Perícia e Avaliação: Econômica, Contábil e Atuarial
O aluno será capaz de atender a demanda do Novo CPC (Lei nº 13.105/2015), o perito
deverá indicar capacitação nas áreas definidas pelo Art. 465. O juiz nomeará perito
especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.
§ 2o Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:
I - Proposta de honorários;
II - Currículo, com comprovação de especialização;
III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as
intimações pessoais.




Conhecimentos: Desenvolver e aplicar os conhecimentos
nas áreas financeira, econômica, contábil e atuarial com o
objetivo em desenvolver perícias judiciais e extrajudiciais.

Habilidades: Realizar laudos de avaliação econômica,
contábil, contratos bancários e particulares, tributário, trabalhista,
previdenciária.
Atitudes: Atender à demanda do judiciário brasileiro na esfera estadual e federal e
das empresas públicas e privadas que buscarão, através de uma análise pericial,
provas mais consistentes.

Descrição do curso
Nas atuais entidades de classe, há uma demanda para que os profissionais das áreas de
Economia, Contabilidade, Administração e Atuarial comprovem sua capacitação nas
atividades periciais.
Pensando nisso, essa Especialização visa a capacitar os estudantes a desenvolver
perícias judiciais e extrajudiciais. O aluno será apto a realizar laudos de avaliação
econômica, contábil, tributária, trabalhista e previdenciária, além de contratos bancários e
particulares.

Diferenciais





Único curso presencial de Especialização na área de perícia em Curitiba. Os
alunos poderão comprovar especialização na área de Perícia e Avaliação
Econômica e Financeira.
Desenvolve conhecimentos teóricos e práticos, avançando nas áreas de Mediação
e Arbitragem.
Curso consolidado como grande referência regional e nacional na área de perícia.

Mercado de trabalho
Os pós-graduados nesse curso estarão aptos a trabalhar nas áreas de perícia econômica,
contábil e atuarial em processos judiciais e extrajudiciais, além de prestação de serviços a
órgãos públicos, tais como prefeituras, governos estaduais, empresas públicas e privadas e
de economia mista. Também poderão atuar em processo de recuperação judicial e falência.



Introdução à perícia judicial e extrajudicial



Fundamentos jurídicos aplicados à perícia judicial



Finanças corporativas aplicada à perícia



Cálculo atuarial



Valuation: avaliação econômico-financeira de corporações



Introdução à mediação



Perícia econômico-financeira – Contratos públicos e privados



Perícia trabalhista – Processos, cálculos e sistemas jurídico econômicos



Perícia contábil



Perícia previdenciária e atuarial



Perícia arbitral



Perícia tributária



Recuperação de empresas e falência

Carga horária total: 364 Horas

