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a) O aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, obrigatoriamente, em todas as disciplinas do curso, para
ter direito à certificação.
b) A assiduidade do aluno será registrada pelo professor no formulário de controle de frequência e notas, ao início
ou término das aulas de cada disciplina.
c) Estará reprovado por faltas, em determinada disciplina, o aluno que não obtiver, pelo menos, 75% (setenta e
cinco por cento) de frequência nas aulas ministradas, por disciplina.
d) Os procedimentos de avaliação a serem adotados pelos professores deverão ser definidos em função dos
objetivos e da metodologia didática utilizada, de acordo com a especificidade dos conteúdos de cada disciplina. A
avaliação de aprendizagem será expressa em notas.
e) Para ser aprovado, em determinada disciplina, o aluno deverá obter, pelo menos, nota 7 nas avaliações
efetuadas pelo professor.
f) Ao final de cada disciplina, e no prazo máximo de 15 dias as notas dos alunos deverão ser registradas pelo
professor, no formulário de controle de frequência e notas e entregue à secretaria da IAM BBS para registro das
mesmas no Portal do aluno.
 

Regulamento Acadêmico | Frequência e Avaliações

Coordenação Acadêmica 

Prof. Dr. John Schulz

Objetivo 

O MBA em Gestão de Recursos Humanos do IAM-BBS visa desenvolver a compreensão estratégica da área de
Recursos Humanos e seus subsistemas, bem como sua relação com os demais setores das organizações. O
programa trata dos principais desafios impostos aos profissionais de RH, com aplicabilidade em diferentes
realidades organizacionais, como empresas multinacionais, nacionais, familiares ou públicas.

Metodologia

Os programas MBA do IAM-BBS são cursos de especialização de alta aplicabilidade, que visam o desenvolvimento
gerencial de profissionais e empreendedores em áreas diversas de atuação no mercado. O MBA propicia uma
experiência única de aprendizado, permitindo ao participante aprimorar habilidades analíticas e gerenciais voltadas
para campos específicos, proporcionando uma formação consistente e diferenciada.
 
 
 

Público-alvo 
 

Duração do Curso: 18 meses
Carga horária: 360 horas aula
 
 
 

Síntese Geral
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Ph.D. Princeton University 1973. M.A Princeton University 1969. B.A. Yale College
1967, M.A.
Atua no mercado financeiro há mais de 45 anos: Representante Adjunto no Brasil do
Republic National Bank 1974-1980, Representante Adjunto para América Latina do
National Westminster Bank 1980-1988, Representante no Brasil do Chemical Bank
1988-1990, Sócio na Queluz Asset Management no Brasil de 1990-2016 e Sócio em
Portugal a partir de 2016.
Presidente da BBS Brazilian Business School, agora Instituto BBS, 1999-atualmente,
Presidente da IAM BBS Angola, 2005-atualmente.
 
Publicações: The Financial Crisis of Abolition, New Haven, Yale University Press, 2008,
O Exército na Política, São Paulo, EDUSP, 1994, "O Exército e o Império" capitulo em
História Geral da Civilização Brasileira, volume VI, editado por Sergio Buarque de
Holanda, São Paulo, Difel, 1971, "Around the British Gold Standard, Portugal and
Brazil, Two Satellites?" Historia e Economia, 2017.

Profissionais com formação superior variada, que necessitam de conhecimentos diferenciados aplicados à gestão
de Recursos Humanos; profissionais que ocupam ou se preparam para assumir posições gerenciais em empresas e
empreendedores com interesse em desenvolver técnicas gerenciais para seus próprios negócios ou para a empresa
em que atuam.

O MBA será conduzido por meio de aulas expositivas dos aspectos teóricos, ilustradas com exemplos práticos, 
exercícios, estudos de literatura complementar, discussão dirigida, apresentação de estudos de casos e dinâmicas de 
grupo. Toda interação com os alunos é fundamentada nas mais modernas práticas de gestão.
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DISCIPLINAS PRESENCIAIS

1. Contabilidade
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
O objetivo da disciplina é estudar os fundamentos da contabilidade no ambiente organizacional. De um lado,
oferece ao não contador a ferramenta de entender a “linguagem de negócios”. Do outro, reflete os efeitos de
decisões sobre recursos humanos na situação da empresa.
 
 

2. Economia
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
Você irá aprender conceitos básicos e de oferta e procura. Finanças públicas. Fluxos internacionais de recursos e o
papel do sistema financeiro. Analisamos o relacionamento entre crescimento econômico, inflação e desemprego.
 
 
 
 
3. Liderança
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
O objetivo da disciplina é contribuir na preparação para a aplicação da liderança, abordando as dimensões do
indivíduo, do grupo e da organização. Na esfera individual serão tratados de temas como auto percepção,
motivação, habilidades de comunicação e preparação. Já nas equipes e áreas, você aprenderá sobre as
entendimento de grupos de trabalho, técnicas eficazes de comunicação e como construir uma liderança adequada
com as pessoas, tarefas e estrutura organizacional.
 
 

5. Estratégia de Negócios
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
O objetivo da disciplina é a análise dos fundamentos da gestão estratégica do negócio. Aqui você aprende a
capacidade de desenvolver estratégias eficientes, análise e dinâmica da competição, fusões e aquisições, alianças
estratégicas, corporate governance e liderança. Todas decisões impactam diretamente em gestão de recursos
humanos.
 
 

6. Cultura e Desenvolvimento Organizacional
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
Esta disciplina tem por objetivo a reflexão dos aspectos que compõe a organização, analisando o relacionamento
entre o indivíduo e seu ambiente organizacional. Analisamos a estrutura de poder e de tomada de decisões na
organização.
 
 

4. Negociação
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
O objetivo da disciplina é desenvolver aptidões necessárias para realizar uma boa negociação (interna e externa) a
fim de solucionar conflitos e fazer negócios positivos.
 
 

DISCIPLINAS ONLINE
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8. Endo-Marketing
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
Esta disciplina aproveita os conceitos de marketing para aplicar a comunicação interna da empresa. O objetivo da
disciplina é compreender em termos de ações, decisões e interações com outras áreas da organização um cenário
de gerência e como o marketing pode contribuir para as metas da organização.
 

10. Estratégia de Negócios
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
O objetivo da disciplina é a análise dos fundamentos da gestão estratégica do negócio. Aqui você aprende a
capacidade de desenvolver estratégias eficientes, análise e dinâmica da competição, fusões e aquisições, alianças
estratégicas, corporate governance e liderança.
 

11. Gestão de Equipes
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
Na sequência de Liderança, esta disciplina mostra como o líder mantem a eficiência de suas equipes. Como manter
espirito de equipe mesmo em funções competitivas. Como encorajar esforços e corrigir problemas de
produtividade e de comportamento. Casos de sucesso.
 
 
12. Resolução de Conflitos
 
Carga Horária: 12 horas
 
Ementa:
Na sequência de Liderança, esta disciplina trata de resolução de conflitos com chefes, pares e funcionários, e entre
membros destes grupos, a fim de atingir os objetivos da organização.
 
 
 

13. Feedback, Coaching e Mentoring
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
Aqui acontece a aplicação do que você aprendeu nas outras disciplinas para poder ajudar indivíduos que não são
seus funcionários a progredir em suas carreiras. Técnicas especificas de coaching e mentoring.
 
 

9. Gestão de Áreas de Treinamento
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
O objetivo desta disciplina e preparar o executivo a dirigir um programa de treinamento. Aqui você irá aprender
noções de pedagogia e de análise do conteúdo e estuda casos de treinamentos de sucesso e de fracasso.
 
 

7. Avaliação de Desempenho
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
Entender a contribuição do indivíduo para a organização é de extrema importância, assim é possível analisar e
promover de forma justa comparado aos pares. A avaliação permite ao chefe expor os pontos que requerem
melhora, tanto na produtividade quanto no comportamento. Além do mais, ajuda o chefe e o avaliado no
planejamento da carreira.

DISCIPLINAS NO BRASIL
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15. Business Game
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
Os alunos têm a oportunidade de vivenciar a experiência de gerir uma empresa aplicando os conceitos e
habilidades adquiridos ao longo do curso em uma situação simulada, na qual competem em equipes para elaborar
e executar um plano de negócio. Colocado no papel de gestor, o aluno toma decisões estratégicas com a orientação
de um docente, que monitora o desempenho das equipes e mensura o impacto das escolhas no resultado final,
voltado para as áreas de Recursos Humanos.
 
 
 

14. Sustentabilidade/Compliance
 
Carga Horária: 24 horas
 
Ementa:
Sustentabilidade representa um desafio e uma oportunidade. Não pretendemos abraçar árvores, mas ensinar
como uma empresa pode atender as exigências de um mundo mais consciente, das limitações de seus recursos e
obter lucro ao mesmo tempo. Governança faz parte do novo ambiente de negócios e toma cada vez mais do tempo
do executivo. Entra o conceito de Stakeholding.
 


