ATUALIZAÇÃO PRESENCIAL

TOMADA DE DECISÃO

OBJETIVOS

Levar o conhecimento sobre esta importante temática que é
o processo decisório através de uma síntese das pesquisas de
diversos campos acadêmicos tais como: Psicologia Cognitiva,
Ciência de Decisão, Economia e Administração. Apresentar
os principais conceitos e técnicas modernas para melhorar a
qualidade das decisões, bem como discutir os resultados das
aplicações destas técnicas e motivar os participantes para o
uso dos conhecimentos nesta área.

SOBRE

A necessidade de garantir a qualidade das decisões
importantes é um dos maiores desafios para qualquer gestor,
particularmente num ambiente de negócios dinâmico e
complexo. Dada esta natureza, as pesquisas para melhor
entender o processo decisório e o desenvolvimento de
metodologias para melhor apoiar a tomada de decisão,
são abordadas neste curso que apresenta a essência para
entendimento do processo.

PUBLICO-ALVO

Gestores líderes que tem no seu dia-a-dia inúmeras decisões
importantes.

MÉTODO DE ENSINO

Aulas expositivas, estudos de caso, softwares de apoio à
decisão e estudos reais.

Coordenação

Prof. Marcio Mattos Borges de Oliveira
Prof. Jorge Henrique Caldeira de Oliveira

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROCESSOS NORMATIVOS
• Elementos de decisão
• Estruturação de decisão
• Solução de problema decisório
• Análise de sensibilidade e geração de alternativas
• Incerteza e probabilidade
• Codificar probabilidade
• Valor da informação
• Atitude em relação ao risco e teoria de utilidade
• Objetivos múltiplos e conflitantes
• Tomada de decisão no mercado financeiro
PROCESSOS DESCRITIVOS
• Decisão gerencial
• Vieses comuns
• Julgamento sob incerteza
• Vieses motivacionais
• Escalada irracional
• Justiça na tomada de decisão: Groupthink
• Melhorando a tomada de decisões
• Neurociências, emoções e o impacto delas na tomada de
decisões

PROFESSORES

Prof. Dr. Marcio Mattos Borges de Oliveira
Prof. Dr. Jorge Henrique Caldeira de Oliveira
Prof. Me. Anderson Tadeu Frangiotti

PROCESSO SELETIVO

A seleção é feita através de entrevista.

www.f undace.or g.br
Ribeirão Preto | 0800 77 300 70

INVESTIMENTOOFERECIMENTO
R$ 2.700,00 (Dois mil e Setecentos)
03 x de R$ 900,00 (Novecentos reais)

Carga Horária: 15 horas
Data: 24/set/2019
Modalidade: Presencial

