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Apresentação

O presente Programa é fruto de uma aproximação com a Associação Brasileira de Relações Institu-

cionais e Governamentais – ABRIG a partir da Área do Direito pela FADISP. O Curso contou com a co-

laboração de Profissionais de experiência comprovada no Tema, de ambas as Instituições, cabendo à 

ABRIG a organização dos Módulos de Relações Institucionais e Governamentais e à FADISP os módulos 

Jurídicos e de Compliance. O Corpo Docente é composto por Profissionais que dominam os Temas que 

serão trabalhados pelo MBA, todos Titulados, Academicamente ou reconhecimento pelo mercado. No 

processo de construção do Curso, algumas lideranças surgiram e tornaram-se importantes pontos de 

apoio para a consecução do mesmo, a saber: - DR. EDUARDO ALVES FAYET: Diretor da ABRIG o que lhe 

confere muita experiência com os Temas de Relações Institucionais e Governamentais; 

Objetivos

Subsidiar os participantes com informações acerca do arcabouço legal existente, os procedimentos 

exigidos para o estabelecimento de uma relação segura e eficaz entre clientes e fornecedores, cuidan-

do da transparência e do zelo necessário pelo fiel cumprimento da legislação vigente. 

Capacitar os Operadores Privados e/ou Públicos, para que a relação negocial ocorra de maneira eficaz 

e dentro dos parâmetros legalmente exigidos.

Público Alvo

Advogados, Administradores, Profissionais e Executivos de Empresas Privadas que objetivem realiza-

ção de transações comerciais com os Poderes Públicos, Executivo, Legislativo e Judiciário, Autarquias, 

Empresas Públicas, nas esferas de Governos Municipais, Estaduais e Federal.
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Matriz Curricular

Ética, Transparência e Diálogo

Fundamentos da atividade de RIG

Processo Legislativo

Processo Decisório no Poder Executivo e Regulação

Políticas Públicas, Análise de Cenários e relação entre os poderes

Economia Brasileira e Orçamento Público

Negociação e Inteligencia Competitiva

Gestão de Risco e Comunicação

RIG e Estratégia Empresarial nas Relações Institucionais e Governamentais

RIG nas Relações Internacionais

Compliance na Esfera Pública (Administrativo)

Compliance na Esfera Privada (Concorrencial e Societário-Empresarial) 

Compliance - Implementação de Programas de Integridade e Governança 
Corporativa

Lei Anticorrupção

Lei Geral de Proteção de Dados

Novas Tecnologias e Tecnologias Disruptivas

Tópicos Especiais 1

Tópicos Especiais 2 (Optativa)

Seminário Internacional - Análise comparativa com a legislação                 
Norte-Americana e Europeia

PAPER - Trabalho final

16

16

24

24

24

16

24

24

24

24

24

24

24

16

16

24

16

16

30

60

450h/aCarga horária total



Relações Institucionais,
Governamentais e Compliance

Módulos

ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E DIÁLOGO
Conheça o histórico e o contexto da ética nas sociedades democráticas, os respectivos instrumentos 
normativos e sua aplicação na atividade de RIG. Entenda, também, o decoro parlamentar e o processo 
legislativo ético disciplinar.

FUNDAMENTOS DA ATIVIDADE DE RIG
Entenda a organização do Estado Brasileiro e a positivação dos direitos fundamentais. Aprenda os 
conceitos de lobby, advocacy e Relações Institucionais e Governamentais. Conheça as propostas de 
regulamentação da atividade, bem como as perspectivas e tendências no Brasil e no mundo.

PROCESSO LEGISLATIVO
Compreenda o funcionamento do Poder Legislativo e a hierarquia das normas. Entenda a legística e as 
espécies, procedimentos e fases de tramitação das proposições legislativas.  Conheça os instrumentos 
regimentais para influenciar no processo legislativo.

PROCESSO DECISÓRIO NO PODER EXECUTIVO E REGULAÇÃO
Compreenda o funcionamento do Poder Executivo, os princípios administrativos e o processo de 
tomada de decisão política no Poder Executivo. Conheça os poderes da administração e entenda a 
regulação da atividade econômica pelo Estado.

POLÍTICAS PÚBLICAS, ANÁLISE DE CENÁRIOS E RELAÇÃO ENTRE OS PODERES
Entenda os conceitos, tipos e ciclos de políticas públicas. Conheça as ferramentas e práticas de análise 
de cenários. Entenda os limites de atuação e interferência entre os poderes.

ECONOMIA BRASILEIRA E ORÇAMENTO PÚBLICO
Conheça as escolas econômicas e as características da economia brasileira. Conheça as peças 
orçamentárias e entenda a nova dinâmica do orçamento público com o teto de gastos e as emendas 
impositivas.

NEGOCIAÇÃO E INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
Entenda os aspectos práticos da negociação para Relações Institucionais e Governamentais. Conheça 
as principais técnicas aplicadas e otimize sua atuação em políticas públicas. Aprenda a analisar a 
capacidade de influência dos agentes, prever as ações dos opositores, construir uma rede de influência 
eficaz e aumentar a competitividade em RIG.

GESTÃO DE RISCO E COMUNICAÇÃO
Conheça papel, objetivos, estrutura e prática da comunicação institucional. Aprenda mecanismos de 
gestão de riscos. Entenda a comunicação no poder público.

RIG E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS
Aprenda os conceitos, as práticas, as técnicas e as ferramentas gerenciais atualizadas em Gestão e 
Estratégia Empresarial. Identifique e conheça as formas de relacionamento que podem ser criadas 
e desenvolvidas. Aprenda a fazer análise estratégica para o planejamento de ação, aproximação e 
relacionamento com as áreas governamentais.
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RIG NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Entenda como as Relações Institucionais e Governamentais ocorrem nas Relações Internacionais, 
considerando as culturas, taxionomia e legislação pertinente. Entenda os impactos das crises 
econômicas, dos conflitos religiosos e da questão ambiental nas relações internacionais.

COMPLIANCE NA ESFERA PÚBLICA (Administrativo)
Compreenda como a Administração Pública deve agir ao tratar sobre o processo licitatório e nova lei de 
licitações, contratação direta, indireta, inexigibilidade, etc. (Art. 37, Constituição Federal, Lei n. 8.666/93 e 
PL n. 1.292/95) (previsão de 12 horas, com possível atividades em grupo).

COMPLIANCE NA ESFERA PRIVADA (Concorrencial)
Compreenda os padrões de moralidade administrativa que devem reger as relações de entes privados 
com a Administração Pública, e medidas anticorrupção (previsão de 4 horas, com possível atividades 
em grupo).

COMPLIANCE – IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE E GOVERNANÇA CORPORATIVA
Conheça o histórico, contexto e aspectos legais do compliance, legislação aplicável à atividade de RIG 
e as melhores práticas em programa de integridade corporativa.

LEI ANTICORRUPÇÃO
Compreenda a influência e alcance da Lei n. 12.846/2013 ao estabelecer novo paradigma legal quanto 
às medidas anticorrupção, tais como responsabilização objetiva de empresas que pratiquem atos 
lesivos contra a Administração Pública nas esferas cível e administrativa. Nesse sentido, destacam-se 
medidas como acordo de leniência, processo e penalidades (previsão de 6 horas, com possível debate 
em grupo).

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
Compreenda como a proteção de dados poderá influenciar as medidas de compliance a serem 
adotadas pela Administração Pública e empresas, bem como as garantias de privacidade e intimidade 
previstas na Constituição Federal (previsão de 8 horas, com possível atividade em grupo). Abordagem 
jurídica (8 horas) e Abordagem técnico-tecnológica (8 horas).

NOVAS TECNOLOGIAS E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS
Compreenda como novas tecnologias (Inteligência Artificial, Big Data, Blockchain) poderão influenciar 
a sociedade e a maior transparência das relações jurídicas públicas e privadas.

TÓPICOS AVANÇADOS 1
Entenda o contexto dos poderes políticos no Brasil no processo de tomada de decisão e os aspectos 
práticos relevantes para a atuação profissional de RIG e Compliance. Entenda o papel e a atuação 
das instituições no processo político e na formulação de políticas públicas e como os profissionais de 
RIG devem orientar sua atuação. Serão 02 seminários de 04 horas cada um, em temas do momento e 
correlatos ao objetivo do MBA.

TÓPICOS AVANÇADOS 2 (OPTATIVA)
Entenda o contexto dos poderes políticos no Brasil no processo de tomada de decisão e os aspectos 
práticos relevantes para a atuação profissional de RIG e Compliance. Entenda o papel e a atuação 
das instituições no processo político e na formulação de políticas públicas e como os profissionais de 
RIG devem orientar sua atuação. Serão 02 seminários de 04 horas cada um, em temas do momento e 
correlatos ao objetivo do MBA.
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL – ANÁLISE COMPARATIVA COM A LEGISLAÇÃO NORTE-AMERICANA E 
EUROPEIA
Seminário Internacional.

PAPER – Conclusão de Curso
O Paper de conclusão do curso é opcional e será realizado por meio da elaboração de um artigo 
científico que será apresentado para publicação em periódico, classificado pelo CAPES nos extratos A 
ou B. A abordagem do tema escolhido deverá ser focada nas tendências empresariais.
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Eduardo Fayet
Doutor em Engenharia de Produção (Universidade Federal de 
Santa Catarina) e Bacharel em Administração (Faculdade Católica 
de Administração e Economia - Curitiba/PR), empresário, consultor 
e especialista em novos negócios e soluções empresariais. 
Professor em MBA de Relações Institucionais e Governamentais 
na Faculdade Mackenzie e Universidade Católica de Brasília. 
Possui experiência nas áreas de Desenvolvimento Organizacional 
e Empresarial, com ênfase em Relações Institucionais e 
Governamentais, Competitividade e Produtividade e Inovação.

Lauro Ishikawa
Doutor e Mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo; Pós Doutor pela Universidade 
de Salamanca (Espanha); Professor da Graduação, Mestrado 
e Doutorado e Coordenador Adjunto do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu – Mestrado e Doutorado – da Faculdade 
Autônoma de Direito, FADISP; Professor Orientador do Doutorado 
da Universidade de Salamanca em regime de cotutela e dupla 
titulação FADISP/USAL; bolsista da Fundação Nacional de 
Desenvolvimento do Ensino Superior Particular, FUNADESP. 

Ministro Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho
Foi ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU) entre março e maio de 2016. 
Formado em Direito, em 1991, e pós-graduado em Direito e Estado, em 2001 - ambos 
pela Universidade de Brasília (UnB) - é servidor de carreira do Senado Federal, no car-
go de consultor legislativo, desde 2004. Exerceu os cargos de especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 
(MPOG), em 1998, e gerente de Regulação de Mercado da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), entre 2000 e 2002, além de membro do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf), de 2003 a 2006. Atuou como consultor sênior da Veirano 
Advogados na área Anticorrupção e integrou o Conselho de Administração da Petro-
bras, de março de 2015 a março de 2016.

Nathalia Gomes Pedrosa
Advogada, especializada em Processo Legislativo e Orçamento Público, com dez anos 
de atuação em Relações Governamentais. Experiência profissional desenvolvidas na 
assessoria da Procuradoria-Geral do IBAMA, assessoria da Presidência do Instituto 
Brasília Ambiental - IBRAM, na assessoria de Orçamento na Câmara dos Deputados e 
na Advocacia Dias de Souza, onde atuou na Justiça Federal, TRF 1a Região, STJ e STF. 
Na Câmara dos Deputados, ocupou cargo de assessora de orçamento, acompanhan-
do comissões e elaborando projetos de lei e emendas parlamentares. Atualmente, é 
Gerente de Relações Governamentais da SKY BRASIL.

Coordenação

Corpo docente
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Miguel Gerônimo da Nóbrega Netto
Atuou como servidor efetivo da Câmara dos Deputados durante 33 anos, tendo se 
aposentado em dezembro de 2020. Possui Mestrado em Poder Legislativo e Especiali-
zação em Processo Legislativo. É Graduado em Ciências Econômicas e em Direito. Foi 
Diretor Legislativo Adjunto e Chefe da Assessoria Técnica da Diretoria Legislativa da 
Câmara dos Deputados durante duas décadas. É Professor de Processo Legislativo da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Ibmec e da Abrig/IEL. É autor de cinco livros sobre 
Processo Legislativo, dentre os quais “Curso de Regimento Interno” e “Curso de Regi-
mento Comum do Congresso Nacional”, editados pela Câmara dos Deputados. É colu-
nista da Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig).

Rafael Thomaz Favetti
Advogado, bacharel em Direito (UnB - 1998), mestre em Ciência Política (UnB - 2001) 
e doutorando em Direito (IDP). Ex-assessor de Ministro no Supremo Tribunal Federal 
(2001-2007). Foi Consultor Jurídico do Ministério da Justiça (2007-2010) e Secretário 
Executivo do Ministério da Justiça (2010-2011; chegou a assumir como Ministro Interino 
da Justiça). Foi presidente do Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE e pre-
sidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade 
Intelectual. Experiencia em análise política. É conselheiro do Instituto Victor Nunes Leal 
e Vice-Presidente do Instituto Direito e Fraternidade. Desenvolve pesquisa sobre mito 
jurídico.

Isabel Mendes de Faria
Possui doutorado em economia pela Universidade Católica de Brasília (2013). Atual-
mente é especialista em políticas e indústria da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). Tem experiência na área de economia, com ênfase em política monetária, crédi-
to, economia regional e mercado de trabalho.

Anna Beatriz de Almeida
Cientista Política e bacharel em Direito; especialista em Comércio Exterior, Administra-
ção Pública e Telecomunicações. Atualmente, mestranda em Comunicação. Atuando 
há 10 anos no mundo de Relações Governamentais, Institucionais, Internacionais e de 
Políticas Públicas, desde a negociação de acordos internacionais até gestão de crise 
municipal. Também pesquisadora de Inovação no GESCONPP/UnB, Diretora de Capa-
citação da ABRIG e Co-Diretora do @profissaorelgov.

Vânia Lucia Ribeiro Vieira
É procuradora Federal, Diretora de Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral 
da União. Mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
Bacharel em Direito também pela UFMG e em Administração Pública pela Escola de 
Governo da Fundação João Pinheiro de Minas Gerais. Trabalha na Controladoria-Ge-
ral da União desde 2004, tendo participado da fundação da Secretaria de Prevenção 
da Corrupção e Informações Estratégicas, criada em janeiro de 2006, onde se encon-
tra, desde então, à frente da Diretoria de Prevenção da Corrupção, que tem como prin-
cipal missão promover a transparência e o acesso à informação pública, estimular a 
participação da sociedade civil no controle da gestão pública e promover a ética e 
integridade do setor privado.
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Eduardo Fayet
Doutor em Engenharia de Produção (Universidade Federal de Santa Catarina) e Ba-
charel em Administração (Faculdade Católica de Administração e Economia - Curiti-
ba/PR), empresário, consultor e especialista em novos negócios e soluções empresa-
riais. Professor em MBA de Relações Institucionais e Governamentais na Faculdade 
Mackenzie e Universidade Católica de Brasília. Possui experiência nas áreas de De-
senvolvimento Organizacional e Empresarial, com ênfase em Relações Institucionais 
e Governamentais, Competitividade e Produtividade e Inovação.

Bernhard Smid
Atua como profissional de relações institucionais e governamentais e conduz pro-
jetos específicos no âmbito internacional. Anteriormente, foi Secretário de Relações 
Internacionais no Governo do Amazonas, além de ter atuado em entidades públicas 
e privadas no Brasil, Alemanha e Estados Unidos. Academicamente, possui Mestrado 
em Negócios Internacionais pela Munich Business School (Alemanha) e MBA em Co-
mércio Exterior pela Fundação Getúlio Vargas.

Alisson Carvalho de Alencar
Doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, em convênio com a Faculdade 
Autônoma de Direito (2020); Mestre em Administração Pública pela Escola Brasilei-
ra de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas (2015). Possui graduação 
em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas, Saúde, Exatas e Jurídicas de Tere-
sina (2005); especialização em Direito Público e Privado pela Universidade Federal 
do Piauí (2005). Atualmente é Procurador Geral de Contas do Ministério Público de 
Contas do Estado de Mato Grosso. Foi Advogado da União de 2006 a 2009. Tem 
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público e Controle Externo. 
Professor de Cursos de Graduação e Especialização na área de Direito Administra-
tivo e Controle Externo.

Flavio Augusto Ferreira do Nascimento
Mestre em Direito Econômico pela PUC/SP, Pós-graduado em Direto Empresarial 
(USJT), Contratual (CEU) e dos Negócios e Econômica (CEDES). Especialista em Direi-
to Bancário e Defesa da Concorrência pelo Conglomerado Itaú Unibanco. Advogado 
em SP.

Juliana Maia Daniel 
Sócia do Lefosse Advogados nas práticas de Concorrência, Anticorrupção & Regu-
latory Investigations. Possui vasta experiência em litígios administrativos e judiciais, 
domésticos e internacionais. Sua atuação é focada em investigações de condutas 
anticompetitivas, com especial ênfase a cartéis e práticas colusivas. Possui ainda 
sólida experiência em investigações internas de atos lesivos à administração pública 
e estruturação de programa de compliance. Graduada em Direito pela Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo (USP), Master 2 pelo Institut d’Études Politiques 
de Paris (Sciences-Po), cursou o Competition Programme no European University Ins-
titute na Itália. Coordena e ministra esporadicamente alguns cursos na Escola Supe-
rior da Advocacia - ESA/OAB em São Paulo
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Humberto Barrionuevo Fabretti
Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2006). Mestre (2008) e 
Doutor (2013) em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Macke-
nzie. Professor de Direito Penal, Criminologia e Direito Processual Penal na Faculdade 
de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Pesquisador do Corpo 
Permanente do Programa de Pós-Gradução em Direito Político e Econômico da Facul-
dade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor da Escola Superior 
do Ministério Público (2015). Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e da 
Comissão de Crimes de Alta Tecnologia e de Crimes Econômicos da OAB/SP. É coautor 
das obras “Introdução ao Direito Penal – Criminologia, Princípios e Cidadania” (4° edi-
ção); “Direito Penal Brasileiro: Parte Geral (5° edição); “Processo Penal Brasileiro” (4° edi-
ção); “Segurança Pública: fundamentos jurídicos para uma abordagem constitucional”, 
todas publicadas pela editora GenForense. Também é autor da obra “Direito Penal do 
Inimigo: uma análise sob os aspectos da Cidadania”, publicado pela editora D´Plácido e 
da obra “Crime Organizado”, publicada pela editora Saraiva.

Juliana Abrusio Florencio
Doutora em Direito. Advogada atuante em Direito Digital. Coordenadora de Inovação e 
Tecnologias da Universidade Mackenzie. Diretora do Instituto LGPD. Professora Perma-
nente do Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade Mackenzie.

Paulo Rogério Foina
Físico, pela Universidade Federal de São Carlos (1976), Mestre em Computação pelo Ins-
tituto de Ciências Matemáticas de São Carlos - USP (1979) e Doutor em Informática pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1985). Atualmente é Coordenador 
de Graduação e Pós-Graduação do Centro Universitário de Brasilia - UniCEUB e sócio 
gerente da Sistema de Informação e Tecnologia Ltda. Tem experiência profissional e 
docente na área de Ciência da Computação e desenvolve estudos e pesquisa em Ges-
tão de Tecnologia e Inovação. Atua principalmente nas seguintes linhas de pesquisa: 
Gestão de Tecnologia, Inovação, Governança de TI, Planejamento Estratégico e Tec-
nologias emergentes aplicadas à industria moderna (IoT, BigData, RFID, Cloud Com-
puting). Atual presidente da ABIPTI - Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa 
Tecnológica e Inovação. 
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