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Prezado(a) Sr.(a.), 

 

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela iniciativa 

de buscar o seu aperfeiçoamento profissional.  

 

Você está recebendo o programa da Pós-graduação em Fundamentos Constitucionais e 

Administrativos da Regulação Econômica da Escola de Negócios e Seguros. Nele você 

encontrará todas as informações sobre o curso e outros detalhes, como período de realização, 

horário, local e procedimentos para efetivação de sua matrícula. O valor do investimento 

encontra-se em um anexo específico. 

 

Na oportunidade, gostaríamos de ressaltar que o processo seletivo para os cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu da Escola compreende análise curricular e, se necessário, entrevista com 

o coordenador acadêmico. Desta forma, solicitamos a realização de sua inscrição em nosso site 

e o envio do curriculum vitae atualizado. Após o recebimento, nossa equipe dará prosseguimento 

às atividades necessárias ao andamento do processo. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 DIRETORIA DE ENSINO SUPERIOR  

www.ens.edu.br/mbas 

http://www.ens.edu.br/mbas
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APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

A ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS  

 

Fundada em 1971, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) tem a missão de promover uma 

educação transformadora, por meio de programas de excelência, que contribuam para o 

desenvolvimento de profissionais capacitados a atuar em diversas áreas de negócios, além de 

estimular e disseminar a cultura de seguros. Atuando dentro do modelo da educação continuada, 

a Instituição atende às necessidades dos profissionais brasileiros, ajudando-os a enfrentar um 

mercado com forte competitividade. 

 

Desde a sua criação, a ENS vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria do seguro ao 

oferecer programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos e 

promover eventos. Nesse período, também vem se notabilizando pela troca de experiências com 

instituições de ensino do Brasil e exterior, ao estabelecer convênios de cooperação técnica. 

 

Em 2005, obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de 

Janeiro, o Bacharelado em Administração de Empresas com Linha de Formação em Seguros e 

Previdência, o primeiro do País com essas características. Assim, a ENS confirmou seu 

comprometimento com a alta qualificação de profissionais para um setor que vem se tornando 

cada vez mais complexo. 

 

Presente em mais de 60 localidades de todas as regiões do Brasil, por meio da atuação de duas 

coordenações regionais (Rio de Janeiro e São Paulo) e de parcerias com outras instituições, a 

ENS atende a mais de 16 mil alunos e participantes por ano, em cursos e outros programas 

educacionais, presenciais e online. Consegue, assim, manter e expandir o elevado padrão de 

qualidade que é sua marca, bem como ratificar sua condição de maior e melhor escola de seguros 

do Brasil. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Pós-graduação em Fundamentos Constitucionais e Administrativos da Regulação Econômica foi 

concebida e estruturada com o objetivo de formar profissionais aptos para atuar especialmente 

no mercado de seguros como empreendedores, gerentes ou diretores de áreas ou funções 

específicas. 

 

Serão profissionais que possuirão uma formação com sustentação técnica, postura ética reflexiva, 

autonomia intelectual, comprometidos com as transformações sociais e qualificados para o 

exercício na área securitária ou em outros segmentos de negócios.  

 

Constituem os pilares da formação do egresso: 

 

• A compreensão das questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção, 

observados níveis graduais do processo de tomada de decisão; 
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• O desenvolvimento de aptidões para gestão qualitativa e adequada; 

• O exercício da capacidade de assimilação de novas informações; 

• A flexibilização intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações 

diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação de 

gestores; 

• A compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do País, 

fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão. 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo da Escola de Negócios de Seguros (ENS) ao promover essa pós-graduação é contribuir 

com a formação de profissionais, que poderão atuar para o desenvolvimento do país por meio de 

suas ações estratégicas, nos diferentes segmentos em que atuam. 

 

O curso possibilitará aos alunos um estudo analítico e crítico da regulação nas áreas de seguros 

privados, saúde suplementar e bancária, com vistas ao aprimoramento dos instrumentos 

regulatórios e garantia da segurança jurídica, bem como uma pesquisa sobre as melhores práticas 

regulatórias em tempos de economia digital e inovação, com ampla repercussão nesses setores 

econômicos.  

 

É prevista, ao longo do curso, a realização de estudos comparados de práticas regulatórias em 

países de economia central e das diretrizes dos organismos multilaterais sobre as melhores 

práticas de regulação econômica, bem como estudos de caso, análise de julgados e solução de 

problemas no âmbito da regulação de seguros privados, saúde suplementar e bancária. 

O economista Joseph Schumpeter em meados do século XX já afirmava que os ciclos de 

desenvolvimento do capitalismo resultam da conjugação de inovações e, no século XXI,  Etzkowitz 

e Leydesdorff , afirmaram que o modelo da tríplice hélice é aquele que permite que a inovação 

aconteça em um ambiente apropriado. 

 

Tríplice hélice é a conjugação de esforços da universidade, da empresa e do governo, agentes 

que permitem que a inovação aconteça e gere desenvolvimento econômico e social. 

 

Não há protagonismo de um setor sobre o outro, ao contrário, deve ocorrer o entrelaçamento 

das três hélices – universidade, empresa e governo -, para que as inovações sejam concretizadas 

em produtos, serviços e gestão. 

 

A Pós-graduação da ENS em Pós-graduação em Fundamentos Constitucionais e Administrativos 

da Regulação Econômica congrega as três hélices com a presença do Ministro Ricardo Villas Boas 

Cueva que representa o saber acadêmico e sua aplicação no âmbito do judiciário; de Diretores 

da SUSEP, que representam o poder executivo e a regulação em seguros privados; e, com Dyogo 

Oliveira, que representa o setor empresarial. 

 

Juntas as três hélices produzirão conhecimento, desenvolvimento e inovações. 
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PÚBLICO-ALVO 

Profissionais com ensino superior completo, interessados em desenvolver conhecimentos sobre 

fundamentos constitucionais e administrativos da regulação econômica que estejam atuando ou 

desejem atuar em: 

• Seguradoras, resseguradoras, empresas de previdência privada aberta e empresas de 

saúde suplementar; 

• Corretoras de seguros e de resseguros; 

• Organizações representativas das entidades do mercado de seguros; 

• Agências reguladoras; 

• Mercado financeiro; 

• Empresas que possuam áreas especializadas na gestão de seguros corporativos; 

• Empresas prestadoras de serviço que integram a cadeia de valor do seguro; e 

• Organizações empresariais que não atuam no segmento de seguros, considerando que 

o programa do curso contempla conteúdos de gestão empresarial. 

  

 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

A Pós-graduação em Fundamentos Constitucionais e Administrativos da Regulação Econômica 

tem uma carga horária de 90 horas, com duração estimada de 4 a 6 meses.  

 

Este curso é parte da Pós-Graduação em Regulação de Seguros, Saúde Suplementar e Finanças, 

composta por mais três módulos de mesma carga horária (90h). Se desejar, você poderá realizar 

também os outros três módulos e receber o certificado de um curso de Especialização, com 360h. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DA REGULAÇÃO 

ECONÔMICA 

Disciplinas Carga Horária 

Aula Magna de Abertura do Curso 2h 

Temas de Direito Constitucional  

• Direitos Fundamentais e Regulação de Setores Econômicos 2 h 

• Controle de Constitucionalidade 2 h 

• A Tutela Constitucional da Autonomia Privada 2 h 

• Interpretação e Aplicação da Constituição Federal 2 h 

• Poder Constituinte; Eficácia e Aplicabilidade das Normas 

Constitucionais; Ação Direta de Inconstitucionalidade; Aplicabilidade do 

Instituto do Amicus Curiae 

 
4 h 

• Direito Constitucional Econômico; Finalidades e Princípios da Ordem 

Econômica na Constituição Federal de 1988; Livre Iniciativa e Livre 

Concorrência; Intervenção Direta e Indireta do Estado na Economia 

 

 
6 h 

Direito Administrativo Contemporâneo  

• Objeto, conceito e competências do Direito Administrativo. Princípios do 

Direito Administrativo e Estrutura da Administração Pública Brasileira. 

 

6 h 

• Teoria da Regulação e Atividade Econômica no Brasil. O Estado 

brasileiro, o direito e os impactos das políticas de governo e da atuação 

da administração pública no processo de desenvolvimento nacional. 

 
 

4 h 

• Regulação. Autorregulação. Agências Reguladoras Independentes: 

Conceito e Atuação. 

 

2 h 

• Supremacia do Interesse Público e Dever de Proporcionalidade. As 

Agências Independentes e a Experiência Brasileira. Aprimoramento das 

Agências Reguladoras no Brasil. 

 

2 h 

• Regulação do Mercado de Capitais no Brasil e no Direito Comparado. 
 

2 h 

• Regulação e Novas Tecnologias. 2 h 

Fundamentos de Economia  

• Atividade Econômica de Seguros no Brasil: Desafios e Oportunidades. 
 

2 h 

• Temas Essenciais de Macroeconomia. Microeconomia: definição e 

temas essenciais. A intervenção do Estado no mercado. As forças do 

mercado. Concorrência. Preço. Aspectos Relevantes de Economia de 

Seguros. 

 
 

8 h 

Economia e Desenvolvimento  

• Políticas de Regulação e Desenvolvimento Econômico 10 h 

Temas de Direito Econômico  

• Direito Econômico – Fundamentos e Desenvolvimento no Brasil. 

Tribunais brasileiros e Direito Econômico. Direito Econômico e 

Instituições Internacionais. 

 
6 h 

 

• Aspectos de Direito Constitucional Econômico. O Estado como 

Regulador da Economia. 

 

 

4 h 
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AVALIAÇÃO 

Para ter direito à certificação, o aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, 

obrigatoriamente, em todas as disciplinas do curso.  
 

São critérios essenciais para aprovação: 
 

a) Notas mínimas de 7,0 (sete) para cada disciplina, para as atividades teóricas e práticas;  

b) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). A frequência será apurada em 

cada disciplina e devidamente registrada em diários de classe.  

 

As avaliações de rendimento escolar serão realizadas por meio de trabalhos. Em cada disciplina 

haverá pelo menos uma avaliação de rendimento escolar. 

 

Nas disciplinas em que for aplicado apenas um trabalho final como avaliação, este poderá ser 
elaborado em grupo e deverá ser entregue e/ou apresentado de acordo com orientação dos 

professores. 

 

 

MODALIDADE ONLINE AO VIVO 

 

Por ser ministrado com aulas ao vivo, o curso possibilita a participação online de profissionais de 

qualquer lugar do País. As aulas são gravadas, para que os alunos possam revê-las. 
 

A plataforma digital educacional da ENS permite a efetiva interação entre alunos e professores, 
e realização de atividades em grupo ou duplas, o que torna a relação ensino-aprendizagem mais 

dinâmica. 

 

 

 

 

Temas de Concorrência  

• Impacto das Novas Tecnologias na Concorrência no Mercado de 

Seguros. 

 

2 h 

• A Concorrência nos Serviços Públicos Regulados no Brasil 2 h 

• História e Papel do CADE na Defesa da Concorrência. 2 h 

• Concorrência e Proteção do Consumidor. 4 h 

Temas de Direito do Consumidor  

• Fundamentos e Princípios de Direito do Consumidor. STJ e Aplicação do 

Direito do Consumidor em Seguros. 

 

6 h 

• A Proteção do Consumidor em Seguros: Princípios e Especificidades. 4 h 

Palestra de Encerramento do Módulo  2 h 

TOTAL DO MÓDULO  90 h 
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DOCENTES (Já Confirmados) 

Angélica Carlini (Coordenadora do Curso) 

Ministro Ricardo Villas-Bôas Cueva 

Prof. Mestre Dyogo Oliveira 

Prof. Marcio Coriolano 

Prof. Dr. Fernando Araújo (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) 

Profª Drª Eliana Franco Neme 

Prof. Dr. Marco Antonio Ruzene 

Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira 

Prof. Dr. Alexandre Aragão 

Prof. Dr. Gustavo Binenbojin 

Prof. Mestre Sandro Leal Alves 

Prof. Dr. Manoel Neubarth  

Profª Drª Amanda Flávio de Oliveira 

Profª Drª Fernanda Paes Leme Rito  

 
 

MATERIAL DIDÁTICO E AMBIENTE EAD  

 

MATERIAL DIDÁTICO 
 

O curso terá um espaço no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA onde serão disponibilizados 

os conteúdos indicados pelos docentes para leitura e/ou apoio ao estudo.  
 

 
 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM– AVA 

 
 

Foi estruturado para propiciar aos alunos uma sala virtual repleta de conteúdos e atividades de 
interação e comunicação, que são: 

 

• Espaço para disponibilização de arquivos com informações e referências importantes do 

curso, tais como: manual do aluno, regulamentos, horário, entre outros. 

• Bibliotecas virtuais com acervo digital multidisciplinar com mais de 8 mil títulos para 
consultar e ler em qualquer tempo e lugar. 

• Espaço para a disponibilização dos conteúdos por disciplina indicados pelo docente para 

leitura e/ou estudo. 

• Últimos avisos é o mural de comunicação do curso, ou seja, todas as mensagens são 

publicadas nessa área. 

• Espaço para entrega de trabalhos acadêmicos. 

• “Fale Conosco” é uma área exclusiva de comunicação com a Escola. 
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Obs: As turmas serão confirmadas em até 1 dia útil após o término das inscrições. O 

cancelamento que se caracteriza pela desistência do aluno antes da realização de qualquer 

disciplina, obedecerá ao disposto no contrato.  

Na falta de "quórum" na opção escolhida o candidato poderá participar da análise de perfil para 

outros cursos disponíveis ou solicitar restituição integral do valor pago, que será feita no prazo 

de 15 dias úteis. 

 


