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A disciplina tem foco na análise e na reflexão acerca dos processos que promovem a
sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pelas
organizações. Para se alcançar esse objetivo, são abordados:

PROGRAMA DE

i) o processo decisório cíclico que se fundamenta na interpretação de um dinâmico fluxo de

MESTRADO

informações;

PROFISSIONAL EM

ii) a determinação de estados futuros desejados;

ADMINISTRAÇÃO

iii) a escolha de estratégias alternativas e o uso estratégico das informações; e

PÚBLICA

iv) a utilização de técnicas voltadas ao diagnóstico e ao monitoramento de cenários.

Objetivos do Curso
Carga Horária: 30h
A disciplina tem como propósito o desenvolvimento de profissionais das mais diversas áreas do
conhecimento, familiarizando-os com a dinâmica que envolve os processos de inteligência
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empresarial, prospecção e análise de cenários, a reflexão e a identificação de possíveis soluções
e a análise de riscos para apoiar a tomada de decisão.
Dessa forma, a disciplina oferece modelos e apresenta técnicas que possibilitam a prática do

Categoria: Optativa

reconhecimento de desafios e forças a fim de visualizar soluções, além de identificar e
estabelecer caminhos para a construção de planejamento voltado a visões de futuro
considerando o monitoramento dos objetivos a serem alcançados em curto, médio e o longo
prazo.
Ao final do curso, os alunos deverão estar aptos a:
-Entender a dinâmica e liderar o processo de planejamento com foco na análise e na
prospecção de cenários;
-Atuar na gestão de riscos organizacionais, identificando e tratando oportunidades e ameaças
de forma a fundamentar o processo decisório em nível estratégico, tático e operacional.
-Elaborar estratégias e monitorar o planejamento global, propiciando o desdobramento da
estratégia
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