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Apresentação

Prezado(a) Estudante,

Ao iniciar uma nova etapa de formação, em qualquer nível ou modalidade de ensino, é imprescindível 
sabermos o que esperar do curso e o que o curso espera de nós.

Exatamente, este manual tem o objetivo de apresentar a você informações acerca do projeto pedagógico do 
curso de especialização que irá cursar.

Aqui, você encontra respostas a perguntas do tipo:

  Como o curso está organizado?
  Quais são os objetivos do curso?
  Quais são as unidades de aprendizagem que irei cursar?
  Como serão realizadas as avaliações?

Leia com atenção todo o Manual para entender como será o seu percurso acadêmico. Tudo foi planejado 
para garantir sucesso a sua aprendizagem.

Bem-vindo(a) ao curso e à UNISUL!

Equipe Unisul Virtual

Perfil do formado
A partir da constatação de que as instituições empresariais no contexto atual requerem uma gestão em 
Recursos Humanos profundamente comprometida com os resultados esperados e projetados pela liderança 
executiva e ao mesmo tempo condizentes com princípios de valorização humana, esta MBA se propõe a 
formar profissionais que apresentem as competências de saber:

  Aplicar os conceitos de liderança no contexto empresarial;
  Desenvolver sistemas e processos inovadores para uma liderança de alta performance;
  Identificar princípios e valores a serviço do bem comum;
  Preparar um Plano de Desenvolvimento Individual – PDI voltado para a liderança aplicada;
  Identificar as competências cognitivas educacionais, interpessoais, organizacionais e profissionais;
  Analisar criticamente as competências e a liderança;
  Correlacionar Inteligência Emocional e Liderança de Pessoas;
  Alinhar valores e atitudes na liderança;
  Valorizar o legado do líder e o legado institucional;
  Analisar práticas, metodologias e pesquisas de organizações de alta performance;
  Conduzir equipes, visando à conquista do desempenho superior;
  Interpretar e incorporar conceitos-chave de Planejamento Estratégico;
  Usar metodologias adequadas para transformar estratégias organizacionais em resultados;
  Desenvolver mapas estratégicos;
  Desdobrar estratégias em mapas ou painéis de gestão;
  Estabelecer um escritório de gestão da estratégia;
  Aplicar princípios de eficácia para equipes responsáveis por atingir metas desafiadoras;
  Planejar processos de mudança organizacional;
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  Desenvolver processos e metodologias de desenvolvimento organizacional;
  Elaborar um sistema de investigação apreciativa;
  Operacionalizar a Psicologia Positiva;
  Desenhar organizações dinâmicas;
  Escolher e aplicar métodos e técnicas de geração de ideias;
  Demonstrar os tipos de estratégia organizacional;
  Executar estratégias que requerem mudança do comportamento humano;
  Descrever as disciplinas da execução;
  Analisar falhas na execução corporativa e suas causas;
  Desenvolver oficinas de execução e de Estudos de Caso;
  Definir Medidas Crucialmente Importantes (MCI);
  Conduzir processos de desenvolvimento do potencial humano que visem a resultados 

corporativos e de realização pessoal;
  Analisar as tendências contemporâneas na gestão de pessoas;
  Criar segurança na abordagem sobre bloqueio;
  Manter o diálogo nos momentos de muita emoção;
  Gerenciar a si mesmo como desafio diário da gestão;
  Enfrentar desafios gerenciais;
  Superar a mentalidade reativa que bloqueia a produtividade e a eficácia, em detrimento da proatividade;
  Priorizar o mais importante;
  Otimizar processos de comunicação;
  Superar a mentalidade reativa que bloqueia a produtividade e a eficácia, em detrimento da proatividade;
  Priorizar ações prioritárias;
  Desenvolver o pensamento ganha ganha;
  Ter a postura de primeiro compreender, depois ser compreendido;
  Criar processos e ambientes de sinergia;
  Identificar e liberar potenciais;
  Desenvolver e organizar ambientes que possibilitem ampliar a capacidade humana para realizar 

coisas extraordinárias;
  Atuar sobre o importante, não reagindo ao urgente;
  Buscar o extraordinário e não conformismo com o comum;
  Elaborar planejamentos diário e semanal;
  Usar adequadamente a tecnologia;
  Aplicar princípios éticos relacionados ao sucesso;
  Transformar estilos e conteúdos;
  Identificar semelhanças e diferenças entre Coaching e Mentoring;
  Aplicar o processo de Coaching;
  Desenvolver Coaching como estilo de Liderança e abordagem comportamental;
  Selecionar e utilizar instrumentos teórico-metodológicos necessários à elaboração de projetos 

de pesquisa;
  Desenvolver pesquisa científica;
  Elaborar e apresentar relatórios de pesquisa.
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Objetivos geral e específicos

Objetivo Geral
O curso objetiva conduzir os participantes de diversas áreas a uma autoavaliação, buscando processos de 
conhecimento e de aplicabilidade prática, visando à conquista do desempenho superior de equipes e organizações, 
além do desenvolvimento de sistemas e processos inovadores para uma liderança de alta performance.

Para alcançar este objetivo geral, são propostas as seguintes metas ou objetivos específicos, que devem ser 
buscados constantemente e reavaliados à luz de indicadores preestabelecidos pela Unisul.

Objetivos específicos
Por meio do curso também se pretende:

  discutir os conceitos de liderança aplicados no contexto empresarial;
  analisar as metodologias e conteúdos de liderança e gestão à luz dos principais autores da área;
  aplicar ferramentas de gestão no seu próprio contexto de trabalho;
  compreender as complexas conexões dos relacionamentos humanos e as performances 

profissionais;
  analisar as práticas e metodologias de organizações de alta performance.

Duração do curso
Curso com duração média de 14 meses, podendo ser concluído em no máximo 36 meses.

Carga-horária
360 horas
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Organização Didático-Pedagógica

A organização didático-pedagógica deste curso fundamenta-se na concepção de educação permanente, 
compreendida como uma trajetória construída ao longo da vida, em que a formação sociotécnica e os valores 
culturais e éticos são igualmente importantes para a atuação profissional e social, e inscrevem os avanços 
da ciência e da tecnologia num contexto comprometido com a sustentabilidade da vida no planeta. O curso 
tem abordagem interdisciplinar e compreende a formação para o mundo do trabalho e a atualização de 
competências profissionais alicerçadas nas dimensões e socioculturais, científicas e tecnológicas.

Concepções teórico-metodológicas
O curso visa a propor organizações curriculares que permitem a articulação das áreas de conhecimento e 
das disciplinas científicas. O curso tem como prerrogativa a efetiva interação entre docentes e estudantes. 
Referindo-se a uma proposta pedagógica realizada por meio da EaD, é importante destacar que o curso se 
utiliza de uma combinação de diferentes mídias, tecnologias e estratégias pedagógicas para possibilitar o 
melhor e mais amplo acesso aos conteúdos, às atividades de aprendizagem e aos agentes do sistema de 
acompanhamento ao estudante.

O curso adota as concepções que embasam a organização didático-pedagógica da modalidade a distância da Unisul, 
pautada nos materiais didáticos, nos sistemas de comunicação, na ação docente e na avaliação da aprendizagem.

Para o desenvolvimento do perfil de egresso ensejado, o curso adota o trabalho acadêmico efetivo do 
discente, por meio de atividades formativas e ambientes de aprendizagem, com efetiva interação durante o 
processo educacional. Esse processo ocorre tanto pela organização dos materiais didáticos e pela realização 
de atividades formativas, quanto pela relação professor-estudante. A comunicação e a interação são 
vistas como fundamentais no processo educacional proposto, sendo realizadas entre estudante/conteúdo, 
estudante/professor, estudante/assistente educacional, estudante/estudante, estudante/interface tecnológica, 
destacando que tais comunicações e interações não são realizadas isoladamente e podem combinar-se entre 
si dando origem à variadas formas. 

A interação entre os participantes do sistema pedagógico acontece em ambientes virtuais de aprendizagem 
desenvolvidos de forma a propiciar, por meio de ferramentas síncronas e assíncronas, a mediação 
pedagógica, comunicação entre professor e estudantes, mostrando-se eficiente na construção do 
conhecimento por meio da integração entre todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O 
curso adota o ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pela Unisul e denominado Espaço UnisulVirtual 
de Aprendizagem (EVA), que está organizado didaticamente, disponibilizando ao estudante o Plano de ensino 
da Unidade de Aprendizagem, uma proposta de Roteiros de estudos, cronograma para o desenvolvimento 
das atividades e recursos didáticos como objetos de aprendizagem, webaulas, webconferências, vídeos 
externos; textos obrigatórios e complementares; acervo bibliográfico; atividades individuais e colaborativas; 
ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas, além de todo o suporte técnico e pedagógico para a 
realização dos estudos.

A concepção adotada no curso compreende a avaliação como um momento de aprendizagem, cujo foco é 
o processo e a oportunidade de melhorias contínuas. Para tal, a avaliação envolve a definição de objetivos e 
estratégias, previstas nos planos de ensino das Unidades de Aprendizagem, que oportunizem ao estudante 
situações que mobilizem conhecimentos e saberes necessários para intervir e agir em segmentos de sua 
atuação como especialista na área de formação do curso, articulando, dessa forma, teoria e prática.
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Organização curricular
A organização curricular do curso está alicerçada nas Diretrizes Acadêmicas da Unisul sintonizadas com 
as concepções do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), com itinerários formativos estruturados a partir 
das áreas de conhecimento, das áreas de formação técnico-profissionais e também das características dos 
campos de saber e de atuação.

As competências formam os alicerces da estrutura curricular e que seus componentes básicos são formados 
por certificações, unidades de aprendizagem e atividades formativas. As certificações são planejadas para o 
desenvolvimento de competências em campos específicos de saber e de atuação e são organizadas em ciclos 
de formação e constituídas por unidades de aprendizagem, que formam a base para os planos de ensino.

O curso é constituído por certificações estruturantes que equivalem a 360 horas/aula. Cada certificação 
apresenta um repertório de competências a serem desenvolvidas por meio das atividades formativas 
mobilizadas em cada Unidade de Aprendizagem (UA). As UAs estão apresentadas por meio da carga horária, 
ementa e serão desenvolvidas no plano de ensino.

Estrutura curricular
A seguir, são apresentadas as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem.

CERTIFICAÇÃO NOME DA CERTIFICAÇÃO C/H 
CERT UNIDADE DE APRENDIZAGEM (UA) C/H UA

Estruturante Desenvolvimento de Pessoas 120 Produtividade em Gestão 30

Comunicação Interpessoal 30

Gestão por Prioridade 30

Coaching e Mentoring 30

Estruturante Liderança 120 Liderança Organizacional 30

Liderança de Pessoas e Equipes 30

Legado e Tópicos Avançados em Liderança 30

Competências em Liderança 30

Estruturante Gestão Organizacional 90 Gestão Estratégica de Negócios 30

Inteligência da Execução 30

Estratégia e Desenvolvimento Organizacional 30

Estruturante Criatividade e Inovação Aplicada 30 Criatividade e Inovação Aplicada 30

Carga horária Total 360 360

Certificação Estruturante
a. Desenvolvimento de Pessoas

Unidade de aprendizagem
Produtividade em Gestão (30h)
Ementa: Aspectos pessoais e profissionais que geram maior produtividade e eficácia na 
gestão. O Continuum da maturidade: dependência, independência e interdependência. 
Elementos da produtividade: proatividade; clareza e propósito; prioridade e disciplina; 
confiança e empatia; percepção multidirecional; sinergia; e renovação. Gerenciar a si mesmo 
e liderar pessoas.
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Comunicação Interpessoal (30h)
Ementa: Identificação de bloqueios no processo de comunicação. Prioridades e Foco na 
comunicação. Características de conversas cruciais. Criação de segurança no processo de 
diálogo. As emoções na comunicação interpessoal. Persuasão no contexto da comunicação 
verbal. Metodologia da escuta empática. Habilidades na comunicação. Ações e resultados.
Gestão por Prioridade (30h)
Ementa: Discussão sobre a gestão do Tempo. Nova ótica sobre urgência e importância. 
O processo de produtividade em quatro etapas: identificação de valores; estabelecimento 
de metas; planejamento semanal e planejamento diário. A gestão de projetos sob a ótica 
de quatro etapas: visão, planejamento, implementação e histórico. A utilização de mapas 
mentais como ferramenta.
Coaching e Mentoring (30h)
Ementa: Coaching e Mentoring: definição, semelhanças e diferenças. Importância de 
novas abordagens de Liderança no Coaching. Tipos de Coaching. Modelos de Coaching. 
Ferramentas e conceitos. Processo de Coaching e sua aplicação prática. Foco em resultados 
– o sucesso do Coaching e do Mentoring na indústria. O Coaching como estilo de Liderança 
e abordagem comportamental.

b. Liderança 
Unidade de aprendizagem

Liderança Organizacional (30h)
Ementa: O processo de formação e desenvolvimento de líderes. Experiências com 
aprendizagem ativa focalizando os conceitos e fundamentos da liderança. Liderança 
compartilhada. Aspectos do intercâmbio entre líderes e liderados. Novo paradigma de 
liderança. Imperativos da liderança eficaz: inspirar confiança, estabelecer propósitos; alinhar 
sistemas e liberar talentos. Atributos de grandes líderes, equipes e organizações. Processos 
de execução. Princípios da liderança baseada em valores humanos a serviço do bem 
comum. Liderança e gestão de organizações de alto desempenho.
Liderança de Pessoas e Equipes (30h)
Ementa: Tendências contemporâneas na gestão de pessoas. Gestão versus liderança de 
pessoas. Visão das pessoas como parceiros das organizações. O trabalho em equipe. 
Desenvolvimento do potencial humano. Automotivação. Relacionamento pessoal na gestão 
de pessoas. Inteligência emocional e liderança de pessoas. Recrutamento e seleção com 
foco na atitude pessoal. Remuneração mais do que salário. O novo paradigma de liderança.
Legado e Tópicos Avançados em Liderança (30h)
Ementa: Legado do líder e legado institucional. Visão e princípios. Alinhando valores e 
atitudes. Liderança em processos de mudança. Legado pessoal: priorização, planejamento, 
organização e prosperidade. A construção de pontes entre as pessoas. Figuras de transição.
Competências em Liderança (30h)
Ementa: Fundamentos Teóricos da Liderança. Liderança e Serviço. Liderança Aplicada. 
Competências em Liderança. Plano de Desenvolvimento Individual. Competências Pessoais. 
Competências Educacionais. Competências Interpessoais. Competências Organizacionais. 
Competências Cognitivas. Competências Profissionais.

c. Gestão Organizacional
Unidade de aprendizagem

Gestão Estratégica de Negócios (30h)
Ementa: Conceitos chaves do Planejamento Estratégico. Missão, Visão e Valores. Análise 
do Ambiente Interno e Externo. Abordagens de Planejamento Estratégico. Tradução da 
Estratégia: Mapas Estratégicos. Indicadores chave de desempenho. Metas. Alinhamento e 
Monitoramento da Estratégia.
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Inteligência da Execução (30h)
Ementa: Metodologia para transformar estratégias organizacionais em resultados. Análise 
sobre falhas na execução corporativa e suas causas. Princípios de eficácia para equipes 
responsáveis por atingir de metas desafiadoras. Pesquisa sobre empresas consideradas de 
alto desempenho. 
Estratégia e Desenvolvimento Organizacional (30h)
Ementa: O processo completo de mudança organizacional planejada. Desenvolvimento 
Organizacional. O ciclo de aprendizagem experiencial. Experiências com aprendizagem ativa 
focalizando os conceitos e fundamentos de Investigação Apreciativa. Ferramentas e técnicas 
usadas em DO. A organização ideal (futura). O método de resolução criativa de problemas e 
desafios vinculados ao processo estruturado de inovação empresarial.

d. Criatividade e Inovação Aplicada
Unidades de Aprendizagem 

Criatividade e Inovação Aplicada (30h) 
Ementa: Conceito de criatividade e inovação. Processos criativos e inovadores. Fatores 
bloqueadores e motivacionais da criatividade e inovação nas organizações. Criatividade, 
inovação e mudança organizacional. Inovação tecnológica, administrativa, de negócio e de 
gestão. Inovação como diferencial competitivo. Cases de sucesso. Intervenção em casos 
concretos com foco na criatividade e inovação. Impactos da criatividade e inovação.
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Avaliação

As avaliações serão realizadas mediante instrumentos diversificados – que não venham a exigir somente a 
memorização dos conteúdos, mas, principalmente, a reflexão e a interpretação –, de forma presencial e por 
meio de atividades de avaliação a distância.

Sistema de avaliação
A avaliação na unidade de aprendizagem será verificada considerando os objetivos propostos no seu plano 
de ensino e compreenderá as atividades de avaliação mencionadas nesse documento. 

Atenção para a fórmula de cálculo da média de aprovação indicada no plano de ensino de cada 
Unidade de Aprendizagem.

Média para aprovação
Será aprovado de forma direta o estudante que obtiver aproveitamento igual ou superior a sete (7.0), numa escala 
de zero a dez (0 a 10), resultante do processo de avaliação desenvolvido durante a unidade de aprendizagem.

No plano de ensino constará a forma de aprovação ao estudante que não obtiver, na avaliação da unidade de 
aprendizagem, nota igual ou superior a sete (7.0).

Aproveitamento de Unidade de Aprendizagem
Os alunos poderão convalidar disciplinas/UA cursadas em outras instituições ou na própria Unisul, desde 
que realizadas em cursos de mesmo nível. O aproveitamento de estudos em UA realizadas em cursos de 
outras instituições deverá respeitar o limite de oito créditos. Para o aproveitamento de estudos em unidade 
de aprendizagens realizadas em cursos pertencentes a um dos programas da UnisulVirtual não há limite de 
créditos. Em ambos os casos, é preciso obedecer aos seguintes critérios para ser efetuada a equivalência: 
número compatível de créditos, carga horária correspondente e similaridade dos conteúdos.
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Certificação

Para obter a certificação é necessário concluir, com aprovação, todos os créditos nas Unidades de 
Aprendizagem das respectivas certificações. Dessa forma, você receberá o certificado de especialista na área 
do seu curso.
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico
Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento On-Line > Informação/ Reclamação > Solicitar 
Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC. 
CEP: 88137-900.
Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000 | (48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)
Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 12h (quando houver aplicação de avaliações presenciais).

Assistência Educacional
E-mail: suporte.ead@unisul.br

Correio Postal
UnisulVirtual ‑ Educação Superior a Distância
Avenida Pedra Branca, 25 | Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça - Santa Catarina | CEP 88137-900. 

Coordenação do Programa
Prof. Joel Irineu Lohn
E-mail: mbalideranca.uv@unisul.br

http://minha.unisul.br
mailto:suporte.ead%40unisul.br?subject=
mailto:mbalideranca.uv%40unisul.br?subject=


http://www.unisul.br/wps/portal/home/
http://mbafranklincovey.com.br/business-school/
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