
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO 
 

 DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA EMENTA 

 Gestão da 
informação contábil 20 h 

Relatórios contábeis financeiros, 
Características qualitativas da informação, 
Demonstração de resultado; Balanço 
Patrimonial 

 Gestão de processos 20 h 
Estrutura organizacional; Processos 
organizacionais; gestão da qualidade total 
(TQM) 

 Planejamento 
estratégico 30 h Estratégia; Planejamento estratégico; 

Desempenho organizacional 

 Gestão de projetos 20 h Planejamento; Programação;  Execução; 
Controle; PMO 

 Tributação 
empresarial 10 h Espécies tributárias; Regimes tributários; 

obrigação tributária 

 Planejamento 
tributário 30 h 

Regimes tributários: Lucro real, presumido e 
Simples Nacional; Elisão e Evasão fiscal; 
compensação de prejuízos  

 Orçamentos e 
previsões 30 h 

Definição de princípios e diretrizes 
orçamentárias; etapas de elaboração;  etapa 
operacional;  etapa financeira 

 Controle 
orçamentário 10 h 

Elementos de controle; Análise de variações; 
redistribuição de recursos; contingenciamento 
orçamentário 

 Gestão estratégica 
de informações 20 h  Arvore de decisão; decisões estratégicas; 

revisão de planejamento estratégico 

 Governança 
Corporativa 10 h  Práticas de Governança corporativa; Criação 

de comitês 

 Gestão de riscos 20 h 

Medidas anticorrupção; Risco de crédito; risco 
de mercado; risco operacional; risco 
socioambiental; Risco em relacionamento com 
consumidor 

 Key Performance 
Indicators 20 h 

Correção entre indicadores; relações causais; 
Pirâmide da Performance; Balanceamento 
entre os Indicadores; Performance da 
Estratégia; Performance dos Processos; 
Performance Funcional; Performance 
Individual 

 Relatórios de 
Desempenho 10 h KPI em Excel 

 
Análise da 
Performance 
Empresarial 

20 h 
Indicadores de desempenho, liquidez, 
rentabilidade, imobilização de capital, estrutura 
de capital. 

 Aplicações 
Financeiras 20 h 

Juros simples, Juros compostos, séries de 
pagamentos, TIR e Taxa de desvalorização 
monetária 

 Adm. Financeira de 
Curto Prazo 20 h 

Capital de giro; Capital circulante líquido; 
Projeção de necessidades de caixa; 
Financiamento de capital de giro. 

 Análise de 20 h Métodos de análise de investimento; tomada 



investimentos de decisão em investimentos; diversificação de 
risco. 

 Valuation 20 h 
Método de Avaliação Free Cash Flow; Valor 
em continuidade; Valor de liquidação; 
Avaliação por múltiplos 

 Processo de 
Controles internos 10 h Princípios do Controle Interno EFICAZ;  

 Compliance 20 h Práticas de compliance. Implantação.  

 Metodologia 
Científica 10 h  Formatação de trabalhos acadêmicos; normas 

ABNT; Resumos 

 

Trabalho de 
Conclusão de Curso 
(Projeto Final de 
Curso) 

- 

Para obtenção do respectivo certificado, como 
requisito parcial, é necessária a elaboração 
individual do Trabalho de Conclusão de Curso, o 
qual deverá ser desenvolvido no formato 
portfólio de atividades; projeto de intervenção; 
relatório diagnóstico. 

 Total 390 h  
	


