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PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Área de:

Disciplina: A dimensão humana nas organizações: comportamento e ética
empresarial.

Professor Responsável: Paulo Valladares Soares
Professor Colaborador: Antonio Wagner Forti, José de Souza Rodrigues, 
Fernando Ramalho Martins

           Domínio Específico Número de Créditos: 03
X Domínio Conexo Carga-Horária: 45

Distribuição da Carga-Horária: 28-0-17 (teoria, prática, trabalhos) Total de Semanas: 15

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 Conceitos, princípios e fundamentos de Ética e Sustentabilidade.
 Os aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e científicos da

responsabilidade social e da sustentabilidade, sobretudo no contexto das
mudanças climáticas e da urgência de uma agenda verde em todos os setores
da sociedade.

 Relações entre Ética, Moral e Valores

 Ética e Poder nas organizações: o papel da liderança e da 
governança corporativa.

 Desafios éticos na Pós-Modernidade e na Sociedade do Conhecimento.

 Gestão ambiental e planejamento para a sustentabilidade.
 Sustentabilidade como vantagem competitiva

 Práticas de responsabilidade social e sustentabilidade, abordando temas como 
os valores da sustentabilidade,

 Governança corporativa, Código de Conduta como ferramenta de gestão.

 Educação para a sustentabilidade

 Motivação, liderança, cultura, comportamento de grupo, comunicação,
aprendizagem, poder e política,

 Educação para sustentabilidade apoiada em jogos e aprendizagem ativa.

 Apresentação oral de resultados dos trabalhos de pesquisa.
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 Conceitos, princípios e fundamentos de Ética e Sustentabilidade (3h).
 Os aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e científicos da

responsabilidade social e da sustentabilidade, sobretudo no contexto das
mudanças climáticas e da urgência de uma agenda verde em todos os setores
da sociedade (3h).

 Relações entre Ética, Moral e Valores; Ética Empresarial (3h)

 Ética e Poder nas organizações: o papel da liderança e da 
governança corporativa (6h).

 Desafios éticos na Pós-Modernidade e na Sociedade do Conhecimento (3h).
 Gestão ambiental e planejamento para a sustentabilidade (3h).

 Sustentabilidade como vantagem competitiva (3h)

 Práticas de responsabilidade social e sustentabilidade, abordando temas como
os valores da sustentabilidade (3h)

 Governança corporativa (2h),

 Código de Conduta como ferramenta de gestão (5h).

 Motivação, liderança, cultura, comportamento de grupo, comunicação,
aprendizagem, poder e política (2h)

 Educação para a sustentabilidade (2h)

 Educação para sustentabilidade apoiada em jogos e aprendizagem ativa (4h).
 Apresentação oral de resultados dos trabalhos de pesquisa (3h).
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TOSINI, Maria de Fátima Cavalcante. Risco ambiental para as instituições financeiras. São 
Paulo: Annablume, 2006.

VEIGA, José Eli da. Meio Ambiente & Desenvolvimento. São Paulo: Editora SENAC, 2006.
VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira. Responsabilidade Social em instituições financeiras: a

institucionalização da prática nos bancos no Brasil. Rio de Janeiro: Elvsevier, 2008.

OBJETIVO

A disciplina tem por objetivo apresentar os conceitos relativos à sustentabilidade, 
inserindo os desafios contemporâneos do desenvolvimento sustentável, aliados aos 
dilemas éticos e aos preceitos da responsabilidade social, no ambiente das instituições 
públicas e privadas, nacionais e internacionais, demandam abordagens interdisciplinares
e novas formas de produção e compartilhamento de conhecimentos e saberes. A 
proposta do curso esta estruturada no conceito de que o aprendizado orientado das 
atividades é condição necessária à formação do egresso do curso de pós-graduação 
para sua consciente atuação profissional.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A disciplina está estruturada com aulas teóricas e atividades em classe e extraclasse, a
serem desenvolvidas pelos participantes. Às atividades em classe e extraclasse serão
atribuídos conceitos de acordo com o cumprimento das metas estabelecidas para cada
atividade programada, a saber:
Análise e Resenha de artigo técnicos 
Discussão crítica de conjunto de artigos de
periódicos Elaboração de diapositivos para
apresentação oral.
Análise e discussão de cases
Apresentação oral de resultados dos trabalhos de pesquisa


