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Faculdade de Ciências e Empreendedorismo - FACEMP
Coordenação de Pós-Graduação e Extensão
PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA
Apresentação
Dentro do campo da contabilidade, a área financeira é a que vem exigindo dos
profissionais um aperfeiçoamento cada vez maior, principalmente devido aos
reflexos da globalização da economia. Com o aumento da concorrência, cada vez
mais as empresas tendem a buscar a redução dos seus custos, despesas e fortificar
seus controles internos.
O programa é preparado para formar profissionais especializados que sejam
capazes de escolher estratégias, técnicas e ferramentas apropriadas à tomada de
decisão nas áreas Contábil, Financeira e de Controladoria, conjugando
conhecimentos teóricos e práticos com a experiência profissional.
Objetivo Geral
Proporcionar conhecimentos conceitual e prático aos profissionais que atuam na
gestão das empresas nas áreas Contábil, Financeira e de Controladoria.
Objetivos Específicos:
•
Incentivar a iniciação e produção científica nas áreas Financeira, Contábil e
de Controle;
•
Oferecer às Organizações e aos alunos egressos da região, instrumental para
desenvolvimento profissional;
•
Aprofundar conhecimentos específicos sobre Contabilidade, Finanças e
Controladoria;
•
Evidenciar sua importância na adoção de técnicas e uso de ferramentas que
auxiliem a tomada de decisão;
•
Propiciar aos profissionais da área contábil/financeira uma base conceitual e
instrumental mais forte a fim de melhorar resultados na gestão de negócios.
Público-alvo
Profissionais portadores de diploma de graduação do mercado, que atuam ou
desejam atuar na área financeira, que necessitam aperfeiçoar ou reciclar conceitos e
práticas na temática, contadores e gestores de empresas que necessitam de uma
visão integrada e técnica de controladoria, finanças e contabilidade.
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Metodologia de Ensino: Aulas expositivas, com auxílio dos recursos audiovisuais
disponíveis, reservando-se a possibilidade de organização de seminários e visitas
técnicas.
Corpo Docente
Composto por doutores, mestres e especialistas com experiência no mercado.
Informações Gerais
Carga Horária: 360 horas.
Horário das aulas: As aulas são quinzenais, ocorrendo nos turnos matutino e
vespertino. Você pode escolher participar na turma que se encontra aos sábados ou
na turma que se encontra aos domingos.
*Os alunos poderão concluir em 12 meses com a entrega do TCC ou poderão
entregar o TCC em até 3 meses após a conclusão das disciplinas.
Matriz Curricular
Módulo 1 – Formação Geral
Empreendedorismo
Metodologia da Pesquisa Científica
Docência do Ensino Superior
Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos

25 horas
25 horas
25 horas
25 horas

Módulo 2 – Tópicos em Gestão Planejamento e Economia
Orçamento, Planejamento e Controle
Gestão Estratégica de Custos e Capital de Giro
Matemática Financeira
Contabilidade e Economia Empresarial e Financeira

25 horas
25 horas
25 horas
25 horas

Módulo 3 – Tópicos Especiais em Contabilidade e Controladoria
Contabilidade Gerencial
Controladoria
Planejamento Tributário
Análise de Investimento e Administração Financeira
Trabalho de Conclusão de Curso

25 horas
25 horas
25 horas
25 horas
60 horas
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