MBA em Controladoria e Finanças
O aluno será capaz de liderar projetos estratégicos na área de finanças empresariais de
Controladoria como Budget e Forecasts além de liderar e ser protagonista em processos de
Fusões e Aquisições (M&A).




Conhecimentos: Aplicar conhecimentos, métodos e práticas
de finanças e controladoria dentro das empresas de diversos
portes em nosso país.

Habilidades: Ampliar a expertise profissional em termos da
atuação gerencial e/ou operacional na área financeira e
controladoria. Ampliar o foco e conhecimento nas mudanças das
normas e procedimentos contábeis, controladoria e finanças.
Atitudes: Promover a implantação de instrumentos avançados de gestão e controle
empresarial, de modo a desenvolver a controladoria das empresas e também
contribuir para a excelência das práticas financeiras nas organizações.

Descrição do curso
O campo de atuação da área de Controladoria e Finanças privilegia aqueles que desejam
empreender uma carreira executiva de sucesso em grandes empresas nacionais e
multinacionais. A região de Curitiba, a exemplo do que ocorre nos principais centros do
país, possui um elevado número de empresas que precisam de profissionais capacitados
nessa área. O curso visa proporcionar aos alunos conhecimentos, métodos e práticas de
planejamento e orçamento empresarial, contabilidade e finanças corporativas.

Diferenciais




Integração e networking com outros cursos de especialização na área contábil e
tributária.
Professores com vasta experiência de mercado em consultorias, auditorias e
grandes companhias.
Maior carga horária com uma verdadeira imersão em práticas de finanças e
controladoria.

Mercado de trabalho

A procura de profissionais com conhecimento em finanças corporativas e controladoria tem
sido cada vez mais comum nas seleções de executivos da área. Este MBA tem ênfase na
formação desse tipo de profissional cada vez mais importante para as grandes, médias e
pequenas empresas. O domínio de finanças também é complementar para profissionais nos
diversos ramos de atuação empresarial.



Coaching e gestão de carreira



Estratégia empresarial (núcleo comum)



Tendências de mercado (núcleo comum)



Gestão de pessoas e liderança (núcleo comum)



Contabilidade empresarial – IFRS/CPC



Contabilidade avançada – IFRS/CPC



Auditoria e gestão de riscos



Governança tributária



Direito Comercial – EAD



Controladoria estratégica



Finanças avançadas – Valuation, M&A e IPO



Análise de cenários econômicos



Finanças empresariais avançadas



Matemática financeira



Jogos de empresas

Carga horária total: 420 Horas

