
PROGRAMA DE 

DADOS DA DISCIPLINA 
Tipo de disciplina: ( x ) Normal    (   )  Estágio Docência  (  )  Tese/Dissertação
Nome da Disciplina: Gestão do Processo Decisório
Periodicidade de oferecimento da disciplina:  ( 
Ano/Período de oferta da disciplina
 

CARGA HORÁRIA  (Art. 35 da Res. 05/CUn/2010)

Horas-aula total: 60    
Carga horária teórica: 

 (1 crédito = CH 15) 
Nível a ser oferecida: 
(  )  Mestrado    (   )  Doutorado  ( 
Tipo de Disciplina (Art. 33 da Res. 05/CUn/2010)

Mestrado:  ( x )  Eletiva  -   (  )
 

DOCENTE RESPONSÁVEL
 
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
Área de Concentração: Controladoria e Governança
Linha de Pesquisa: Controle de Gestão e Avaliação de Desempenho
 

OBJETIVOS 
a) Conhecimentos - propiciar ao aluno conhecimento

sustentam a construção de 
apoiar a gestão dos processos decisórios, em termos válidos e legítimos. 

b) Habilidades - desenvolver a capacidade analítica e crítica dos alunos na prática do 
processo de apoio à decisão por meio da análise e realização de estudos de caso.

c) Atitudes - motivar o aluno a modelar 
Desempenho, a partir de uma pos
oportunidades de aperfeiçoamento do desempenho de uma organização/setor/grupo, 
possibilitando a aplicação d

 

EMENTA  
Processos decisórios. Situações decisionais. Tipos de problemas. Abordagens/metodologias 
multicritérios: MCDM e MCDA. Tomada e/ou ajuda à decisão (
Modelos/framework. Estruturação, avaliação e gestão dos processos decisórios.
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Processos decisórios. Situações decisionais. Tipos de problemas. 
2. Abordagens/metodologias multicritérios: MCDM e MCDA. 
3. Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA

de um modelo/framework
(setor/departamento/completo). 

4. Avaliação do status quo 
aquém, construção de propostas/sugestões de aperfeiçoamento
organizacional, por meio do desenvolvimento das fases: (i) estruturação; (ii) avaliação; e 
(iii) recomendação.  

5. Estruturação: Tomada e/ou ajuda à decisão 
decisório. Construção dos mapas de relação meio
de influência para estruturas hierárquicas de valor. Identificação dos pontos de vista 
fundamentais. Propriedades dos pontos de vista. 

6. Avaliação: Escalas nominais; ordinais; intervalo e de razão. Construção dos descritores 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 
 

) Normal    (   )  Estágio Docência  (  )  Tese/Dissertação
Gestão do Processo Decisório 

Periodicidade de oferecimento da disciplina:  ( x )  Anual   (  ) Semestral  (   ) Esporádica  
ta da disciplina:  Trimestre 

(Art. 35 da Res. 05/CUn/2010) 

Número de crédito total: 4 
Carga horária de pesquisa:  

(1 crédito = CH 15) 
Carga horária teórico

(2 crédito

(   )  Doutorado  ( x )  Mestrado e Doutorado 
da Res. 05/CUn/2010) 

(  ) Obrigatória Doutorado:  (  x  )  Eletiva  -   

DOCENTE RESPONSÁVEL  (Art. 33, § 2º da Res. 05/CUn/2010):   

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO/LINHA DE PESQUISA  
Controladoria e Governança 

Controle de Gestão e Avaliação de Desempenho                              

propiciar ao aluno conhecimentos sobre as bases teóricas que 
sustentam a construção de Frameworks/Sistemas de Avaliação de Desempenho para 
apoiar a gestão dos processos decisórios, em termos válidos e legítimos. 

desenvolver a capacidade analítica e crítica dos alunos na prática do 
processo de apoio à decisão por meio da análise e realização de estudos de caso.

motivar o aluno a modelar Frameworks/Sistemas de Avaliação de 
Desempenho, a partir de uma postura construtivista e proativa para a identificação de 
oportunidades de aperfeiçoamento do desempenho de uma organização/setor/grupo, 
possibilitando a aplicação de construtos teóricos disseminados no decorrer da disciplina.

Processos decisórios. Situações decisionais. Tipos de problemas. Abordagens/metodologias 
multicritérios: MCDM e MCDA. Tomada e/ou ajuda à decisão (

. Estruturação, avaliação e gestão dos processos decisórios.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
Processos decisórios. Situações decisionais. Tipos de problemas.  
Abordagens/metodologias multicritérios: MCDM e MCDA.  
Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA

framework/sistema de avaliação de desempenho para uma organização 
(setor/departamento/completo).  

status quo da organização/setor, análise dos desempenhos desejáveis e 
aquém, construção de propostas/sugestões de aperfeiçoamento

por meio do desenvolvimento das fases: (i) estruturação; (ii) avaliação; e 

Estruturação: Tomada e/ou ajuda à decisão - atores e modelos. Identificação do contexto 
decisório. Construção dos mapas de relação meio- fim. Transição dos mapas de relações 
de influência para estruturas hierárquicas de valor. Identificação dos pontos de vista 
fundamentais. Propriedades dos pontos de vista.  
Avaliação: Escalas nominais; ordinais; intervalo e de razão. Construção dos descritores 
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) Normal    (   )  Estágio Docência  (  )  Tese/Dissertação 

) Semestral  (   ) Esporádica   

Carga horária teórico-empírica:  
créditos = CH 30) 

   (    ) Obrigatória 

                               

sobre as bases teóricas que 
/Sistemas de Avaliação de Desempenho para 

apoiar a gestão dos processos decisórios, em termos válidos e legítimos.  
desenvolver a capacidade analítica e crítica dos alunos na prática do 

processo de apoio à decisão por meio da análise e realização de estudos de caso. 
/Sistemas de Avaliação de 

tura construtivista e proativa para a identificação de 
oportunidades de aperfeiçoamento do desempenho de uma organização/setor/grupo, 

construtos teóricos disseminados no decorrer da disciplina. 

Processos decisórios. Situações decisionais. Tipos de problemas. Abordagens/metodologias 
multicritérios: MCDM e MCDA. Tomada e/ou ajuda à decisão (hard e soft): atores. 

. Estruturação, avaliação e gestão dos processos decisórios. 

 

Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C) - para construção 
/sistema de avaliação de desempenho para uma organização 

da organização/setor, análise dos desempenhos desejáveis e 
aquém, construção de propostas/sugestões de aperfeiçoamento, para um contexto 

por meio do desenvolvimento das fases: (i) estruturação; (ii) avaliação; e 

atores e modelos. Identificação do contexto 
o dos mapas de relações 

de influência para estruturas hierárquicas de valor. Identificação dos pontos de vista 

Avaliação: Escalas nominais; ordinais; intervalo e de razão. Construção dos descritores 



PROGRAMA DE 

dos PVFs. Ordenação dos níveis dos descritores para cada PVF. Identificação dos níveis 
âncoras para os PVFs. Método de transformação das matrizes de juízo de preferência 
em escalas cardinais: Macbeth. Construção da matriz semântica de juízo de preferência 
para cada PVF. Construção da matriz semântica de juízo de preferência dos PVFs. 
Análise do modelo de agregação. 

7. Recomendação: Análise do perfil de impacto. Análise de sensibilidade: 
e dominância. Recomendações: 

 

METODOLOGIA  
Aulas expositivas, trabalhos dirigidos, debates orientados e apresentação do(s) trabalho(s) 
solicitados e desenvolvidos ao longo da disciplina.
 

FORMA DE AVALIAÇÃO 
Trabalho prático de gestão de um processo decisório (setor/departamento/organização) à 
escolha do aluno, com o uso da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista 
(MCDA-C), cujo desenvolvimento e evolução serão apresentados durante a disciplina e seu 
produto final será materializado na forma de um artigo científico. 
precisam ser realizadas, apresentadas e entregues: (i) apresentação de material(is)/artigo(s) 
sobre as bases teóricas disponibilizad
com base nos artigos/matérias repassados e discutidos em sala de aula (20%);
apresentação do material referente ao desenvolvimento do trabalho prático (construção do 
Framework) (30%); e, (iv) artigo científico 
pelo aluno na disciplina (40%).
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STEVENS, S. S. On the Theory of Scales of Measurement. 
680, 1946. 
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. Ordenação dos níveis dos descritores para cada PVF. Identificação dos níveis 
âncoras para os PVFs. Método de transformação das matrizes de juízo de preferência 
em escalas cardinais: Macbeth. Construção da matriz semântica de juízo de preferência 

a PVF. Construção da matriz semântica de juízo de preferência dos PVFs. 
Análise do modelo de agregação.  
Recomendação: Análise do perfil de impacto. Análise de sensibilidade: 
e dominância. Recomendações: geração de ações e análise.  

Aulas expositivas, trabalhos dirigidos, debates orientados e apresentação do(s) trabalho(s) 
solicitados e desenvolvidos ao longo da disciplina. 

FORMA DE AVALIAÇÃO  
de gestão de um processo decisório (setor/departamento/organização) à 

escolha do aluno, com o uso da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista 
C), cujo desenvolvimento e evolução serão apresentados durante a disciplina e seu 

o final será materializado na forma de um artigo científico. As seguintes atividades 
precisam ser realizadas, apresentadas e entregues: (i) apresentação de material(is)/artigo(s) 
sobre as bases teóricas disponibilizadas (10%); (ii) texto referente ao conte
com base nos artigos/matérias repassados e discutidos em sala de aula (20%);
apresentação do material referente ao desenvolvimento do trabalho prático (construção do 

0%); e, (iv) artigo científico - estudo de caso do trabalho prático construído 
(40%). 
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. Ordenação dos níveis dos descritores para cada PVF. Identificação dos níveis 
âncoras para os PVFs. Método de transformação das matrizes de juízo de preferência 
em escalas cardinais: Macbeth. Construção da matriz semântica de juízo de preferência 

a PVF. Construção da matriz semântica de juízo de preferência dos PVFs. 

Recomendação: Análise do perfil de impacto. Análise de sensibilidade: gráfica; numérica 

Aulas expositivas, trabalhos dirigidos, debates orientados e apresentação do(s) trabalho(s) 

de gestão de um processo decisório (setor/departamento/organização) à 
escolha do aluno, com o uso da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista 

C), cujo desenvolvimento e evolução serão apresentados durante a disciplina e seu 
s seguintes atividades 

precisam ser realizadas, apresentadas e entregues: (i) apresentação de material(is)/artigo(s) 
(10%); (ii) texto referente ao conteúdo da disciplina 

com base nos artigos/matérias repassados e discutidos em sala de aula (20%); (iii) 
apresentação do material referente ao desenvolvimento do trabalho prático (construção do 

abalho prático construído 
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