
CÓDIGO 12PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM FINANÇAS CORPORATIVAS

Objetivos

•. Promover no profissional habilidades e competências para que possibilitem ampliar seus

conhecimentos em finanças;

•. Fornecer informações que proporcionem amplo entendimento dos conceitos e das

ferramentas e tecnologias de gerenciamento financeiro;

•. Analisar e discutir tomada de decisões que envolvam sistemas financeiros e projetos de

investimentos.

Área de Conhecimento

MBA – Administração

Público-alvo

Pessoas com nível de escolaridade de graduação interessadas em especializar-se na área de

Finanças Corporativas.

Metodologia

Aulas semanais aos sábados das 9 às 12 h e atividades correspondentes a 10 (dez) horas

aulas semanais para conclusão em 9 (nove) meses, portanto o pagamento do valor total do

curso deverá ser realizado em 9 (nove) meses. Ao final de cada módulo, terá realização da

prova e ao concluir o curso deverá realizar a apresentação do Trabalho de Conclusão de

Curso (artigo cientifico).

Organização Curricular do Curso em MBA em Finanças Corporativas

1. Marketing Estratégico - 40 h

2. Finanças Corporativas - 40 h

3. Tecnologia da Informação Aplicada a Negócios - 40 h

4. Risco e Mercado de Capitais -40 h

5. Planejamento Tributário - 40 h

6. Governança Corporativa - 40h

7. Compliance Empresarial - 40 h

8. Metodologia da Pesquisa e da Produção Científica- 40 h

9. Trabalho de Conclusão de Curso – prática profissional publicação artigo científico- 40 h

Carga Horária Total: 360 horas



Certificação

O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação-MEC, pela Portaria nº 1.773 de 17 de

dezembro de 1999, com validade em todo o território nacional e atende às exigências da

Resolução CNE/CES nº 01, de 8 de junho de 2007 e do Decreto Federal nº 5.622 de 19 de

dezembro de 2005. Nota técnica 509 de abril/2015.

Valor do Investimento

Pagamento em até 18 parcelas em boleto no valor de R$ 699,00 Valores Promocionais 50%

de descontos para convênio Empresas Duração *Aproximadamente 9 (nove) meses (para

encontros semanais), 12 (doze) meses (para encontros quinzenais) e 18 (dezoito) meses para

encontros mensais. 


