paulo, 2008 
 
DIEHL, Astor A.; TATIM, Denise C. Pesquisa em ciências sociais 
aplicadas. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 
 
COMPLEMENTAR 
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OLIVEIRA, Luís Martins de; HERNANDEZ José Perez Jr.; SILVA, 
Carlos Alberto dos Santos. Controladoria estratégica. São Paulo: 
Atlas, 2002. 

BOUDREAU, John W. MILKOVICH, George T. Administração de 
Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 2000. 

EDVINSSON, L.; MALONE, M. S. Capital intelectual. São Paulo: 
Makron Books, 1998. 

 

 
 
 
10 - Corpo Docente 

Professor Titulação Link Lattes Disciplina(s) 

Alessandro Garcia Mestre http://lattes.cnpq.br/2714133192500291 Gestão do 

Conhecimento e 

Educação Corporativa/ 

Indicadores de RH 

Carlos Augusto 

Correia Lima Reis 

Mestre http://lattes.cnpq.br/210273732221301 Comportamento 

Humano nas Org./ 

Subsistemas de Gest c/ 

pessoas 

Débora Dias Mestre http://lattes.cnpq.br/7882229698032185 Didática do Ensino 

Superior/ Metod Cient/ 

Fundamentos PNQ 

Jeffrey Hanson  

Costa 

Mestre http://lattes.cnpq.br/5179830793465168 Avaliação e Indicadores 

de desempenho/ 

Negociação e Gestão de 

Conflitos 

Kleber Rodrigues Mestre http://lattes.cnpq.br/6258625219775708 Técnicas de Coaching, 

Mentoring / Gestão do 

Atendimentos 

http://lattes.cnpq.br/2714133192500291
http://lattes.cnpq.br/210273732221301
http://lattes.cnpq.br/7882229698032185
http://lattes.cnpq.br/5179830793465168
http://lattes.cnpq.br/6258625219775708
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Ricardo Soares Mestre http://lattes.cnpq.br/5244083358811365 

 

Jogos e Dinâmicas/ 

Planejamento 

Estratégico/ Gest. 

Conhec. 

Odon Bella Mestre http://lattes.cnpq.br/5111780678498414 Ética e 

Sustentabilidade/  

Pedro Cunha Mestre  ttp://lattes.cnpq.br/3320649413534966 

 

Gestão de projetos em 

Educação 

Fernando Santoro  http://lattes.cnpq.br/9733350839541866 Comunicação e 

Relacionamento/ 

Negociação e Gestão de 

Conflitos 

 

11 – Metodologia 

O curso será executado por profissionais de ensino com experiência prática de mercado, sendo a 

proposta de trabalho desenvolvida com um misto de pesquisa e prática. Serão realizadas aulas 

expositivas, compostas por conteúdos teóricos e práticos (estudos de caso) utilizando recursos 

multimídia (Datashow e computadores) e outros recursos de auxiliem no desenvolvimento da aula.  

Os professores desenvolverão trabalhos individuais e em grupos para orientar os alunos na aplicação 

dos conhecimentos adquiridos em cada disciplina de cada módulo, fazendo sempre a conexão entre 

teoria e prática. 

O curso contará com atividades extraclasse, como trabalhos de campo e realização de seminários e 

artigos científicos. 

Cabe á coordenação acadêmica do curso a estruturação do calendário acadêmico, assim como a 

ordenação de implementação de disciplinas e escolha dos docentes que atuarão na aplicação do curso. 

 

 
12 – Interdisciplinaridade 

O curso é naturalmente interdisciplinar, alinhando conhecimentos das áreas de administração, 

finanças, gestão e tecnologia da informação. 

A busca por interdisciplinaridade, cabe ressaltar, é um dos objetivos da Faculdade Presbiteriana 

Mackenzie Rio.  

 

http://lattes.cnpq.br/5244083358811365
http://lattes.cnpq.br/5111780678498414
http://lattes.cnpq.br/3706424836329551
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13 – Atividades Complementares 

Inobstante não haver a exigência de atividades complementares, os alunos são incentivados a 

participar de eventos da Faculdade (palestras e seminários), bem como em outras instituições.  

 

 
14 – Tecnologia e Infraestrutura física 

O curso será aplicado na modalidade presencial.  O material didático de apoio será distribuído por 

meio eletrônico (PDF) entre professores e alunos e/ou por grupo criado na internet com esse objetivo. 

O curso conta com salas de aula amplas, arejadas e bem estruturadas, tendo como complemento 

oferecido pela instituição os recursos elencados no item 15. A Instituição também dispõe de 

laboratório de Informática e de uma biblioteca com amplo acervo físico e virtual. 

 
15 – Critério de Seleção 

O pré-requisito essencial para a admissão nos cursos de Pós-graduação da FPM RIO é possuir diploma 

de graduação em qualquer curso superior. Adicionalmente é exigido um currículo atualizado como 

critério adicional de seleção, que será utilizado eventualmente em entrevista com o coordenador do 

curso no caso de procura superior à oferta de vagas.  

Ao matricular-se, o aluno aceitará as normas estabelecidas pelo Regulamento Interno e Regulamentos 

da Faculdade Presbiteriana Mackenzie RIO. Cada disciplina do curso terá sua avaliação própria. Caso o 

aluno seja reprovado em uma disciplina, por insuficiência de nota ou de presença, terá de repeti-la em 

um outro curso que venha a ser programado. 

O encerramento das inscrições acontecerá 48 horas antes do início do Curso. 

Documentação necessária: Currículo Vitae resumido, Cópias do RG, CPF e do Diploma ou Certificado 

de Conclusão e do Histórico Escolar da Graduação. 

 

 

16 – Sistema de Avaliação 

A Coordenação do Curso entende a avaliação como um processo, diferente do julgamento e o medir 

sustentados pela concepção tradicionalista de educação, um convite/desafio, portanto, à mudança. 

Assim sendo, em seguida serão apresentadas as propostas de avaliação pedagógica e avaliação 

institucional que sustentam este curso.  

 

Avaliação Pedagógica 

As avaliações por disciplinas serão entendidas como processo, dando liberdade a cada professor de 

junto aos alunos estabelecer critérios de avaliação do conteúdo, utilizando principalmente uma ou 

mais de uma forma de avaliação, dentre as quais: provas, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, 

apresentação de seminários, artigos científicos e participação do aluno nas atividades acadêmicas. 

 

Avaliação Institucional 
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Os alunos irão avaliar a composição e desempenho do corpo decente e o atendimento administrativo 

prestado pela instituição e pela Coordenação do Curso. 

 

 

17– Controle de Frequência e Aprovação 

 

A frequência (75%) será considerada na conclusão de cada disciplina através do diário de classe. Será 

aprovado o aluno que, além da frequência mínima mencionada e que através das avaliações a que for 

submetido, obtenha nota igual ou superior a 7,0 (sete) em cada disciplina, bem como no trabalho final. 

 

Mecanismo de Gestão e Avaliação: 

- A verificação da aprendizagem escolar deve priorizar sua função constitutiva, isto é, diagnóstica, 

sempre na perspectiva de inclusão do aluno na direção de obter, cada vez mais, melhores resultados 

no processo de construção do seu aprender e do seu saber, entendido este processo enquanto ato 

que o sujeito exerce sobre si mesmo.  

- Os graus poderão variar de 0 (zero) a 10 (dez), aceitando-se, apenas, aproximação de décimos, ou 

seja apenas de uma casa decimal. Havendo apenas uma avaliação individual, que deverá ser formal e 

documentada, esta será a Nota Final da disciplina/módulo.  

 

O aluno será considerado aprovado se:  

- Obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades acadêmicas de cada 

disciplina/módulo (critério de assiduidade); e  

- A nota final que expressar o aproveitamento do processo de ensino-aprendizagem for igual ou 

superior a 7,0 (sete) em cada disciplina ou módulo e, inclusivamente, no trabalho final. 

 

 

 

18 - Certificação 

 

De acordo com as exigências da legislação educacional (Resolução CNE/CES nº 1 de 06 de abril de 

2018), o aluno deverá elaborar um Trabalho de Conclusão de Curso. Atendidos os requisitos do curso, 

será oferecido um Certificado de Pós-graduação Lato Sensu terão validade nacional, emitido pela 

Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. 

 

 

19 – Histórico da Instituição 

 

No âmbito da tradição calvinista, o projeto educacional que deu início ao Instituto Presbiteriano 

Mackenzie, mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e presentemente da Faculdade 

Presbiteriana Mackenzie Rio, tem sua origem no ano de 1870, a partir da obra de um casal de 

missionários presbiterianos norte-americanos, Rev. George Whitehill Chamberlain e sua esposa Mary 

Ann Annesley Chamberlain, em São Paulo, SP.  
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Na primavera de 1870, utilizando sua própria residência como sala de aula, Mary Chamberlain recebeu 

três crianças para a escola que se iniciava. Desde o ponto de partida, impôs-se o princípio que 

permanece até os dias de hoje, 144 anos passados, de não fazer distinção de sexo, credo ou etnia, 

acolhendo crianças que a escola da época não acolhia. No segundo ano, em 1871, foi fundada a Escola 

Americana, embrião do Colégio Presbiteriano Mackenzie, que passou a funcionar em um local mais 

espaçoso, acolhendo então 44 alunos.  

 

Se numericamente a escola era inexpressiva, a proposta pedagógica se apresentava ambiciosa e 

pioneira, para não dizer francamente revolucionária para os padrões da época. Seu modelo baseava-

se no sistema escolar americano: as classes eram mistas, praticava-se ginástica, aboliram-se as 

repetições cantadas e os castigos físicos (a famosa palmatória), introduziu-se a experimentação. 

Grande ousadia foi enfatizar a liberdade religiosa, racial e política, numa época em que as escolas eram 

reservadas à elite monarquista e escravagista. A escola foi pioneira em receber filhos de abolicionistas, 

republicanos, protestantes e judeus. 

Em 1885, o médico e educador norte-americano Horace M. Lane recebeu a Escola Americana das mãos 

do Reverendo George Chamberlain, passando a conduzir por quase três décadas os destinos da 

crescente instituição educacional presbiteriana. Datam dessa época a Escola Normal, o Protestant 

College (denominado Mackenzie College a partir de 1895), o Curso Superior de Comércio (1886), 

embrião dos posteriores cursos nas áreas de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, o 

Curso Superior de Preparatórios e a Escola de Engenharia Mackenzie College – mais antigo 

estabelecimento de ensino de engenharia do país, no segmento privado e confessional. A inserção do 

nome “Mackenzie” nesse contexto expressa a homenagem prestada ao advogado e filantropo, John 

Theron Mackenzie, cujo legado financeiro permitiu a construção da Escola de Engenharia. 

Em 1876, foi criado o Curso Superior de Filosofia, funcionando junto à Escola Americana com a 

finalidade principal de preparar professores. Poucos anos depois, em 1879, foi comprada uma área no 

bairro de Higienópolis, São Paulo, onde se encontram sediados, hoje, tanto o Colégio quanto a 

Universidade. 

 

Marco do pioneirismo que sempre permeou a instituição, a criação da primeira experiência oficial de 

cotitulação internacional, tendo a University of the State of New York como entidade associada (1893). 

Outros marcos: O primeiro curso de Química Industrial de São Paulo (1911); o mais antigo curso de 

engenharia Química do país (1922); introdução do Sistema Decimal Dewey de catalogação de 

bibliotecas no Brasil (1926); primeiro curso de Biblioteconomia do Brasil (1930); primeira Faculdade 

de Arquitetura do estado de São Paulo (1947); exigência de Projetos-Tese para os concluintes dos 

cursos superiores, antecipando-se ao requisito das monografias de conclusão de curso hoje 

implantado pelo Ministério da Educação; criação de uma rede de cursos de alfabetização de adultos, 

antecipando-se ao MOBRAL. 

Em 1927, graduaram-se as primeiras mulheres pelo Mackenzie College. Foram três no Curso de 

Química Industrial. Quase imediatamente após, em 1929, graduou-se a primeira Engenheira Arquiteta.  

O Mackenzie acompanhava o desenvolvimento do país republicano no campo da educação; e para o 

Mackenzie também se havia voltado o olhar de inúmeros educadores "escola novistas" que, à época, 

levantavam a bandeira do ensino técnico-profissionalizante como um imperativo necessário à 

reconstrução educacional do país. Em 1932 começavam as aulas do Curso Técnico Mackenzie, 

destinado às áreas de Química Industrial, Mecânica e Eletricidade. 
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Em 1940, por exigência do Estado Novo, o Mackenzie College passou a ser denominado Instituto 

Mackenzie. Eram suas unidades a Escola Americana, o Colégio Mackenzie, a Escola Técnica e a Escola 

de Engenharia. Na linha histórica temos: Mackenzie College (1892–1940), seguida do Instituto 

Mackenzie (1940-1997), depois Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM), entidade mantenedora da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. 

 

 

Em 1947, o curso de Arquitetura, então vinculado à Escola de Engenharia, deu origem à Faculdade de 

Arquitetura, a primeira no Brasil, com essa designação. No mesmo ano, foi instalada a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, que mais tarde (1980) se desdobraria em Faculdade de Letras e Educação, 

e Faculdade de Ciências Exatas e Experimentais.  

No ano de 1950, foi criada a Faculdade de Ciências Econômicas, que veio a dar origem ao atual Centro 

de Ciências Sociais e Aplicadas. Destaca-se que, em 1952, a Universidade Mackenzie foi reconhecida 

pelo Decreto nº 30.511, assinado pelo Presidente Getúlio Vargas e pelo Ministro da Educação, Dr. 

Ernesto Simões da Silva Filho, sendo solenemente instalada em 16 de abril daquele ano. Na sua origem, 

a nova universidade – terceira no estado de São Paulo – foi constituída das seguintes unidades 

acadêmicas: Escola de Engenharia, Faculdade de Arquitetura, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

e Faculdade de Ciências Econômicas.  

A criação da Faculdade de Direito deu-se em 1953. No ano de 1965, a Universidade Mackenzie tornou-

se mais uma vez pioneira nas suas iniciativas, ao escolher como Reitora a Professora Esther de 

Figueiredo Ferraz, primeira mulher no hemisfério sul a ocupar esse cargo. Foi ela, também, anos mais 

tarde, a primeira mulher no Brasil a se tornar Ministro de Estado da Educação. 

Anos mais tarde, em 1970, foram instaladas a Faculdade de Comunicação e Artes e a Faculdade de 

Tecnologia, esta última tendo atualmente a denominação de Faculdade de Computação e Informática. 

Em 1998, constituiu-se a Faculdade de Psicologia e, nos dois anos seguintes, surgiram a Faculdade de 

Teologia e a Faculdade de Educação Física, esta última localizada no então Campus Tamboré (atual 

Campus Alphaville).  

 

Em 1999, a Universidade Mackenzie passou a ser denominada Universidade Presbiteriana Mackenzie 

- UPM, reafirmando, assim, sua identidade confessional. 

O Mackenzie é uma comunidade fortemente integrada, e atribui-se a isso a identidade de propósitos 

entre a comunidade de mestres e alunos e, acima de tudo, uma tradição cultural afetiva compartilhada 

na instituição, batizada de espírito Mackenzista. 

Com essa característica empreendedora e pioneira, o Instituto Presbiteriano Mackenzie decidiu 

estender sua atuação e ampliá-la. A cidade do Rio de Janeiro foi a sede pioneira da Igreja Presbiteriana 

do Brasil, associada vitalícia do IPM. Em 12.08.69 chegava ao Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro, 

o primeiro Missionário Presbiteriano, Rev. Ashbell Green Simonton. Daí a escolha, dentro do 

planejamento estratégico do Instituto, de ampliar para a capital do Rio de Janeiro a proposta 

educacional Mackenzista.  

Atualmente, a instituição “Mackenzie” é um dos maiores complexos educacionais no contexto da 

América Latina, atuando nas mais diversas áreas do conhecimento humano, que vão da Educação 

Básica ao Ensino Superior, compreendendo neste segmento três dezenas de cursos de Graduação, 

quase 20 cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, além de seis dezenas de cursos Lato Sensu e amplo 

portfólio de atividades de Extensão.  
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Esse histórico de inúmeras realizações na área da educação projeta um desenvolvimento da Faculdade 

Presbiteriana Mackenzie Rio – FPM RIO, nascida com o objetivo de construir no Rio de Janeiro a 

excelência acadêmica já alcançada em São Paulo. 

 

 

No Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Contabilidade – IBC, anterior mantenedor da Faculdade 

Moraes Júnior, embrião da FPM RIO, foi inaugurado em 20.09.16, com sede provisória na Associação 

dos Empregados do Comércio, à Rua Gonçalves Dias, 42, 2º andar, a fim de congregar guarda-livros e 

contabilistas, elevando-lhes o nível cultural e aprimorando o exercício profissional. 

Era imprescindível, já na década de 20, o preparo profissional acadêmico para o domínio dos recursos 

científicos e tecnológicos, motivando, assim, o IBC, a acabar com o empirismo na atividade contábil.  

Fundou, então, em 1926, a Escola Técnico-Comercial, oficialmente reconhecida pela Portaria de 

14.10.30, do Ministério de Estado da Agricultura, Indústria e Comércio. Em 1932, passou a funcionar 

no sobrado do prédio da Rua da Carioca, 52, com os cursos Propedêuticos, Técnico de Guarda-Livros e 

Perito Contador.  

Em 16.10.34, foi criado o Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro, que passou a ser a entidade 

mantenedora da Escola Técnica Comercial. Esta procurou adequar-se à reforma do ensino de 1961, 

passando a denominar-se, em 1963, Colégio Comercial do Instituto Brasileiro de Contabilidade, IBC, 

atualmente sem atividades didático-pedagógicas. 

João Ferreira de Moraes Júnior, um dos fundadores do IBC, almejava a articulação sequencial do curso 

técnico de contabilidade de nível médio com o curso de grau superior, porém, não logrou êxito. A 

criação da Faculdade de Ciências Contábeis e Atuariais prevista no Estatuto do Sindicato dos 

Contabilistas do Rio de Janeiro continuava no papel até 25 de abril 1964, quando, precisamente no Dia 

do Contabilista, o Docente Píndaro José Alves Machado Sobrinho, imbuído do mesmo ideal e 

tenacidade de Moraes Júnior, realizou o sonho dos contabilistas, inaugurando e instalando a Faculdade 

de Ciências Contábeis e Administrativas do IBC, tendo passado depois, em lugar de IBC, a ostentar o 

nome do líder dos contabilistas - Moraes Júnior, em homenagem aos seus feitos em prol dos 

contabilistas decorrentes das suas campanhas, entre eles o reconhecimento e a regulamentação da 

profissão, do ensino médio e superior de Contabilidade, a normalização da fiscalização do exercício 

profissional, o projeto da criação do Conselho Federal de Contabilidade e dos Conselhos Regionais de 

Contabilidade (Lei nº 9.295 de 27.04.46). 

A Instituição de Ensino Superior, mantida pelo IBC, iniciou sua atividade com a denominação de 

Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior, no dia 25.04.64, ex vi do Parecer nº 

82, de 11.04.64, aprovado pelo plenário do Conselho Federal de Educação, divulgado na Revista 

Documenta nº 25, às páginas 9 e 11, com o Curso Superior de Ciências Contábeis, e teve confirmada a 

autorização pelo Decreto Federal nº 55.909, de 09.09.65. 

O funcionamento do curso de graduação em Administração começou em 1968, tendo o Parecer de nº 

07/1968, de 30.01.68, sido aprovado pelo Conselho Federal de Educação (CFE) e divulgado pela Revista 

Documenta nº 80, pagina 42, em decorrência da regulamentação da profissão de Técnico em 

Administração, pela Lei nº 4769, de 9 de setembro de 1965. Destaque-se que a IES foi primeira 

instituição privada de ensino superior a implantar esse curso logo após a sua regulamentação e fixação 

da respectiva matriz curricular pelo Conselho Federal de Educação.  
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Em função do pleno e regular funcionamento dos cursos de graduação em Ciências Contábeis e em 

Administração, comprovado pelos termos de visita de avaliação in loco dos técnicos em assuntos 

educacionais da Delegacia Regional do Ministério da Educação e Cultura – MEC do Rio de Janeiro, esses 

cursos superiores foram reconhecidos pelo Decreto nº 66.406, de 02.04.70, publicado no Diário Oficial 

de 03.04.70, fl.1. 

Os Cursos de Direito e Ciências Econômicas foram autorizados por Decretos assinados pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Dr. Itamar Franco, em 22.12.92, publicados no Diário 

Oficial de 23.12.92, ex vi dos despachos nº 601/90 e 799/90 do Ministro da Educação, Prof. Murílio de 

Avellar Hingel, Diário Oficial de 12.02.90, considerados os Pareceres 661/92 e 3/92, aprovados, 

respectivamente, em 21.12.92 e 02.12.92, pelo Conselho Federal de Educação, Documenta 355 e 384.  

Desde cedo o IBC firmou convênios com o Centro de Integração Empresa – Escola – CIEE e com grande 

número de conceituadas organizações privadas e públicas, para realização de estágio supervisionado. 

A IES passou a denominar-se Faculdade Moraes Junior por competente autorização mediante Portaria 

MEC nº 1888, de 30.12.94, Diário Oficial de 04.01.95. 

A sede da Faculdade ocupa posição peculiar, na parte central da maior área de comércio popular do 

Brasil e uma das maiores do mundo, a chamada SAARA (nome derivado da sigla da Sociedade dos 

Amigos da Rua da Alfândega e Adjacências, criada em 1962). O prédio localiza-se próximo à Rede 

Ferroviária, ao principal eixo de comunicação com as zonas Norte e Sul, as Avenidas Presidente Vargas, 

Passos e Rio Branco, além das linhas 1 e 2 do Metrô. 

Tal região, que o planejamento municipal denomina Centro Histórico, é bem maior do que o bairro do 

mesmo nome, abrigando quatorze bairros, interligados por espessa malha de ruas, túneis e avenidas. 

Em agosto de 2005, objetivando promover as ações acadêmicas da Faculdade Moraes Júnior, o IBC, 

associou-se ao IPM, fazendo nascer a Faculdade Moraes Júnior Mackenzie Rio, atual FPM RIO. A partir 

de 2008, substituiu-se a mantenedora original, o IBC (que recebera a mantença após a criação da 

Faculdade, pelo Sindicato dos Contabilistas, em 1964), pelo igualmente tradicional IPM, preservando-

se a estrutura administrativa e implementando-se investimentos na recuperação da estrutura física. A 

mudança da mantença trouxe vários benefícios, como, dentre outros, melhorias na infraestrutura e na 

qualificação do corpo docente, com implantação de Núcleos Docentes Estruturantes em todos os 

cursos, maior número de docentes em tempos parcial e integral e abertura de novos grupos de 

pesquisas. 

Com a nova situação, passos importantes vêm sendo paulatinamente tomados. Este novo momento 

já tem sido marcado por investimentos realizados na mantida em diversos aspectos institucionais. As 

diretrizes harmonizam-se inteiramente com os eixos norteadores do “Planejamento Estratégico 2012-

2020” definido pelo Conselho Deliberativo do IPM para o mesmo horizonte temporal, evidenciando 

uma mobilização sinérgica de toda a Instituição em busca da consolidação dos padrões de excelência 

no ensino, na pesquisa e na extensão.  

 

 

Sempre preocupada com a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, a Faculdade adota políticas 

institucionais que estabelecem uma série de diretrizes que nortearão a atuação de todos os segmentos 

e instâncias da FPM RIO nos próximos anos. As ações devem atender a um perfil de formação holística 

de concepção dos fenômenos naturais, do meio ambiente e da sociedade, contudo, sem abandonar 

demandas mais específicas da sociedade, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. 
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Em novembro de 2014, a Congregação dos Docentes em assembleia histórica, e em votação unânime, 

elaborou um novo Regimento Geral, alterando o nome da IES, para FACULDADE PRESBITERIANA 

MACKENZIE RIO, igualmente aprovada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie e homologada pelo Ministério da Educação, através da Portaria nº 1077 de 

23.12.15. 

A partir deste novo horizonte, está posta a proposição da FPM RIO de pertencer a um projeto de uma 

comunidade acadêmica fortemente integrada, dedicada a promoção da cidadania e à formação plena 

dos educandos, pautando-se nos espírito e propósito da tradição cristã reformada calvinista. 

A concepção dos cursos de Pós-graduação respaldou-se no histórico da instituição, respeitando sua 

missão, visão e objetivos.  

 

20 – Missão e Visão Institucional 

 

Missão significa o direcionamento para a atuação da Instituição no âmbito da sociedade em que está 

inserida. A Missão institucional encontra-se assim definida: “Educar o ser humano, criado à imagem 

de Deus, para o exercício pleno da cidadania, em ambiente de fé cristã reformada”. A Faculdade 

Presbiteriana Mackenzie Rio tem relevante papel no atendimento a essa missão por intermédio dos 

conteúdos, recursos e metodologias próprios nas suas várias áreas acadêmicas.   

A Visão da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio permeia todos os planos de ação e o 

desenvolvimento de sua prática cotidiana. Dessa forma, a Visão de “Ser reconhecida pela sociedade 

como instituição confessional presbiteriana e filantrópica, que se dedica às ciências divinas e humanas, 

comprometida com a responsabilidade socioambiental, em busca de contínua excelência acadêmica e 

de gestão”, organiza a composição e o desenvolvimento do currículo de maneira que possa ser 

refletida em todos os aspectos. 

O currículo e as políticas e estratégias de ação, dirigidos por esta visão e aplicados no âmbito do Curso 

de Pós-Graduação em Contabilidade, Gestão Financeira e Auditoria, têm como fim maior favorecer o 

reconhecimento efetivo, pelos alunos e pela comunidade, de uma instituição que prima pela 

excelência, considerando seu papel na sociedade, sua relação com os outros e com Deus. 
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21 – Princípios e Valores 

 

A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio tem por finalidade desenvolver as funções de ensino, 

pesquisa e extensão, em todas as áreas do conhecimento humano, atendendo às diretrizes curriculares 

do Ministério da Educação e às demandas da sociedade na qual se insere, praticando e expressando 

os valores descritos a seguir: 

- Na conduta pessoal: dignidade, caráter, integridade e espírito mackenzista;  

- No exercício da atividade profissional: ética, competência, criatividade, disciplina, dedicação e 

disposição para o trabalho voluntário; 

- No relacionamento interpessoal: lealdade, respeito mútuo, compreensão, honestidade e humildade; 

- No processo de decisão: busca de consenso, de justiça, de verdade, de igualdade de oportunidade 

para todos; 

- No relacionamento entre órgãos colegiados, coordenadorias e departamentos: cooperação, espírito 

de equipe, profissionalismo e comunicação adequada; 

- No relacionamento com outras instituições: responsabilidade, independência e transparência; 

- Na sociedade: participação e prestação de serviços à comunidade; 

- E, em todas as circunstâncias, agir com amor, que é o vínculo da perfeição. 

 

A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, no âmbito de seu Curso de Pós-Graduação em 

Contabilidade, Gestão Financeira e Auditoria, concretiza e consolida esses valores por meio de uma 

prática pedagógica que: 

- Tem como característica essencial a aquisição, por seus alunos, de um Código de Ética baseado nos 

ditames da consciência e do bem, que reflitam os valores morais exarados nas Escrituras Sagradas, 

voltados para um desempenho crítico e eficaz da cidadania; 

- Forma cidadãos responsáveis, capazes de exercer a liderança de grupos sociais em que venham a 

atuar, buscando soluções éticas, criativas e democráticas, capazes de superar os problemas com os 

quais venham a se defrontar;  

- Forma profissional com inteligência autônoma, que se utilize de um diálogo crítico com a realidade 

social, culminando com a prática do “aprender a pensar” voltada à ação concreta e empreendedora; 

- Ensina criticamente a seus alunos, de forma contínua, o conhecimento atualizado das diversas áreas 

do saber; 

- Orienta as ações sociais, buscando a consciência crítica e a participação dos diferentes grupos, rumo 

ao desenvolvimento humano. 
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22 – Código de Ética do Mackenzie 

 

A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, mantida pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, é regida 

pelo Código de Ética do MACKENZIE, instrumento idealizado e elaborado para os seus colaboradores 

em todas suas unidades, suas mantidas, suas associadas e a todos que de alguma forma interagem em 

suas operações e no seu funcionamento. O documento tem a finalidade precípua de explicitar para o 

seu público a Confessionalidade Institucional de sua Associada Vitalícia e Mantenedora, a IGREJA 

PRESBITERIANA DO BRASIL e os princípios e valores de seus fundadores, os quais servem como 

parâmetro para construção de suas normas de convivência. 

Toda a comunidade acadêmica (Coordenadores, Corpos Docente e Discente, Setor Administrativo e 

Patrocinadores) comprometem-se a observar e respeitar o Código de Ética do Mackenzie. 

Link do Código de Ética do Mackenzie: https://www.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/Public/0-

sistemas/gerti/2020/comunicados/CODIGO_DE_ETICA_429478_1.pdf 

 

 

 

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2021. 


