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Este curso objetiva aprimorar a atuação 
de Conselheiros de Administração e 
instrumentalizar acionistas e executivos 
com sólida experiência empresarial para 
atuarem como conselheiros e agentes 
do desenvolvimento da governança 
corporativa dentro das companhias.

PRÉ-REQUISITO

A fim de garantir a adequação do 
programa às necessidades do 
profissional, os currículos dos candidatos 
serão previamente analisados.

Ceará, Minas Gerais, Paraná, Recife, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo

Associado: R$ 16.500,00
Não Associado: R$ 19.970,00
* Há mais de seis meses

Política de desconto para grupos, entrar 
em contato: cursoconselheiros@ibgc.org.br

8h às 17h10
Carga horária: 64h

Incluído almoço, coffee breaks, material 
didático e certificado

São Paulo e região 11 3185 4200
Outras localidades 4020 1733 
cursoconselheiros@ibgc.org.br |  www.ibgc.org.br

Este curso confere 21 (vinte e um) créditos ao 
Programa de Certificação de Conselheiros do 
IBGC 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO

Curso para Conselheiros de Administração

ESTRUTURA DO PROGRAMA
O programa será apresentado em quatro dimensões:

OBJETIVOS

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

CONHECIMENTOS 
TÉCNICOS

COMPORTAMENTO PRÁTICA NO 
CONSELHO

A partir de uma perspectiva 
prática, capacitar profissionais a 
atuarem como conselheiros e 
tornarem-se ativistas na 
implantação das boas práticas 
de governança corporativa;

Promover vivências em temas 
relacionados à decisão e 
monitoramento pelo Conselho, 
assim como preparar os 
participantes para a atuação 
colegiada no órgão;

Discutir os aspectos 
comportamentais e de 
relacionamento que 
influenciam todo o processo de 
tomada de decisão no conselho.

PÚBLICO-ALVO

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

METODOLOGIA

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.

BENEFÍCIOS ESPERADOS

Conhecimento sobre o bom 
funcionamento do conselho, 
preparação prática para 
atuação como conselheiro e 
compreensão dos principais 
temas em que o conselho deve 
atuar;

Compreensão da relação entre 
acionistas-conselho-gestão e 
demais stakeholders sob o 
prisma das diversas formas de 
controle societário das 
empresas brasileiras.



Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

GOVERNANÇA CORPORATIVA
Propicia a compreensão do sistema de governança corporativa como um todo, seus diferentes 
agentes e stakeholders. 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS
Oferece elementos para a atuação como conselheiro, mostrando a amplitude de assuntos que 
são tratados sob o viés técnico das matérias submetidas aquele órgão.

COMPORTAMENTO
Apresenta características pessoais e de interação dentro de um grupo para a melhor tomada de 
decisão. 

PRÁTICA NO CONSELHO
Dinâmicas e atividades especialmente desenvolvidas para estimular debates, discussões e 
aprofundamentos, além de contar com a participação de convidados.

Para maiores informações consulte o site: www.ibgc.org.br



O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é uma organização sem fins lucrativos de 
atuação nacional e internacional, que tem como meta a busca pela excelência em governança nas 
organizações, independentemente da natureza jurídica, porte ou tipo de controle. O IBGC promove 
palestras, fóruns, conferências, treinamentos e networking entre profissionais, além de 
produzir publicações e pesquisas. O Instituto conta ainda com o Programa de Certificação para 
Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais. Trata-se de uma iniciativa que visa 
estimular o contínuo aprimoramento das melhores práticas de governança nas organizações, 
por meio da educação continuada dos conselheiros.

Com sede em São Paulo, o Instituto atua regionalmente por meio de sete Capítulos: Ceará, Minas 
Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Atualmente, 
hospeda as atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil e integra as redes 
Internacionais Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) e Global Network of Director 
Institutes (GNDI).

Desde 27 de novembro de 1995, o Instituto contribui para o desempenho sustentável das 
organizações e influencia os agentes da sociedade no sentido de mais transparência, justiça e 
responsabilidade.

Mais informações em www.ibgc.org.br

ASSOCIADOS MANTENEDORES

Av. das Nações Unidas, 12.551 - 21º andar - CEP 04578 903  /  São Paulo - SP 

3185 4200 (São Paulo)  /  4020 1733 (Outras localidades) 

cursoconselheiros@ibgc.org.br   /   www.ibgc.org.br

https://www.linkedin.com/company/ibgc---instituto-brasileiro-de-governan-a-corporativa/?trk=company_name
https://twitter.com/IBGC_Brasil
https://www.facebook.com/ibgcoficial
https://www.instagram.com/ibgc_oficial/
https://www.instagram.com/ibgc_oficial/
https://www.instagram.com/ibgc_oficial/
https://www.instagram.com/ibgc_oficial/
https://www.youtube.com/channel/UCVAHs8bB0RUerBTanm99kMw
https://www.youtube.com/channel/UCVAHs8bB0RUerBTanm99kMw



