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EMENTA (Unidade Didática)  

Conceito, classificação e gerenciamento de conflitos. Feedback. Perfil do Negociador.  
Posturas de negociação. Estratégias e táticas de negociação. 

 

Ficha 2 (Parte variável) 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

1 - Objetivos 

Geral:  

Discutir conceitos e definições acerca dos conflitos e aspectos relacionados à 

administração dos mesmos, a fim de gerar maior assertividade nas relações 

interpessoais. 
 

Específicos:  

a) Compreender as técnicas utilizadas para a gestão de conflitos organizacionais. 

b) Potencializar habilidades interpessoais para a gestão de conflitos nas equipes.  

c) Conhecer os alicerces, pré-requisitos e fases da negociação. 

d) Compreender os fatores críticos para o êxito na negociação.  

 

2 - Unidades do Programa  

2.1 - Conflito  

2.1.1 – Conceituação e características 

2.1.2 - Aspectos positivos (funcionais) e negativos (disfuncionais) do conflito 

2.1.3 – Causas dos conflitos: Frustração, Personalidade, Diferentes Metas, Percepção,  

 Falhas de comunicação e feedback, Assertividade. 

2.1.4 – Técnicas de gestão de conflitos: Retirada, Suavização, Negociação, Colaboração 

 

2 – Negociação 



2.2.1 – Alicerces da negociação 

2.2.2 – Pré-requisitos da negociação 

2.2.3 – Fases da negociação 

2.2.4 -  Reações a manobras e descontroles emocionais 

2.2.5 – Fatores críticos para o êxito na negociação 

 

3-  Desbodramento da área do conhecimento em unidades 
 

Em relação ao conteúdo da ementa, esta disciplina, ele está dividido em 3 unidades, que 
serão trabalhadas conforme descrito abaixo:  
 

Unidade Tema Atividade Carga horária 

1 CONFLITOS Aula síncrona 1X por semana no teams 
e disponibilização de vídeos-aula,  
slides e textos de apoio no moodle, 
contemplando as seguintes atividades 
assíncronas: 

a) Questões sobre as estratégias 
adotadas para lidar com os conflitos. 

b) Exercício sobre as Técnicas de Gestão 
de Conflitos 

c) Exercício: Você sabe administrar 
conflitos?  
 

 
6 h/a síncronas 

 
 
 
 

4 h/a assíncronas 

2 COMUNICAÇÃO Aula síncrona no teams 1X por semana 
e disponibilização de vídeos-aula,  
slides e textos de apoio no moodle, 
contemplando a seguinte atividade 
assíncrona: 
 

a) Exercício DEEC 
 

 
4 h/a síncronas 

 
 

2 h/a assíncronas 

3 
 
 

NEGOCIAÇÃO Aula síncrona no teams 1X por semana 
e disponibilização de vídeos-aula,  
slides e textos de apoio no moodle, 
contemplando as seguintes atividades 
assíncronas: 
 

a) Estudo de Caso 
b) Resenha crítica 
 

 
6 h/a síncronas 

 
 

4 h/a assíncronas 

4  AVALIAÇÕES Avaliação 1 e 2  
 

4 h/a assíncronas 

  
4- Procedimentos Didáticos 

a. o sistema de comunicação: ocorrerá por intermédio de e-mail, whatsapp, moodle e o teams.   

 

b. os materiais didáticos para as atividades de ensino: vídeo aulas, slides, textos e exercícios 

que serão disponibilizados no moodle.  

 

c. as mídias e os recursos tecnológicos: para o acompanhamento da disciplina será necessário 

o acesso à internet.  

 



 

5- Formas de Avaliação (incluindo critérios de avaliação)  

Serão realizadas 2 avaliações escritas individuais com peso de 70% e vários 

exercícios, estudos de casos, resenha crítica individual ou em grupo com peso de 30%, 

conforme programados na Ficha 3 (cronograma).  
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