
 
 

  

PROGRAMA ANALÍTICO 

DISCIPLINA 

CÓDIGO: IS528  NEGOCIAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARBITRAGEM 

CRÉDITOS: 04 CARGA HORÁRIA: 4CR, 4T-0P, 60H 

*Cada crédito Teórico ou Prático corresponde a 15 horas-aula. 
 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DAP) 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (ICSA) 

PROFESSOR(ES): 

Marcos Ferreira – Siape 15565815 – Endereço eletrônico: marcosppgen@gmail.com 

OBJETIVOS: 

 

Geral: 

Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de: Compreender o processo de negociação e 

arbitragem a fim de desenvolver competências, habilidades e atitudes para prover soluções nas 

organizações públicas. 

 

Específicos: 

- Compreender o processo evolutivo, conceitos e princípios da atividade negociadora, bem 

como identificar as competências, habilidades e atitudes que formam um negociador de 

talento; 

- Aprender a identificar os sintomas dos conflitos organizacionais e formas de geri-los, com 

ênfase na comunicação e de forma ética; 

- Evidenciar o processo de comunicação como técnica de convergência de interesses; 

- Reconhecer e aplicar o ciclo POCD do processo de negociação; 

- Demonstrar os aspectos, características e contribuição da lei de arbitragem para o processo 

de gestão de conflitos organizacionais. 

EMENTA: 

Negociação-processo evolutivo; conceitos e princípios da negociação; o negociador como provedor 

de soluções; o perfil do negociador brasileiro; negociação na prática; aspectos históricos; conceitos; 

sintomas, causas e consequências do conflito nas organizações; o papel da comunicação 

organizacional na gestão dos conflitos; ética nas negociações; O ciclo PODC da negociação; gráfico 

ZOPA; estratégias de negociação; aspectos comportamentais da negociação; aspectos históricos; 

conceitos e princípios; mediador e árbitro; deveres do mediador de conflitos; a Lei de Arbitragem 
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(Lei 9307/96) e suas características; limites da arbitragem; cláusula compromissória e compromisso 

arbitral. 

CONTEÚDO PROGRÁMATICO: 

1. Aspectos históricos: negociação-processo evolutivo; conceitos e princípios da negociação; o 

negociador como provedor de soluções; o perfil do negociador brasileiro; negociação na prática; 

2. Conflitos organizacionais: aspectos históricos; conceitos; sintomas, causas e consequências do 

conflito nas organizações; o papel da comunicação organizacional na gestão dos conflitos; ética nas 

negociações; 

3. O processo de negociação: O ciclo PODC da negociação; gráfico ZOPA; estratégias de 

negociação; aspectos comportamentais da negociação; 

4. Mediação e arbitragem na gestão de conflitos: aspectos históricos; conceitos e princípios; 

mediador e árbitro; deveres do mediador de conflitos; a Lei de Arbitragem (Lei 9307/96) e suas 

características; limites da arbitragem; cláusula compromissória e compromisso arbitral. 
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