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EMENTA 

Fornecer subsídios ao entendimento do papel da Governança Corporativa no mundo empresarial atual. Custos de agência. Separação 
da propriedade e controle. Códigos ou normas de Governança Corporativa. Ressaltar a percepção da relevância da comunicação e 
divulgação empresariais na redução do custo de capital da firma. Destacar a importância e as técnicas em uso para divulgação de 
informações de natureza econômico-financeira e contábil, de desempenho operacional e das ações da empresa voltadas à 
responsabilidade social. 

OBJETIVO 
Proporcionar aos discentes o conhecimento dos princípios básicos de governança corporativa. As aplicações da governança corporativa 
na Contabilidade. A transparência das informações, prestação de contas e equidade. Os controles internos. O custo de capital e os 
resultados contábeis. A governança corporativa no Brasil. A lei Sarbaenes-Oxley. A governança corporativa e o Contador. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1 – Conceito de Governança 
2 – Agigantamento das Corporações 
3 – Divórcio entre Propriedade e Gestão 
4 – Desenvolvimento da Governança Corporativa 
5 – Objetivo das corporações: uma questão fundamental 
6 – Uma síntese das concepções de governança corporativa 
7 – Marcos Históricos: Ativismo de Monks e o Relatório de Cadbury 
8 – Marcos Históricos: Princípios da OCDE e a Lei Sarbanes-Oxley 
9 – As forças externas de Controle 
10 – As forças internas de controle 
11 – A Estrutura de Poder 
12 – Processo e as Práticas de Governança Corporativa 
13 – Modelos de Governança Corporativa 
14 – Governança Corporativa no Brasil 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
A unidade curricular contará com aulas expositivas gravadas assíncronas, disponibilizadas semanalmente na 
plataforma moodle. Esses vídeos serão postados no Youtube em formato privado. E será necessário a indicação 
de um e-mail google para acesso aos vídeos. Além destas, existirão encontros síncronos com o objetivo de tirar 
dúvidas do conteúdo, esses dias serão divididos com a apresentação de conteúdo inédito. Esses encontros 
acontecerão em sala virtual. O Google Meet será utilizado para as atividades síncronas. Essas aulas Síncronas 
serão gravadas e postadas no Youtube também em formato privado. 
O formato dos seminários e a distribuição dos grupos será acertada com a turma no primeiro encontro síncrono. 
Os grupos terão duas aulas para elaboração do vídeo dos seminários, eles devem ser enviados para serem 
compartilhados para turma, em formato privado da mesma forma que as aulas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO / FREQUÊNCIA 
A unidade curricular contará com 14 atividades distintas, cada uma delas representando a participação em uma 
semana diferente do período. De acordo com a Resolução CONEP 007/2020, o registro de frequência do 
discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades 
síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência.  
Para aprovação o aluno deverá realizar ao menos 75% das atividades, independente do peso dessas atividades 
na nota. São atividades da Unidade Curricular Governança Corporativa: 
Atividade 1 – Código IBGC  (5 pontos); Atividade 2 –Mudança na Estrutura das Organizações ( 5 pontos) ; 
Atividade 3 – Fórum ( 5 pontos) ; Atividade 4 – Quizz ( 5 pontos); Atividade 5 – Forças Internas e Externas 
(5 pontos); Atividade 6 – Caso Sulamerica (5 pontos); Atividade 7 – Palestra ( 5 pontos); Atividade 8 – Modelos 
de Governança (5 pontos); Atividade 9 – Caso WEG ( 5 pontos); Atividade 10 –  Caso Oderbrecht (5 pontos); 
Atividade 11 – Elaboração de  Seminários (3 pontos); Atividade 12 – Fórum – Futebol e GC ( 10 pontos); 
Atividade 13 – Seminários (apresentação de Artigos) (12 pontos); Atividade 14 – Prova Final (25 pontos).  



As atividades têm uma previsão de entrega no cronograma. As atividades não serão aceitas após o término 
desse prazo. O discente que deixar de entregar 25% das atividades estará automaticamente reprovado. 
A prova final será realizada de forma síncrona durante o horário da aula e ela abordará todo o conteúdo da 
unidade curricular. Para situações em que o discente não consiga realizar a prova, a Resolução 012/2018 
regulamenta o processo de pedido de segunda chamada. 
Será oferecida uma Prova Substitutiva para os alunos que obtiverem pontuação entre 4,0 e 5,9 pontos na soma 
de todas as atividades. Essa prova contemplará todo o conteúdo do semestre.  
Para obter aprovação o discente deve entregar ao menos 75% das atividades e obter nota superior a 6,0. 
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