CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
CONTROLADORIA E FINANÇAS
EMPRESARIAIS
OBJETIVO GERAL
Desenvolver,

constantes

no

cenário

outras áreas que sintam a importância

econômico mundial e local, bem como, a

e

crescente necessidade do mercado de

contabilidade e finanças para seu

trabalho de profissionais que dominem

desenvolvimento

tarefas

negócios.

e

habilidades

da

área

de

necessidade

e

controladoria, passa a desempenhar um

que

papel relevante nas organizações, pelo

380

trabalham ou desejam atuar nesta

processo

horas/aula.

área, bem como, aqueles que, atuam

controlar o fluxo e o controle financeiro das

em outras áreas, mas que percebem

empresas, fatores que proporcionam uma

a importância do conhecimento de

boa saúde para os negócios, fator este, que

Contabilidade,

possibilita a alavancagem financeira

aperfeiçoar

especializar

mudanças

os

profissionais

Finanças

Controladoria

para

e

o

seu

desenvolvimento profissional.

de

planejar,

implementar

e

da

empresa o que possibilita o seu bom
posicionamento no mercado. A moderna
gestão de negócios exige cada vez mais

O

MERCADO DE TRABALHO
Profissional especializado em

Controladoria

e

Finanças

Empresariais estará apto a atuar
naturalmente em muitas áreas e

uma postura profissionalizada e qualificada,
centrada nos padrões técnicos, legais e
éticos de uma sociedade de mercado
altamente competitivo e democrática.

e

(trezentos

e

oitenta)

ESTRUTURA CURRICULAR BÁSICA
1. Gestão Estratégica de Custos
2. Planejamento Tributário
3. Ética e Direito nas Relações
Empresariais.
4. Métodos Quantitativos
5. Finanças

Internacionais

6. Administração

Financeira:

Decisões de Investimentos
8. Planejamento Estratégico

consultor,

10. Controladoria Empresarial

Direito, Economistas, Engenheiros, e/ou

11. Legislação

principalmente,

empreendedor

de

negócios.

possibilidades

de

atuação

As
se

ampliam

com

as

superior

sendo:

qualquer profissional de nível superior que
atue

ou

deseje

atuar

na

e

Política Macroeconômica

Contadores, Administradores, Bacharéis em

mesmo,

de

CARGA HORÁRIA

Profissionais

até

nível

profissional

gestor, seja como analista, seja como
e

de

conhecer

7. Gestão Estratégica de Pessoas

PÚBLICO ALVO

setores organizacionais, seja como

de

área

de

controladoria e financas e profissionais de

9. Orçamento Empresarial
Trabalhista

Previdenciária
12. Contabilidade Ambiental

e

13. Contabilidade dos Investimento
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em Participações societárias
14. Contabilidade Internacional
15. Tópicos

Avançados

INFORMAÇÕES
de

Controladoria Empresarial

NUPE - Núcleo de Pesquisa e Extensão
Fone: (75) 3182-3196 -

16. Metodologia da Pesquisa

E-mail: posfsss@hotmail.com

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

CORPO DOCENTE
Doutores e Mestres em sua
grande maioria, especialistas em
controladoria empresarial.

Diretora Geral
Lucia Maria Sá Barreto de Freitas
Diretor Acadêmico
Prof.° Joilson Romanci Severo Borges

COORDENAÇÃO
Professores: Mestra Edvanda Sena,
Contadora e Advogada
Mestre Manoel Messias S. de Oliveira,
Economista
NÚMERO DE VAGAS
40 (quarenta) alunos
HORÁRIO
Aos sábados – 8h00 às 12h00 e das
13h10 às 17h30min
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Cópia do diploma de graduação,
histórico

escolar

carteira

de

de

graduação,

Identidade,

Curriculum vitae e 01 foto 3x4.

CPF,

Coordenação do Núcleo de Pesquisa,
Extensão e Pós-Graduação.
Profª. Aléssia Costa de Araújo Cravo

Realização:
Núcleo de Extensão, Pesquisa e PósGraduação da Faculdade Santíssimo
Sacramento – FSSS

