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GERAL 
Capacitar o aluno para compreender os conceitos e a teoria da Gestão da Sustentabilidade e Governança 
Corporativa no âmbito das temáticas ESG - Environmental, Social and Governance - para que ele possa ter uma visão 
amplificada e detalhista sobre as práticas e as relações que acontecem dentro e fora das organizações. 
 
ESPECÍFICOS 
Compreender os conceitos de ESG e como aplicá-los dentro de uma estrutura organizacional. Analisar as 
possibilidades de evolução e melhorias através da aplicação dos critérios de uma avaliação ESG nos processos 
empresariais. Apresentar ferramentas e técnicas de gerenciamento sustentável para diferentes propósitos dentro da 
organização. Desenvolver futuros líderes, a partir de uma visão integrada do negócio e em consonância com as 
práticas de ESG, que possam construir e executar projetos mais sustentáveis. 
 
 
 
 
 

A disciplina apresenta o conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições que regulam a 
maneira como uma empresa é dirigida, administrada ou controlada. Inclui o estudo sobre as relações entre os diversos 
atores envolvidos (stakeholders) e os objetivos pelos quais a empresa se orienta. Analisa a configuração do mercado 
internacional atual. Aborda aspectos da gestão ambiental, gestão internacional e alianças estratégicas, expansão 
internacional, investimento direto estrangeiro, joint ventures e novos blocos econômicos. Articula-se com todas as 
disciplinas do semestre. 
 
 

Sustentabilidade no mundo contemporâneo e visão futura. Estratégias e análise de público para uma relação com 
investidores e novos valores sociais. Compreensão das estruturas de Governança Corporativa - ESG. Modelos de 
Governança Corporativa. Governança Corporativa nas diferentes formas de estrutura organizacional. Comunicação 
institucional voltada para a transparência, a ética e a responsabilidade nas diversas esferas. A visão estratégica do 
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conceito de ESG - Environmental, Social and Governance. Gestão da Diversidade a partir do conceito ESG. As questões 
ecológicas, os Índices e relatórios de Sustentabilidade Empresarial que possam estruturar uma visão ESG. 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas; uso de metodologias ativas (aula invertida; dinâmicas e jogos lúdicos; design thinking); leituras e 
debates; estudos de caso e prática a ser trabalhada e articulada com a disciplina de Seminários Temáticos  
 
 
 
 
A avaliação da disciplina será feita por meio de uma atividade avaliativa no meio do semestre, apresentação de um 
projeto aplicado sobre o tema e de uma avaliação final. 
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DIA   Modalidade TEMA  

13/02 Presencial Início das aulas: apresentação da disciplina 

20/02 Presencial Governança corporativa: conceitos e reflexões 

27/02 Presencial Governança corporativa: conceitos e reflexões 

06/03 Presencial Fases da Governança corporativa 

13/03 Presencial ESG: início de uma nova fase 

20/03 Presencial ESG: início de uma nova fase e seus aspectos 

27/03 Presencial ESG: modelos e práticas 

V. METODOLOGIA 

VI. AVALIAÇÃO 

VII. BIBLIOGRAFIA 

VIII. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 



 

 

 
 
 
 
 
 
Versão de novembro de 2021 
 

03/04 Presencial Governança, ambiente e social: a Responsabilidade social 

10/04 Presencial Governança, ambiente e social: a Sustentabilidade 

17/04 Presencial Governança, ambiente e social: as relações organizacionais 

24/04 Presencial Atividade avaliativa 

01/05 Presencial ESG aplicado: as novas relações de trabalho 

08/05 Presencial ESG aplicado: negócio de impacto e propósito 

15/05 Presencial ESG aplicado: gestão das relações 

22/05 Presencial ESG aplicado: reputação, comunicação e transparência 

29/05 Presencial Revisão 

05/06 Presencial Avaliação final 

12/06 Presencial Apresentação de trabalho 

19/06 Presencial Finalização da disciplina 

26/06 Presencial Semana de lançamentos: notas e faltas 

01/07 --- Férias! 


