Contabilidade Gerencial
e Financeira
programa do curso
Contabilidade Empresarial
O ambiente empresarial atual e o uso da informação contábil. Contabilidade Financeira,
Contabilidade gerencial, Contabilidade estratégica. Conceito, objetivos e usuários da contabilidade.
Estrutura conceitual básica da contabilidade. Regimes contábeis e a apuração de resultados.
Principais CPCs (CPC 00, CPC 1, CPC 3, CPC 4, CPC 6, CPC 9, CPC 12, CPC 15)
Contabilidade Intermediária
Principais CPCs (CPC16, CPC 22, CPC 23, CPC 25, CPC 27, CPC 2 e CPC 7.
Contabilidade Avançada
CPC 15 (Combinação de Negócios), CPC 18 (Investimentos), CPC 28 (Propriedades
p/Investimento), CPC 29 (Ativo Biológico), CPC 32 (Tributos), CPC 36 (Demonstrações
Consolidadas), CPC 38, 39 e 40 (Instrumentos Financeiros) e CPC 46 (Mensuração do Valor
Justo), CPC 47 (Receitas)
Controladoria Estratégica
Introdução a Controladoria. Modelos e Processo de Gestão Organizacional. Processo de Criação
de valor. Fases do Processo de Gestão. A Controladoria na organização. Fundamentos para
implantação da controladoria. Controladoria na Estratégia. Modelo de decisão. Planejamento
Estratégico, Tático e Operacional. Análises de Projetos de Investimentos. Valor Econômico
Agregado (EVA) e BSC.
Gestão Estratégica de Custos
Discutir o que é a Contabilidade de Custos e como ela pode ser usada para ajudar uma empresa a
criar vantagem competitiva. Descrever a análise da cadeia de valores e o papel estratégico do
custeio do cliente e do fornecedor. Demonstrar a gestão de custos do ciclo de vida do produto e
como ela pode ser usada para maximizar lucros ao longo do ciclo de vida.
Análise das Demonstrações Financeiras
Análise horizontal e vertical. Principais indicadores: análise da situação financeira (liquidez), dos
ciclos operacionais, da estrutura de capital (endividamento) e da situação econômica (lucratividade
e rentabilidade). Contribuição das demonstrações financeiras para o processo de tomada de
decisão.

Governança Tributária
Os estudos envolvendo a disciplina de governança tributária abordam as práticas de gestão
empresarial da tributação e as técnicas de planejamento tributário. Os alunos compreenderão a
relação dos tributos na cadeia de atividades empresariais e irão verificar a influência das novas leis
societárias, contábeis e fiscais.
Finanças Corporativas
O papel e as funções do Administrador Financeiro. Análise de risco. Fontes de Financiamentos.
Custo de Capital. Risco e Retorno. Beta. CAPM. CMPC. Endividamento e Benefício Fiscal.
Estrutura de Capital. Relevância e Teorias sobre Políticas de Dividendos. Critérios para
Classificação de Projetos. Payback, TIR, VPL e Índice de Lucratividade. Capital de Giro e
Estoques.
Matemática Financeira
Juros Simples. Desconto de Títulos. Valor de Face e Valor de Mercado. Juros Compostos. Valor
do Dinheiro no Tempo. Valor Presente e Valor Futuro. VPL e Taxa Interna de Retorno. Taxa de
desconto. Equivalência de Taxas de Juros. Períodos de Capitalização. Taxas Anuais, Mensais e
Diárias. Equivalência de Fluxos de Caixa. Perpetuidades e Anuidades. Sistemas de amortização.
Tabela Price, SAC, SAM.
Contabilidade para Novos Negócios e Startups
Identificar os acertos e erros do negócio a partir de indicadores de desempenho reais. A
contabilidade para inovação estará presente em todas as etapas de desenvolvimento e validação
dos produtos e serviços oferecidos pela startup sendo uma peça-chave para impulsionar o
crescimento do negócio.
Auditoria e Compliance
Conceitos fundamentais aplicáveis ao campo da auditoria contábil e as normas brasileiras de
auditoria. Procedimentos de auditoria e as etapas de plano de trabalho em auditoria. Fraudes em
organizações. Controles internos. Buscará, ainda, o desenvolvimento e aprimoramento de
processos e controles que venham a reduzir os vários tipos de riscos a que estão sujeitas as
atividades empresariais.
Análise de Cenários Econômicos
É fundamental que os alunos desenvolvam uma visão ampla dos cenários econômicos, pois eles
representam o alicerce da gestão empresarial e exercem influência direta no cotidiano das
empresas. A capacidade de compreender o funcionamento do mercado nacional e internacional é
requisito mínimo para tomar ou orientar decisões.
Tecnologia Voltada a Contabilidade
Temas relacionadas a Inovação, Startups, Fintechs, Criptomoedas. A era da informação.
Conhecimento.
Práticas Empresariais Aplicadas a Contabilidade
Desenvolvimento de competências gerenciais e da visão holística empresarial. Participação em um
jogo de negócios que consiste na simulação de um ambiente empresarial competitivo. Aplicação
de práticas aplicadas a Contabilidade nas empresas. Aluno aplicará os temas do curso de pósgraduação em experiências práticas vivenciais na área de Contabilidade.

Empreendedorismo na Contabilidade
Estudo da contabilidade como ferramenta para gerir micro e pequena empresa, receita, despesas
e custos, regime tributário, além da importância para a gestão da empresa e tomada de decisões.

trabalho de conclusão de curso
Não aplicável.

estágio
Não aplicável.

metodologia
Aprenda com teoria + prática
Fazendo sua Pós-Graduação na UP, sua carga horária será concentrada em leituras
seletivamente indicadas pelo corpo docente. Serão aplicadas exposições com exercícios práticos e
estudos de casos para assimilação do conteúdo. Vivencie desafios reais, com simulações
elaboradas com base em situações vivenciais tiradas da experiência de seus professores.
Desenvolva sua capacidade de resolução de conflitos. Aprenda na prática. Expanda seus
conhecimentos com palestras e seminários focados no objetivo do curso.
Avaliações práticas
Mostre tudo o que você aprendeu com avaliações, atividades e exercícios práticos baseados nas
teorias expostas pelos professores (estudos de casos e simulações práticas).
De olho no futuro
A inteligência artificial e de outras ferramentas avançadas de análise tende a tornar a atuação da
Controladoria cada vez mais estratégica e imprescindível para o mercado empresarial. O
profissional desta área precisa estar preparado para tomada de decisões rápidas, seguras e
assertivas na área financeira.

