Contabilidade Gerencial e Financeira
O aluno será capaz de liderar e atuar em projetos complexos e avançados em
contabilidade empresariais, além de projetos financeiros corporativos em pequenas,
médias e grandes empresas nacionais e multinacionais com conhecimentos para
interpretar e analisar Demonstrações Financeiras.





Conhecimentos: O curso tem como objetivo prover
conhecimentos específicos de contabilidade empresarial que são
altamente requisitadas em todos os tipos de empresas e as
oportunidades de trabalho são enormes. Neste sentido, o curso
objetiva aperfeiçoar os conhecimentos e habilidades dos alunos
em relação às práticas de gestão contábil das empresas, bem
como, prepará-los para lidar com o gerenciamento da contabilidade corporativa
das empresas.
Habilidades: Gerar no alunado as habilidades em gestão contábil em empresas de
pequeno, médio e grande porte.
Atitudes: Desenvolver as atitudes empreendedora, proativa, gestora e inovadora.

Descrição do curso
A Pós-Graduação em Contabilidade Gerencial e Financeira tem o objetivo prover
conhecimentos específicos de contabilidade aplicável nas empresas e corporações.
Pretende-se fornecer ao aluno habilidades em fechamentos contábeis, apurações de
resultado, reportes de balanço, gestão de custos, governança tributária e análises de
balanço.

Diferenciais


Networking com outros cursos de Especialização na área contábil, tributária e
controladoria durante a semana.



Professores com padrão de mercado e de grandes empresas de auditorias
independentes com vasta experiência.



Possibilidade de integração com MBA da área Contábil, Tributária e Controladoria.

Mercado de trabalho
A ênfase de formação proporcionada por este curso de Pós-Graduação está orientada pelas
necessidades das empresas de pequeno e médio porte com atuação nos segmentos de
comércio, serviços e industrias que necessitam de uma boa assessoria contábil por conta
do cenário econômico de desafios em controle de custos, controladoria, gestão financeira e
tributária.



Seminários



Contabilidade empresarial



Contabilidade intermediária



Contabilidade avançada



Controladoria estratégica



Gestão estratégica de custos



Análise das demonstrações financeiras



Governança tributária



Finanças corporativas – EAD



Matemática financeira



Contabilidade nas pequenas empresas



Auditoria e gestão de riscos



Análise de cenários econômicos – EAD

Carga horária total: 366 Horas

