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Uma Universidade transformadora, com a missão de produzir, integrar 
e divulgar conhecimento, formando cidadãos comprometidos com a 
ética, a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. Essa 
é a Universidade de Brasília, cuja trajetória se entrelaça com a história 
da capital do país.

Resultado do sonho e do trabalho de educadores como Darcy 
Ribeiro e Anísio Teixeira, a UnB é, desde 1962, ano de sua criação, 
uma das principais referências acadêmicas nacionais. A diversidade 
cultural presente em seus quatro campi é uma de suas características 
marcantes. A pluralidade, aliada à busca permanente por soluções 
inovadoras, move a produção científica e o cotidiano da instituição.
A UnB segue atuante em todas as áreas do conhecimento, aberta 
às principais demandas do Brasil e do mundo. Com olhar apontado 
para o futuro e estima pelo caminho já trilhado, a Universidade se 
consolida como organismo indispensável para o desenvolvimento de 
uma sociedade mais íntegra e democrática.

A estrutura da Universidade comporta hoje 400 laboratórios, hospital 
universitário, dois hospitais veterinários, biblioteca Central, editora, 
centro de informática, emissora de TV, além da Fazenda Água Limpa, 
cuja área é de cerca de quatro mil hectares. Dentre estudantes de 
graduação e pós-graduação da Universidade de Brasília atende hoje 
33 mil estudantes em quatro campi: Plano Piloto, Planaltina, Ceilândia 
e Gama.

Em relação à formulação estratégica foi delineado como visão de 
futuro - transformar a UnB em uma das três maiores Universidades 
Federais do país e referência como:

2.334
professores

2.738
servidores

117
cursos de 

graduação

8
cursos de 

graduação a 

distância

109
programas de 

pós-gradua-

ção

Contexto

UnB é a 

4ª melhor 

universidade do 

país e 9ª da 

América Latina.

Instituição 

humanizadora que 

ofereça à comunidade 

universitária qualidade 

de vida, infraestrutura 

adequada e boa relação 

entre as pessoas   

Instituição de excelência 

acadêmica, integrada 

internacionalmente 

às diversas áreas do 

conhecimento

Inovadora na geração, 

disseminação, 

aplicação e gestão do 

conhecimento 

Padrão na gestão 

pública moderna, 

integradora, 

transparente e 

democrática 
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O Centro de Pesquisa em Gestão, Inovação e Sustentabilidade – CPGIS 
é vinculado à Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade 
– FACE, da UnB. Por meio de seus Núcleos Temáticos promove o estudo 
da gestão das organizações públicas e privadas, dentro do contexto 
da sustentabilidade. A inovação é compreendida em uma perspectiva 
transversal, constituinte das organizações e instrumento da gestão 
para viabilizar o equilíbrio entre o desempenho organizacional e o 
desenvolvimento sustentável. Assim, estudam-se as organizações e 
suas relações com os atores externos e as múltiplas dimensões do 
ambiente. 

O Centro tem como prioridade a aproximação e a realização de 
parcerias com as organizações públicas e privadas para a formação 
profissional e o desenvolvimento de pesquisa e extensão. Para isso, o 
CPGIS tem como objetivos:

Contexto

Capacitar prossionais graduados em distintas 
áreas do conhecimento para o ecaz exercício 
da gestão de forma a dinamizar processos de 
transformação organizacional e criar inovações em 
suas áreas de atuação.

Realizar parcerias estratégicas com outras 
instituições de ensino, pesquisa e extensão do 
país e do exterior ligadas à cooperação cientíca e 
tecnológica na área de serviços públicos e privados. 

Desenvolver projetos de pesquisa que promovam a 
evolução do conhecimento em Gestão, Inovação e 
Sustentabilidade. 
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SOBRE
O CURSO
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O curso pretende ampliar o conhecimento de profissionais acerca 
da Governança Organizacional e Compliance. Os Programas de 
Compliance – também conhecidos como de conformidade, de 
cumprimento e de integridade - são cada vez mais relevantes para 
criar padrões de condutas institucionais, prevenir o descumprimento 
de obrigações legais e regulatórias e evitar os riscos e ilícitos. A 
governança é um tema multifacetado, principalmente pela natureza e 
pela extensão da responsabilidade de cada indivíduo na organização. 
Neste contexto, ela corresponde aos processos, costumes, politicas, 
leis e instrumentos que são usados para melhorar a administração de 
uma organização. Tem ainda por objetivo garantir e/ou recuperar a 
confiabilidade de uma instituição, criando um conjunto eficiente de 
mecanismos de incentivos e de monitoramento a fim de assegurar 
que o comportamento dos seus membros esteja sempre alinhado 
com os interesses da sociedade. Com a nova Lei das Estatais e o 
Código da Micro e Pequena Empresa, a adoção desses instrumentos 
de garantia e confiabilidade tenderão a ser adotados em maior escala 
pelas instituições, de maneira geral.

O conteúdo está distribuído em três Eixos: Compliance, Jurídico e 
Governança. Abordagem inicial sobre compliance, interface entre 
compliance e legalidade no âmbito Jurídico e aplicação do compliance 
no fortalecimento da Governança. O MBA será pautado pela efetiva 
interação dos alunos e pelos desafios enfrentados por eles. Haverá a 
exposição de estudos de caso, com representantes de corporações 
privadas e organizações públicas, de forma a complementar a 
formação teórica pretendida pelo curso. Portanto, os participantes, 
após a conclusão do curso, terão plenas condições e conhecimentos 
específicos que os habilitarão a usar ou criar procedimentos para 
alinhar interesses dos governos, das empresas e da sociedade.

Para este desafio, a Universidade de Brasília agregou ao seu corpo 
docente de qualidade já reconhecida, outros profissionais de mercado 
e agentes públicos de destaque na área, para oferecer à comunidade, 
um curso que seja referência nacional.

O Curso

Público Alvo

A proposta do curso é promover 

um ambiente plural de 

profissionais da área pública, 

privada e não governamental. 

Servidores de órgãos de controle, 

Procuradores, Promotores, 

Advogados, Executivos, Gestores, 

Economistas, Publicitários, 

Contadores, Relações 

Governamentais, Jornalistas 

e todos os profissionais ou 

acadêmicos que atuem na área ou 

tenham interesse em atuar.

Metodologia

As metodologias utilizadas nas 

aulas serão estudos de casos 

práticos, seminários e aulas 

expositivas, com apoio de uma 

plataforma virtual.

Diploma emitido pela UnB.

Programa

Número de Vagas: 40

Critérios de admissão: Análise 

curricular e entrevista

Modalidade: Presencial

Carga horária: 400 horas/aula

Duração: 12 meses. Para término 

do Trabalho de Conclusão de 

Curso serão previstos mais 4 

meses, totalizando 16 meses.

Espaço físico e infraestrutura: 

As atividades serão realizadas na 

Universidade de Brasília (UnB)
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O conteúdo está distribuído em três Eixos: Compliance, Jurídico e Governança. Abordagem inicial sobre 
compliance, interface entre a mesma e a legalidade no âmbito Jurídico e aplicação da conformidade no 
fortalecimento da Governança. 

Eixo I – Compliance

Fundamentos do Compliance .........................................................................................................................................15 horas

Compliance Anticorrupção ..............................................................................................................................................45 horas

Programas de Compliance (Digital) ............................................................................................................................15 horas 

Compliance Contratual e Concorrencial ...................................................................................................................15 horas

Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro ................................................................................................30 horas 

Eixo II – Jurídico

Ética e Direito..........................................................................................................................................................................15 horas

Responsabilidade Civil (Física e Jurídica).................................................................................................................15 horas

Direito Penal Econômico e Criminal Compliance.................................................................................................30 horas

Análise Econômica do Direito.........................................................................................................................................15 horas

Responsabilidade Administrativa e Órgãos de Controle..................................................................................30 horas

Eixo III – Governança

Compliance como Instrumento de Governança das Organizações e Eficiência Organizacional...................

........................................................................................................................................................................................................30 horas

Gestão de Riscos – Mecanismos de Prevenção e Detecção.............................................................................15 horas

Auditoria Baseada em Riscos – Mecanismos de Prevenção e Detecção...................................................15 horas 

Gerenciamento de Crises..................................................................................................................................................30 horas

Técnicas para Análise e Tomada de Decisão ...........................................................................................................15 horas

Métodos e Técnicas de Pesquisa ...................................................................................................................................30 horas 

Conteúdo
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Professores | Eixo Compliance

Alexandre Maduro-Abreu, Diretor do Centro de Pesquisa em Gestão, Inovação e 
Sustentabilidade – CPGIS, vinculado à Faculdade de Administração, Economia e 
Contabilidade – FACE, da UnB. Graduado em Administração de Empresas, Mestre e Doutor 
em Desenvolvimento Sustentável (CDS/UnB). Participou da criação e ocupa o cargo de 
Editor Chefe da Revista em Gestão, Inovação e Sustentabilidade - ReGIS. Atualmente 
tem priorizado pesquisas em eficiência na gestão corporativa e pública. Líder do grupo de 
pesquisa em Gestão por Eficiência, certificado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. 
Antes de ingressar na Universidade de Brasília como professor na FACE/UnB atuou como 
consultor de Organismos Internacionais e cargos de gestão na iniciativa privada.

Jorge Hage, ex-ministro-chefe da Controladoria Geral da União (CGU), Bacharel em 
Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), mestre em Administração Pública pela 
University of Southern California – Los Angeles e em Direito Público pela Universidade de 
Brasília (UnB). Atualmente é Advogado, Professor Universitário e Sócio Fundador da Hage, 
Navarro e Fonseca Consultoria em Compliance. Foi Pró-Reitor da UFBA, Magistrado do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Deputado Federal Constituinte e integra o Grupo de 
Assessoramento de Alto Nível da OCDE em Anticorrupção.

Luiz Augusto Navarro de Britto Filho, ex-ministro-chefe da Controladoria-Geral da União 
(CGU). Formado em Direito e pós-graduado em Direito e Estado, ambos pela Universidade 
de Brasília (UnB). Consultor Legislativo do Senado Federal. Ingressou no serviço público 
na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Coordenou a 
participação do Brasil nos trabalhos sobre Suborno Transnacional, no âmbito da Convenção 
da OCDE, e na implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e 
colaborou em diversas iniciativas neste tema. Foi membro do Conselho de Administração 
da Petrobras. É membro do Conselho Consultivo Sênior da Academia Internacional 
Anticorrupção. 

Diogo Malan, Advogado criminalista. Membro Titular do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária (CNPCP) do Ministério da Justiça (2017/2018). Professor Adjunto 
de Processo Penal e Prática Forense Penal da UERJ e da FND/UFRJ. Pós-Doutor em 
Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Doutor em Processo 
Penal pela USP. Mestre em Ciências Penais pela UCAM. Pós-Graduado em Direito Penal 
Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra.  

Coordenador do Curso

Corpo Docente
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Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, ex-Secretária de Estado de Transparência do Distrito Federal. 
Procuradora Federal da Advocacia-Geral da União, atualmente Chefe Adjunta da Consultoria 
Jurídica do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Doutoranda em Direito 
na Universidade de Brasília (UnB), Mestre em Direito Administrativo pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), Bacharel em Direito pela mesma Universidade e Bacharel 
também em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. 
Ingressou no serviço público federal, em 2004, no cargo de Auditor Federal de Finanças 
e Controle da CGU. Foi Diretora de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU 
de 2006 a 2012, responsável, entre outras medidas, pela criação e gestão do Portal da 
Transparência, pela implementação da Lei de Acesso à Informação e por ações de apoio à 
implantação de programas de compliance em empresas. Foi a representante do Brasil no 
Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra 
a Corrupção – MESICIC da Organização dos Estados Americanos (OEA), o qual presidiu de 
2009 a 2011.

Flávio Mirza, advogado criminalista. Mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, doutorado em Direito pela UGF e pós-doutorado (Universidade de Coimbra). 
Atualmente, leciona na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Universidade Católica 
de Petrópolis. Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM). Ex- Visiting 
Professor of University of Connecticut School of Law. Ex-membro da Comissão Especial de 
Estudos do Direito Penal (CEDP) da OAB/RJ.

Henrique Araújo Costa, Coordenador do DireitoTec/UnB (Grupo de P&D em Legal Tech da 
Faculdade de Direito da Universidade de Brasília) voltado à pesquisa e desenvolvimento de 
inovações em produtividade jurídica. Mestre e Doutor pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC/SP). Professor Adjunto na FD/UnB.

Professores | Eixo Jurídico

Janaína Penalva, Assessora da Procuradora Geral da República. Ex-Diretora Executiva do 
Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça e ex-Secretária 
Executiva do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. Professora 
Adjunta da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Pós-Graduada em Direito e 
Bioética pela Universidade de Barcelona. 

Vladimir Aras, Procurador Regional da República em Brasília, professor assistente de 
Processo Penal na Universidade Federal da Bahia (UFBA), mestre em Direito Público 
pela UFPE, MBA em Gestão Pública pela FGV, professor da Escola Superior do Ministério 
Público da União e de especializações em ciências criminais de várias instituições de ensino 
superior do País. Ex-Secretário de Cooperação Jurídica Internacional da PGR, ex-membro 
do Grupo de Trabalho em Crime Organizado da PGR, ex-membro do Grupo de Trabalho 
em Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros da PGR, foi instrutor do Programa Nacional 
de Capacitação no Combate à Lavagem de Dinheiro (PNLD) do Ministério da Justiça (MJ/
SNJ/DRCI), cursou formação no Centro de Estudios de Justicia de las Americas (CEJA) 
sobre a Reforma Processual Latinoamericana; na DiploFoundation, sobre o Regime Global 
Antiterrorismo, assim como na UNAFEI, em Tóquio, sobre a Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção (2013). Foi visiting expert da UNAFEI, em Tóquio, em 2017, na 20ª 
edição do Curso sobre a Convenção de Mérida. Integrou a Força-Tarefa do caso Banestado, 
no Paraná, e foi designado pelo PGR para representar o MPF em missões internacionais 
em diversos países e em várias edições da ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. 
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Mamede Said Filho, diretor da Faculdade de Direito da UnB, doutor em Direito, Estado 
e Constituição pela Universidade de Brasília. Foi vice-diretor e coordenador do Núcleo 
de Prática Jurídica. Tem experiência na área de Direito Público, com ênfase em Direito 
Constitucional, Direito Administrativo e Direito Ambiental, atuando principalmente nos 
seguintes temas: teoria da legislação e processo legislativo, história do constitucionalismo 
brasileiro, direito à memória, administração pública e teoria geral do direito ambiental.

Professores | Eixo Governança

Ivan Ricardo Gartner, economista, Professor Titular do Departamento de Administração 
da Universidade de Brasília. Doutor em Engenharia de Produção (UFSC), Pós-Doutor em 
Administração (FEA-USP) e Pós-Doutor em Pesquisa Operacional (FernUni Hagen). Suas 
especialidades em docência e pesquisa referem-se à Administração Financeira, Processo 
Decisório em Finanças, Otimização de Portfolios de Investimento, Programação Matemática 
Aplicada às Finanças Corporativas, Processo Decisório e Alocação de Recursos em 
Bancos de Desenvolvimento, Análise de Fundamentos Corporativos e Risco. Pesquisador-
Visitante do Departamento de Pesquisa Operacional da FernUniversität in Hagen e 
Consultor Internacional da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o 
Desenvolvimento (ALIDE).

Marisa Von Bullow, professora universitária e pesquisadora. Autora de quatro livros e 
ganhadora do prêmio Luciano Tomassini Latin American International Relations Book Award, 
dado pela Latin American Studies Association e pelo livro “Building Transnational Networks: 
civil society and the politics of trade in the Americas” (Cambridge University) traduzido com 
título de; “A Batalha do Livre Comércio: a construção de redes transnacionais da sociedade 
civil nas Américas”. Docente no Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, 
coordenadora do Grupo de Pesquisa Resocie - Repensando as Relações entre Estado e 
Sociedade. Possui o doutorado em Ciência Política pela Johns Hopkins University. 

Marilson Martins Dantas, professor adjunto da Universidade de Brasília. Mestrado pela 
Universidade de São Paulo e doutorado pela Universidade de Brasília. Tem experiência 
em Custos como Instrumento de Gestão, Teoria Contábil, Normas Internacionais de 
Contabilidade Aplicada.

Rafael Rabelo Nunes, Assessor da Presidência do Supremo Tribunal Federal em assuntos 
de Tecnologia da Informação. Professor Adjunto da Universidade de Brasília e Titular 
da Faculdade Atenas. Engenheiro de Redes com Mestrado e Doutorado em Engenharia 
Elétrica, todos, pela Universidade de Brasília. Tem experiência em Governança de 
Tecnologia da Informação; Gestão da Segurança da Informação; Métodos de Decisão; 
Tecnologia da Informação e Comunicações aplicadas às organizações.

Aurélio Maduro de Abreu, Executivo com mais de quatorze anos de experiência em 
Assuntos Corporativos em empresas nacionais e multinacionais (IBM, FSB, Odebrecht, 
Telefônica/VIVO e Votorantim). Foi Vice-Presidente da CLIA/ABREMAR – Cruise Liane 
Internacional Association. Formado em Ciência Política pela Universidade de Brasília e 
Mestre em Comunicação Política e Governança – George Washington University/EUA. Tem 
experiência em formulação de políticas públicas, Relações Governamentais, Regulação, 
Comunicação Estratégica, Gerenciamento de Crises, Planejamento Estratégico, imagem e 
reputação. Atualmente é consultor e Professor Colaborador no Instituto de Ciência Política 
da Universidade de Brasília.
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As questões administrativas relacionadas ao curso são gerenciadas pela FINATEC/UnB. 

À vista: R$ 17.500,00
consultar opções de parcelamento.

Para indivíduos/grupos vinculados a empresas, órgãos públicos
e instituições a FINATEC faz o faturamento diretamente.  

www.cpgis.unb.br

aurelioa@unb.br

(61) 3348 0456

Mais informações

Investimento

Aulas: sexta-feira (19h às 22h) e sábado (9h às 12h).


