
Para reunir as principais dúvidas e comentários recebidos durante o período em que se abriu a convocatória para a criação de 
programas de formação para as escolas de administração e negócios e de direito, elaboramos este material de orientação que 
responde às principais preocupações de quem deseja apresentar uma proposta.

FINALIDADE DOS CURSOS DESENVOLVIDOS
O que a Academia quer compartilhar por meio dos cursos que serão desenvolvidos após a escolha das propostas vencedoras é 
uma ferramenta específica e, ao mesmo tempo, flexível que facilite a incorporação de matérias relacionadas a Empresas B e seus 
ecossistemas às grades curriculares das universidades da região.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE AMBAS AS CONVOCATÓRIAS:

● A candidatura deve apresentar uma proposta tanto 
para cursos de graduação quanto para 
pós-graduação, deve-se preencher um formulário 
para cada proposta. Foi esclarecido que as propostas 
podem ser de conteúdo semelhante, mas levando-se 
em consideração as características de cada grupo de 
alunos (graduação e pós-graduação).

● Os programas de formação resultantes das 
convocatórias serão de propriedade do Sistema B, 
que publicará o material assim que estiver concluído. 
Assim, os programas de formação serão 
compartilhados e difundidos pelas redes acadêmicas 
do Sistema B para que eles (ou parte deles), assim 
esperamos, sejam integrados à grade curricular de 
algumas das instituições de ensino da região.

● As propostas devem ser modulares, ou seja, embora 
devam ser montadas sob o contexto de um curso ou 
oficina integrada, ainda assim os temas propostos 
devem ser estruturados de tal forma que diferentes 
universidades ou profissionais acadêmicos da região 
e/ou do país possam escolher segmentos de acordo 
com suas necessidades e exigências.

● A extensão do curso (horas pedagógicas) deverá ser 
determinada pela equipe que elaborar a proposta, de 
acordo com os critérios do respectivo candidato, 
considerando-se as exigências da convocatória e o 
material disponível. Cabe mencionar que a proposta 
deve ser sobre Empresas B, mas enquadrada num 
contexto mais amplo, identificado pelo candidato.

● O nível de desenvolvimento que cada proposta deve 
apresentar corresponde à descrição do programa, 
mas com o conteúdo necessário para entender e 
visualizar o material que será gerado mais tarde e o 
grau de inovação proposto pelo candidato. Além 
disso, deve-se apresentar uma abordagem 
metodológica clara e descrever a bibliografia.

● As propostas selecionadas deverão conseguir gerar 
guias que orientem aqueles que queiram fazer uso do 
material posteriormente.

● Cada proposta deverá ser desenvolvida pelo candidato 
selecionado em um período total de 6 meses, mas 
levando em consideração um evento de revisão na 
metade do período, depois da apresentação do relatório 
de progresso mencionado no regulamento.

● Seria considerado um valor adicional para as propostas:
-   Cujos candidatos apresentem uma equipe 

multidisciplinar, formada por estudantes, acadêmicos e 
profissionais, mas que as propostas possam ser 
apresentadas individualmente.

-   Que venham acompanhadas do patrocínio de alguma 
universidade (carta de declaração de interesse e/ou 
compromisso).

-   Que tenham relação com uma Empresa B.
● O montante total atribuído (US$ 7.500) será entregue ao 

representante da equipe selecionada ou à instituição 
participante, que terá plena liberdade para utilizar os 
fundos concedidos, mas que deverá fazer uso adequado 
deles. Foi esclarecido que o candidato selecionado 
receberá 40% do total atribuído no início e os demais 60% 
serão entregues mediante entrega e aprovação dos 
respectivos programas de formação envolvidos. Além 
disso, foi mecionado que o material a ser desenvolvido 
não receberá recursos extras.

● Os gastos com a transação e os impostos associados 
com a transferência dos recursos para o país em questão 
serão deduzidos do montante total atribuído.

● Com relação aos formulários, comentou-se que eles 
devem ser preenchidos seguindo-se a estrutura proposta 
no regulamento das convocatórias. A estrutura final para 
cada convocatória pode ser revista no Anexo 1.

● É essencial que os objetivos gerais e específicos, a 
abordagem metodológica e o sistema de avaliação sejam 
coerentes e sigam uma sequência lógica.

● A autoria do material desenvolvido será respeitada na 
difusão dos programas de formação, ficando o apelo à 
ética de cada professor que os utilize.

● Sobre o regulamento de cada convocatória, há um link 
para ferramentas que sugerimos que seja relido.



Dúvidas: propostas de NEGÓCIOS

● Todos os módulos obrigatórios devem ser 
desenvolvidos, e a ênfase a ser dada a cada um 
deles deve ser determinada por cada equipe de 
trabalho, considerando-se o material que estiver 
disponível para cada tema e sua relevância.

● Devem-se considerar as diferentes perspectivas 
de negócios onde cabe examinar as Empresas B 
e seu ecossistema, tais como estratégia, 
marketing ou pessoas e organizações. Nosso 
intuito é de que estes cursos tenham 
possibilidades reais de se integrar às grades 
curriculares das escolas de administração e 
negócios como cursos completos ou como 
módulos nos cursos já existentes.

● Os temas propostos são ilustrativos, e o 
candidato pode discorrer sobre todos eles ou 
alguns deles, além de poder identificar e 
abordar outros assuntos não identificados no 
regulamento da convocatória.

● Entende-se que o contexto regulamentar de 
cada país é diferente e que o candidato pode 
concentrar sua proposta em seu país de 
origem, mas ele deve levar em consideração a 
finalidade do Sistema B (difundir o programa 
resultante para que ele seja ministrado em 
diversas faculdades de direito) e abordar as 
Empresas B e seu contexto jurídico também de 
uma perspectiva internacional e fazer 
referência ao direito comparado que trate do 
tema.

Dúvidas: propostas de DIREITO

APOYAN:



ANEXO 1

Estrutura dos formulários
 
Nome e sobrenome do candidato
[Representante da equipe]

Instituição que representa
[Assinalar independente se não estiver representando nenhuma instituição
Breve descrição da equipe de trabalho
(Lembre-se de enviar os Curriculum Vitae da equipe para veronica@sistemab.org)                                  

Programa de graduação e pós-graduação
[No formulário, a mesma estrutura deve ser preenchida nos dois casos, mas apresentando-se claramente 
as diferenças em ambas as propostas]

● Nome ou título do Programa de Formação
● Horas pedagógicas consideradas
● Contexto em que se enquadra o programa de formação.
● Relevância do contexto destacado
● Objetivo Geral do programa
● Objetivos Específicos do programa
● Conteúdo e literatura de apoio

[Nesta seção deve-se descrever o conteúdo de cada módulo, juntamente com a literatura que dá 
respaldo ao respectivo módulo, da seguinte forma:
1. título do módulo
1.1 Descrição do conteúdo
1.2 Literatura ou material de apoio
 

● Metodologia
● [Assinalar e descrever uma síntese da(s) metodologia(s) utilizada(s) para o curso completo ou sua 

divisão em  módulos, anexando material de apoio conforme possível e atribuindo-o a um módulo 
específico caso seja pertinente]

● Sistemas de avaliação
● [Descrever os sistemas de avaliação que serão usados para atingir os objetivos descritos]

APOYAN:


