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PROPOSTA DE DISCIPLINA OPTATIVA DO CURSO PARA A 
UNIVERSIDADE 

 
Curso/Campus:       Administração / Monte Alegre                                    Semestre: 2º/2022 
Nome da Disciplina: Negociação Estratégica e Resolução de Conflitos                  
Número de créditos:  03 
Código da disciplina:   
Professor/a responsável: Prof. Crisomar Lobo de Souza 
Departamento:  Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais 
Faculdade: Administração   
E-mail do/a docente @pucsp.br: clsouza@pucsp.br   
 

     Dia de Oferecimento: QUINTA-FEIRA 
Horário:     das 18h50 às 21h20         

 
Ementa  

Além das competências técnicas e comportamentais as 
organizações buscam um diferencial na formação do profissional, a 
negociação é uma delas. Nesta disciplina o aluno desenvolvera as 
habilidades de negociação e a identificação e resolução de conflitos 
administrando-os de forma adequada através de técnicas e habilidades 
de negociação em diferentes situações. 

A metodologia é desenvolvida por meio de exposição de conceitos, case e de 
exercícios de role-play (simulações). Neste programa, o participante será 
capaz de reconhecer o impacto de suas ações e comportamentos nos 
resultados e relacionamentos obtidos nas negociações. 
 
Objetivos  
 

Ao final do curso o aluno deverá aumentar seu poder de influência em 
negociações e resoluções de controvérsias em uma série de ambientes públicos 
e privados. O curso proporcionará habilidades para negociações mais eficazes 
e para analisar e planejar uma estratégia e todo o processo de negociação. 
Também, será capaz de dar continuidade no processo de melhorar sua 
habilidade de negociação através da autoaprendizagem.   

  
Temas abordados 

 Contexto da Negociação. Conceitos e abordagens sobre o 
processo de negociação e conflito. 

 Aspectos implícitos, subjetivos e condicionantes da negociação. 
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 Construção e consolidação de relacionamentos. 
 Negociações distributiva e integrativa 
 Método de Harvard 
 Perfil do Negociador e estilos comportamentais nas negociações.  
 Táticas métodos e abordagens para a otimização de acordos. 
 Uso das competências do negociador nos contextos profissionais 

remotos. 
Estilos comportamentais nas negociações, o que muda nas negociações virtuais. 
 
Bibliografia e outros materiais  
 

Bibliografia Básica 
FISHER, Roger. PATTON, Bruce. URY, William. Como chegar ao sim: a 

negociação de acordos sem concessões. Rio de Janeiro: Sextante, 2015. 
LEWICKI, R. J.; SAUNDERS, D. M.; BARRY, B. Fundamentos de 

Negociação. 5.ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.  
THOMPSON, Leigh L. O negociador. São Paulo: Pearson, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
COHEN, H. Você pode negociar qualquer coisa. 16. ed. Rio de Janeiro: 

Record, 2004 
MARTINELLI, D. P.; ALMEIDA, A. P. Negociação e solução de 

conflitos: do impasse ao ganha-ganha através do melhor estilo. São Paulo: 
Atlas, 1998. 

MELLO, J. C. M. F. de. Negociação baseada em estratégia. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

URY, W. Supere o não: negociando com pessoas difíceis. 3. ed. Rio 
de janeiro: Best Seller, 2005. 

URY, W. O poder do não positivo. Como dizer não e ainda chegar ao 
sim. São Paulo: Campus, 2007. 
 

 
 


