Gestão Financeira, Custos e Formação de Preços






Conhecimentos: O curso tem como objetivo prover
conhecimentos específicos de finanças, custos e formação de
preços 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
financeira das empresas, bem como, prepara-los para lidar com o
gerenciamento de custos e a formação de preços em produtos e serviços.
Habilidades: Gerar no alunado as habilidades em gestão financeira,
controle de custos e formação de preços.
Atitudes: Desenvolver as atitudes empreendedora, proativa, gestora e
inovadora.

Descrição do curso
A Pós-Graduação em Gestão Financeira, Custos e Formação de Preços tem o objetivo de
prover conhecimentos específicos de finanças, riscos, custos e formação de preços. Nesse
sentido, pretende-se fornecer ao aluno habilidades em contabilidade gerencial e financeira;
planejamento e gerenciamento tributário; viabilidade de projetos; controle do fluxo de
caixa; orçamento empresarial; inteligência de mercado e previsão de demanda; análise de
cenários econômicos; análise de custos e formação de preços; administração de crédito e
cobrança.

Diferenciais





Investimento acessível e localização privilegiada no centro da cidade. O curso
ainda pode ser concluído em apenas nove meses.
Corpo docente formado por professores profissionais especialistas com grande
experiência na área.
Práticas do mercado aliadas à base conceitual consistente que sustenta a
evolução profissional.

Mercado de trabalho

Os egressos do curso estarão aptos a trabalhar na área Financeira de pequenas, médias e
grandes empresas, com destaque especial para a controladoria, análise de fluxo de caixa,
crédito e cobrança, contabilidade financeira, previsão de demanda, custos e preços.
Também poderão trabalhar como autônomos em consultorias e assessorias em projetos
específicos de viabilidade econômico-financeira. ONGs e o setor público também buscam
profissionais com essa formação.



Orçamento empresarial



Administração de crédito e cobrança



Custos e formação de preços



Contabilidade gerencial e financeira



Planejamento e gerenciamento tributário



Finanças corporativas



Inteligência de mercado e previsão de demanda



Educação financeira



3 disciplinas EAD optativas

Carga horária total: 360 Horas

