Trilha Governança
On-line

Melhores Práticas de
Governança Corporativa
Compreendido na grade de atividades à distância do IBGC, este curso aborda em detalhes
a 5ª edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, principal
documento brasileiro sobre o assunto, e detalha o funcionamento da governança nas
organizações bem como processos de implantação e os papéis dos agentes envolvidos. O curso
objetiva empregar um dos propósitos do Instituto: a disseminação da governança nas empresas
como forma de melhorar a sociedade em que vivemos.

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Objetivos

Conteúdo Programático

Apresentar as melhores práticas
de governança e seus benefícios,
bem como o papel dos agentes
envolvidos no sistema;

Introdução a Governança
Corporativa
Princípios da governança corporativa

Discutir os principais instrumentos
que auxiliam o funcionamento do
sistema de governança;
Instruir como apoiar a administração
em relação à eficiência de
controles, à transparência, à ética,
à responsabilidade corporativa,
bem como em hipóteses de conflitos
de interesses.

Público-alvo
Profissionais interessados em
conhecer as melhores práticas de
governança corporativa e suas
vantagens e em aprimorar o sistema
de suas organizações

Metodologia
Videoaulas gravadas;
Transmissões ao vivo ao final de
cada módulo;

O “marco regulatório” da
Governança Corporativa
Códigos das melhores práticas e
missão do IBGC.
Melhores práticas para sócios
O papel das sociedades

Melhores práticas para o conselho
de administração e diretoria
Visão geral e atribuições do
conselho de administração
Visão geral e atribuições da diretoria.
Separação entre presidente do
conselho e executivo principal
(CEO)

Estatuto e contrato social

Composição (diversidade,
independência e conflito
de interesses)

Acordos entre os sócios

Comitês do conselho

Assembleia geral/reunião de sócios:
principais competências; pauta
e documentação; e conflito de
interesses nas assembleias gerais

Instrumentos de aplicação da
governança corporativa
Compreensão e discussão dos
instrumentos de aplicação da
governança como regimentos,
políticas e controles internos e sua
abrangência

Melhores práticas nos órgãos de
ﬁscalização e controle
Definição dos órgãos de controle
recomendados pelo Código
das Melhores Práticas
Competências e atuação da
auditoria interna e externa
Gerenciamento de riscos

Conduta e conﬂito de interesses
Código de conduta
Canal de denúncias
Comitê de conduta
Conflito de interesses

Leitura do código;
Leituras prévias com materiais
indicados pelos instrutores;
Exercícios de fixação;
Fóruns de discussão.

Incluído material didático
digital e certificado.
Carga horária: 20h

Este curso confere
10 (dez) 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.
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