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EMENTA 

Fundamentos do compliance. Pilares do compliance: apoio a alta gestão, código de conduta e ética, controles 
internos, aperfeiçoamento e comunicação. Governança corporativa. Cultura da paz, prevenção de riscos e 
conflitos, compreensão jurídica e de formação ética do cumprimento do Direito. Compliance em instituições em 
empresas públicas e privadas e no terceiro setor. Compliance na era digital. Impacto das inovações tecnológicas 
na prevenção de riscos nos conflitos. 

OBJETIVOS 

Gerais Analisar os conceitos teórico/prático do Compliance e controle interno, Governança Corporativa à 
luz do direito e da tecnologia da informação, possibilitando aos acadêmicos o desenvolvimento de 
habilidades para atuarem como atores em programas de compliance, com a finalidade de minimizar 
riscos e conflitos em instituições públicas e privadas. 

Específicos • Adquirir conhecimentos que possibilitem adoção de estratégias de Governança nas organizações 
públicas e privadas por meio do Compliance. 

• Desenvolvimento de conhecimentos sobre processos de Gestão de Riscos e conflitos. 

• Aperfeiçoamento dos controles internos. 

• Compreensão do impacto da revolução 4.0, da inovação e as transformações tecnológicas nas 
organizações, pertinentes ao compliance. 

• Reflexão sobre o compliance na sociedade da informação. 

• Ampliar os conhecimentos por meio de Estudo de caso/cases (Atividades práticas). 

  

http://lattes.cnpq.br/6457809768308641
mailto:marlene@univem.edu.br


CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPIDES DE MARÍLIA – UNIVEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – PPGD 

CURSO DE MESTRADO 
 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Compliance - Fundamentos e Ética nas organizações 

2. Código de conduta e ética na sociedade 

3. Conceitos e funções da área de Compliance 

4. Elementos do programa de Compliance 

5. Pilares e Políticas de Compliance  

6. Inovações tecnológicas no Compliance   

7. Legislação nacional e internacional em compliance    

8. Lei anticorrupção e Lavagem de Dinheiro 

9. Código de Ética e Conduta de organizações  

10. Controle interno e Compliance    

11. Gestão de riscos organizacionais  

12. Impacto financeiro na adoção do Compliance 

13. Governança Corporativa: O Compliance como ferramenta para o gerenciamento de risco 

AVALIAÇÃO 

Instrumentos de 
avaliação 

Os alunos serão avaliados a partir da sua participação em sala de aula, durante as discussões e 
atividades propostas. Dois trabalhos serão avaliados objetivamente: 

• trabalho em grupo: Estudo de Casos práticos com Aplicação do Compliance a (nota de 0 a 
5); 

• artigo individual ou em dupla sobre tema estritamente relacionado à disciplina (nota de 0 a 
5). 

Critérios para 
aprovação 

Tendo em vista o que dispõe o Regimento do Programa Pós-graduação em Direito do UNIVEM 
e a legislação federal em vigor, apenas obterá aprovação o aluno que: 

• obtiver nota final 7 (sete) ou superior, decorrente das avaliações regulares da disciplina, na 
forma estabelecida neste plano de ensino; e 

• comparecer no mínimo a 80% (oitenta por cento) das aulas ministradas e atividades 
desenvolvidas. 

No cálculo da nota final será atribuída nota 0 (zero), no item específico e dentro do peso previsto 
neste plano de ensino, ao aluno que não comparecer às atividades sob sua responsabilidade ou 
não apresentar os trabalhos na forma e nos prazos estabelecidos. 
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CRONOGRAMA 

Data Conteúdos Objetivos Estratégias 

5/6 Apresentação da Disciplina 
e distribuição das 
atividades 

1. Compliance - 
Fundamentos e a Ética nas 
organizações 

2. Código de conduta e 
ética na sociedade 

3.  Conceitos e funções da 
área de Compliance. 

Apresentação da disciplina e 
sua importância no mundo 
contemporâneo. 

Contextualizar os conceitos e 
fundamentos da ética nas 
organizações, do código de 
ética e conduta e suas funções. 

Aula Presencial ou de forma 
Remota/On line: o aluno deve ter 
participação efetiva no processo de 
ensino e aprendizagem. As aulas terão 
abordagem construtivista e 
interacionista, o aluno construirá seu 
conhecimento a partir de leituras 
individuais, debates, trabalhos em 
grupo e organização sistemática de 
conteúdos e materiais, orientados pelo 
docente. Metodologias ativas de ensino 
e de aprendizagem serão adotadas no 
processo de construção do 
conhecimento. Elaboração de Estudos e 
Cases. 

Extraclasse:  idem 

19/6 4. Elementos do programa 
de Compliance. 

5.Pilares e Políticas 
de Compliance. 

6.Inovações tecnológicas no 
compliance. 

Discutir os elementos, políticas 
e pilares do compliance no 
contexto das inovações na 
sociedade da informação.   

Presencial:  idem 

Extraclasse:  idem 

7/8 7.Legislação nacional e 
internacional em 
compliance. 

8.Lei anticorrupção e 
Lavagem de Dinheiro. 

9.Código de Ética e Conduta 
de organizações. 

Apresentar a legislação nacional 
e internacional e contextualizar 
na realidade brasileira na forma 
da legislação em vigência. 
Demonstrar e discutir  a 
importância do código de ética e 
conduta. 

Presencial:  idem 

Extraclasse:  idem 

21/8 10.Controle interno e 
compliance. 

11.Gestão de riscos 
organizacionais. 

12. Impacto financeiro na 
adoção do Compliance. 

Demonstrar a importância dos 
controles internos e a gestão de 
riscos na mensuração e 
preservação de resultados 
financeiros, avaliar os impactos 
financeiros para adoção do 
compliance 

Presencial:  idem 

Extraclasse:  idem 

4/9 13.Governança Corporativa: 
o Compliance para o 
gerenciamento de risco. 

Discutir e refletir o compliance 
no processo da Gestão da 
Governança Corporativa.  

Presencial:  idem 

Extraclasse:  idem 
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18/9 • Seminários Presencial: apresentação dos trabalhos propostos 

Extraclasse: Consiste na construção de um estudo sistematizado. 

- Parte Teórica: deverá apresentar uma reflexão conceitual sobre o tema a 
partir, mas não somente, dos autores indicados no curso.  

- Atividades práticas: cada grupo deverá realizar estudos relacionados a 
disciplina. As atividades baseadas em Cases práticos poderão ser 
apresentadas em vídeo, áudio ou texto, ou por meio de ferramentas digital 
disponível para apresentação.  

- Observação: cada grupo deverá escolher e desenvolver um tema para o 
estudo voltado ao Compliance, além de acompanhar e documentar as 
publicações geradas sobre o tema.  

- Análise: o grupo deve analisar todas as informações coletadas, 
interpretando-os e compreendendo-os num contexto crítico e social mais 
amplo, procurando refletir sobre a utilização do Compliance na área de 
Gestão e todos os aspectos do Direito. 

A atividade deve ser entregue no dia da apresentação oral, no modo 
impresso e em pendrive. Não há limites de página, deve ser usada fonte 
tamanho 12 e espaçamento 1,5 entre linhas. 

A apresentação oral deverá ter no mínimo 40 minutos e no máximo 1h, 
podem ser utilizados vídeos, apresentação em PowerPoint, e demais 
ferramentas utilizadas atualmente de metodologia de ensino on line, 
incluindo participação de um convidado externo com participação 
específica do tema apresentado, no máximo, 10 minutos. 

 Entrega do trabalho para 
avaliação da disciplina. 

Deve ser redigido um artigo sobre tema estritamente relacionado à 
disciplina. O texto deve apresentar rigor metodológico com vistas à 
publicação. É necessário seguir as normas da ABNT, ter de 15 a 20 páginas, 
fonte tamanho 12 e espaçamento entre linhas 1,5. A data da entrega será 
divulgada posteriormente. 

 


