SEMINÁRIO TEMÁTICO
Gestão para Resultados voltado para advocacia
Sábados: 24/10 - 13h00 às 17h00
31/10, 07-14 e 21/11 - 13h00 às 16h00
28/11/20 - 13h00 às 15h00
I – PROFESSORES: Maria Flávia Cardoso Máximo e Luiz Gustavo Fantini
II – TEMA GERAL: Gestão para Resultados voltado para advocacia.
III – OBJETIVO: Apresentar e capacitar os alunos a terem uma visão com foco em resolver problemas.
O advogado como mitigador de problemas ao invés de solucionador de conflitos e litígios. Todas as
organizações têm problemas internos e externos a todo momento, cabendo ao Corpo Jurídico auxiliar
a mitigar os possíveis problemas, estando ao mesmo tempo estar alinhado à estratégia da instituição.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: análise da DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício); Metodologia
Científica PDCA; Sistema de Gestão; o que é problema e meta; indicadores de resultados (meio e fim);
como confeccionar plano de ação; Planejamento Estratégico e Desdobramento de metas (noções
básicas).
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas e leitura (em casa) de textos selecionados.
VI – AVALIAÇÃO: Teste online e apresentação de um caso por grupo (3 a 5 pessoas, dependendo
da quantidade de alunos inscritos) utilizando a metodologia PDCA no último dia aula.
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico).
VIII – CRONOGRAMA: 6 encontros
Mês
Outubro
Novembro

Dias do seminário
24, 31
07, 14, 21 e 28

IX – PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para os alunos de do 10 período.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 15/10 a 21/10 de 2020, por meio do Portal Acadêmico.
 Cancelamento: 26/10 a 28/10 de 2020, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de 210,00 (duzentos e dez reais)
Ø À vista: o custo total será incluído no boleto de novembro de 2020.
Ø A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos
de novembro e dezembro de 2020.
Ø O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá
efetuar o pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as
atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar

