Trilha Conselheiros
Síncrono

Curso para Conselheiro
de Administração
A partir de uma perspectiva prática, a
formação capacita proﬁsionais a atuarem
como conselheiros e se tornarem ativistas
na implantação das boas práticas de
governança corporativa. Também promove
vivências em temas relacionados à decisão e

monitoramento pelo conselho, assim como
prepara os participantes para a atuação
colegiada no órgão e discute os aspectos
comportamentais e de relacionamento que
inﬂuenciam todo o processo de tomada de
decisão no conselho.

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Este curso é para mim?

Objetivos

Estrutura do programa

Se você é um proﬁssional experiente,
que alcançou o topo da carreira
executiva, mas ainda considera
que tem muito a contribuir com as
organizações; se você foi convidado
ou já faz parte de um conselho
de administração e gostaria de se
preparar adequadamente, tanto
do ponto de vista técnico como
comportamental, para esta grande
responsabilidade, então este curso é
para você.

Formar proﬁssionais para que atuem
em conselhos de administração.
Com público formado por executivos
experientes e conselheiros de
administração, o curso de formação
de conselheiros promove a
troca de experiência, a prática
e o alinhamento das melhores
práticas de governança à realidade
das organizações agregando a
experiência dos alunos à vivência
prática dos instrutores. São as boas
práticas de governança alinhadas ao
dia a dia dos conselhos.

Missão do Conselho de
Administração e Papel do
Conselheiro

Como este curso pode me
ajudar na carreira?
Executivos que optam por
se tornarem conselheiros
frequentemente já alcançaram o
topo de suas carreiras executivas,
tanto em termos de experiência
prática como de conhecimento.
Alunos do curso de conselheiros
de administração do IBGC passam
a estar preparados para contribuir
com as  organizações  proﬁssionais 
igualmente experientes.

Responsabilidade dos
Administradores
Ética e Sustentabilidade
Depoimento sobre Sustentabilidade
Riscos e Compliance
Remuneração, Avaliação, Sucessão e
Gestão de Pessoas
Direcionamento Estratégico
Decisões Financeiras Estratégicas e
Monitoramento do Desempenho

Público-alvo
Conselheiros de administração
atuantes ou proﬁssionais que
desejam se preparar para a posição.

Comunicação no Conselho de
Administração

Metodologia

Processos do Conselho de
Administração

Diante da experiência executiva
dos participantes, há interação
dinâmica com os instrutores,
visando contrapor conhecimentos
prévios e a prática do conselho.
Depoimentos e entrevistas de
conselheiros nas diversas áreas
de atribuição do conselho, casos
práticos e simulação de reuniões
complementam o programa.

Tendências em Governança
Corporativa

Palestra sobre inovação
Relacionamento e Decisões
Colegiadas
Simulação de reunião de CA
Palestra de Encerramento

Meta do Programa
Aprimorar a atuação de conselheiros
de administração.programa.
Instrumentalizar acionistas e
executivos com sólida experiência
empresarial para atuarem como
conselheiros e agentes do
desenvolvimento da governança
corporativa dentro das companhias.

Incluído material didático
digital e certificado.
Carga horária: 64h

Este curso confere
30 (trinta) créditos ao
Programa de Certificação
de Conselheiros do IBGC.

São Paulo e região:
(11) 3185 4200
Outras localidades:
4020 1733

Política de descontos
para grupos, entrar
em contato:
cursosibgc@ibgc.org.br

Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC),
organização da sociedade civil, é referência nacional
e uma das principais no mundo em governança
corporativa. Seu objetivo é gerar e disseminar
conhecimento a respeito das melhores práticas
em governança corporativa e influenciar os mais
diversos agentes em sua adoção, contribuindo para
o desempenho sustentável das organizações e,
consequentemente, para uma sociedade melhor.
Av. das Nações Unidas, 12.551
21º andar - São Paulo - SP
CEP 04578-903
São Paulo e região 11 3185 4200
Outras localidades 4020 1733
e-mail: ibgc@ibgc.org.br
www.ibgc.org.br
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