
                                                                                                             
 

MÓDULO INTERNACIONAL NO EXTERIOR FEVEREIRO DE 2016 
GESTÃO EFICAZ DE EQUIPES DE TRABALHO 

Ementa 

Comportamento humano nas organizações. A empresa como realidade humana. As 

motivações humanas e o comportamento da organização. O alinhamento organizacional: 

os objetivos das pessoas e os objetivos da organização; o alinhamento da estratégia, da 

cultura, dos recursos humanos e da liderança. Os papéis diretivos e a estrutura 

organizacional. Processos interpessoais. As relações chefe-subordinado. Gestão do 

desempenho. Liderança efetiva. Conflito e negociação. Gestão por competências 

e trabalho em equipe. 

Método em ensino 

O curso será ministrado utilizando-se o estudo de casos. Isto exigirá dos participantes a 

leitura prévia dos casos e da bibliografia básica indicada. As aulas serão ministradas em 

espanhol, mas os professores estarão atentos ao fato de que muitos alunos não dominam 

o idioma local. 

Certificado e créditos acadêmicos  

Será concedido um certificado aos alunos que tiverem uma frequência mínima de 75% nas 

atividades acadêmicas e aprovação nas avaliações orais e escritas. Os alunos aprovados 

pela UADE terão seus créditos acadêmicos validados dentro do Programa de Mestrado e 

Doutorado em Administração da Universidade FUMEC. 

Duração 

O curso terá 30 horas/ aula em sala de aula. Será realizado durante uma semana, de 

segunda-feira a sexta-feira. 

Local 

Universidade Argentina de La Empresa - UADE. Sede Recoleta. Rua Libertad 1340 - Buenos 

Aires, Argentina. 

Investimento 

• Parte acadêmica 

USD 200,00 + taxa de transferência internacional (USD 10,00), totalizando US$ 210,00, que 



                                                                                                             

incluí as atividades do Módulo Internacional, o material didático (distribuído 

eletronicamente), coffee break e o certificado. 

• Demais gastos 

Cada participante deverá também pagar os gastos com a passagem Belo Horizonte – 

Buenos Aires – Belo Horizonte, seguro saúde, alimentação, hospedagem, traslados locais e 

eventuais extras pessoais. A parte aérea, a hospedagem e o seguro saúde estão estimados 

em R$3.000,00. 

Estima-se que cada participante irá investir cerca de R$3.600,00 mais os gastos 

particulares, sem possibilidade de aproveitamento de crédito financeiro no Programa de 

Mestrado e Doutorado. 

Cronograma 

Até 10/12/2015 – Pagamento da inscrição - parte acadêmica 

A inscrição para o curso deverá ser feita através do Setor de Relações Internacionais 

mediante o preenchimento de um formulário online (http://goo.gl/forms/hR2kIiysFF)  

contendo os dados pessoais e envio para o email ( relint@fumec.br )dos seguintes 

documentos: 

- Passaporte ou carteira de identidade 

- Comprovante de contratação do seguro viagem (obrigatório) 

- Comprovante de reserva do hotel ou declaração do local de permanência em Buenos 

Aires. 

- Comprovante de aquisição das passagens aéreas 

- Comprovante do pagamento da parte acadêmica 

Pagamento no setor financeiro da Reitoria da importância equivalente a US$210,00 no 

câmbio do dia (somente em espécie!). Somente haverá restituição deste valor caso não 

se forme um grupo com um mínimo de 15 participantes. Atenção: Pagar a inscrição não 

significa estar inscrito no curso. Veja as demais instruções abaixo: 

 

14/12/15 – 18 horas.- Reunião obrigatória com os inscritos  

 Comunicação sobre a realização ou não do curso. (Caso o número de inscritos seja 

inferior a 15 participantes, o curso poderá se viabilizar caso todos se disponham a 

complementar o valor referente a 15 inscrições) 

 Prestação de esclarecimentos complementares a todos os participantes. Local: Av. 

Afonso Pena 3880, 1º andar, Belo Horizonte – MG. 

http://goo.gl/forms/hR2kIiysFF
mailto:relint@fumec.br


                                                                                                             

 

De 14/12/15 até 23/12/15 - Aquisição das passagens, seguro e reserva de hotel. 

De 01/02/16 até 05/02/16 - Período de realização do curso, conforme segue: 

Data – dia da semana         Atividade 

31/01 - domingo                 Última data para chegada em Buenos Aires 

01/02 - segunda-feira         Atividades em sala de aula 

02/02 - terça-feira               Atividades em sala de aula 

03/02 - quarta-feira            Atividades em sala de aula 

04/02 - quinta-feira            Atividades em sala de aula e ou visita à empresa 

05/02 - sexta-feira              Atividades em sala de aula e ou visita à empresa. Entrega do 

certificado de participação 

06/02 – sábado                   Primeira data livre para início da viagem de retorno 

• Observações: 

- Horário das aulas: de 9h às 12h e de 13h às 17h30min 

- Poderá haver algum ajuste na programação em função da agenda das empresas e ou da 

UADE. 

Responsável acadêmico 

Professor Dr. Mário Teixeira Reis Neto 

Programa de Doutorado e Mestrado em Administração – FUMEC 

Fone: 31 9977 4807 (vivo) ou 35 8863 8124 (oi – WhatsApp) 

Apoio 

Setor de Relações Internacionais 

Universidade FUMEC 

Av. Afonso Pena, 3880 - 4º andar - Cruzeiro 

30130-009 - Belo Horizonte, MG. Brasil 

Telefax: + 55 31 3269-5220 

Skype: sri.fumec 

msn: sri.fumec@hotmail.com 
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