PÓS-GRADUAÇÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E
CONTABILIDADE FISCAL
Garanta a sua vaga e se destaque no mercado.

A FPL

Acreditamos na excelência,
no aprimoramento e no
desenvolvimento contínuo
da sociedade e das pessoas.

Trabalhamos para promover o desenvolvimento da sociedade e das
pessoas, formando de profissionais competentes nas áreas do Direito, da
Administração, das Ciências Contábeis e da Educação.
Há mais de 50 anos, somos reconhecidos pela qualidade e excelência ao
produzir e difundir o conhecimento. Incentivamos a busca do saber e da
melhoria contínua em todos os momentos como melhor forma de
promoção do conhecimento.
Conexão entre teoria e prática, é assim que o nosso corpo docente atua e é
reconhecido pela competência e grande experiência no mercado. Com
atuação também em áreas de pesquisa e extensão - acadêmica e aplicada contribuímos e ampliamos nosso papel, comprometidos com as
transformações da educação e, consequentemente, da sociedade.
Acreditamos na diversidade, na sinergia, na singularidade, na competência,
na interdependência e na união como filosofia de vida.

Formamos mais de

SOMOS A

MAIS RESPEITADA
FACULDADE
DO VETOR NORTE.

800 mestres

3.000 alunos pós-graduados
4.000 alunos graduados
400 alunos do ensino médio
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O mercado, cada vez mais competitivo, exige profissionais altamente
qualificados com uma visão atual e prática das principais discussões e dos
problemas ligados à tributação.
A pós-graduação em Direito Tributário e Contabilidade Fiscal da FPL propicia
um ambiente para o estudo das finanças públicas e políticas fiscais, das
normas gerais de Direito Tributário, do Direito Processual Tributário, da Perícia
Contábil Tributária, da Contabilidade Fiscal, do Direito Internacional Tributário,
além dos estudos da gestão e planejamento tributário.
A especialização foi criada especialmente para ampliar a visão dos
profissionais do Direito e da Contabilidade, dotando-os de conhecimentos
atualizados e diferenciados, embasados na interdisciplinariedade das duas
áreas.
DIFERENCIAIS
• Propiciar a imersão em questões práticas e atuais que envolvem o
direito tributário e a contabilidade fiscal.
• Desenvolver habilidades e competências para que os alunos tenham
condições de enfrentar os inúmeros desafios do dia a dia.
• Tradição no ensino do Direito.
• Corpo docente referência em sua área de atuação.
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MATRIZ
CURRICULAR
Finanças públicas e política fiscal;
Direito, interpretação, administração e fiscalização tributária;
Sanções administrativas tributárias e direito penal tributário;
Direito internacional tributário;
Contabilidade fiscal – teoria e prática;
Auditoria tributária – teoria e prática;
Perícia contábil tributária – teoria e prática;
Contabilidade internacional tributária;
Gestão e planejamento tributário;
Política fiscal e efeitos econômicos dos tributos;
Incentivos fiscais e a lei de responsabilidade fiscal;
Orçamento e crime de responsabilidade;
Procedimento e processo tributário administrativo – teoria e prática;
Procedimento e processo judicial tributário – teoria e prática;

PROCESSO SELETIVO
Análise documental.
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A QUEM SE DESTINA
Na área do Direito: Bacharéis em Direito;Advogado(a)s; Magistrado(a)s;
Membros do Ministério Público, Professore(a)s e demais Servidores Públicos
em sentido amplo (Servidores Estatutários, Empregados Públicos, Servidores
Temporários, Particulares que atuam em colaboração com o poder
público,Particulares por delegação, Particulares que atuam por convocação,
nomeação ou designação, Agentes necessários ou gestores de negócios
públicos, Agentes Credenciados).
Na área das Ciências Contábeis e da Administração: Administradores
interessados no assunto; Contadores(as) (Contabilidade Pública, Rural,
Hospitalar, Industrial, Comercial, Imobiliária, de Seguros, de Serviços, de
Transportes, de Entidades sem Fins Lucrativos, Ecológica, Ambiental,
Estratégico, Prospectivo, Internacional, Aplicada a Logística), Auditores(as),
Perito(a)s Contábeis, Analistas Financeiro (análise de crédito, análise de
desempenho e análise de investimento), Consultores(as) (de tributos, do
comércio exterior, da contabilidade aplicada, da contabilidade internacional, de
tecnologia da informação, de custos, de sistemas, de análise financeira),
Investigador de Fraudes Contábeis e Professore(a)s.
Características
Como
Aulas quinzenais aos sábados:
acontece?

Para cada Disciplina acontecerão 2 Encontros
presenciais:
.1º
Encontro
(sábado
de
8h
às
12h):
Desenvolvimento dos conteúdos por meio de aulas
expositivas dialogadas e proposição de atividades
de aplicação prática.
. 2º Encontro (sábado de 8h às 17h): Seminários em
torno dos resultados obtidos na aplicação prática e
ainda estudo de casos, , palestras com Profissionais
renomados, painéis institucionais etc.

Local
do curso:

Sede FPL, a 7 km do aeroporto internacional
Tancredo Neves
Av. Lincoln Diogo Viana, 830 •
Dr. Lund • Pedro Leopoldo, MG.
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COORDENAÇÃO

Regis André
Graduado em Direito pela PUC/Minas;Mestre em Direito e Instituições
Políticas pela FUMEC – Área de Concentração em Direito Público: Direito
Constitucional;Doutor em Direito pela PUC/Minas – Área de
Concentração em Direito Público: Direito Internacional.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA ACADEMICA
Coordenador do Curso de Direito da FPL Educacional; Professor da
Graduação (Direito Tributário e Prática Jurídica Cível e Criminal) e
Pós-Graduação (Processo Tributário Administrativo e Judicial) do Curso
de Direito da FPL Educacional;
DEMAIS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Advogado - Profissional Liberal, Sócio e Administrador do Escritório de
Advocacia AMANTEA & ANDRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS – Registro
na OAB/MG sob o nº 5585; Vice-Presidente da Comissão de Educação
Jurídica da OAB/MG;Membro Julgador do Tribunal de Ética e Disciplina
da OAB/MG – 10ª Turma; Membro do Instituto dos Advogados de Minas
Gerais; Conselheiro do Conselho de Assuntos Tributários da Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Estado de Minas Gerais FECOMÉRCIO/MG.
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INVESTIMENTO
Desconto para grupos
profissionais e convênios

Desconto ex-alunos FPL

Parcelado

Parcelado

25 x R$ 385,00
ou 18 x R$ 490,00
ou 10 x R$790,00

25 x R$ 360,00
ou 18 x R$ 460,00
ou 10 x R$ 740,00

À vista (com desconto)
R$ 7.300,00

À vista (com desconto)
R$ 6.840,00

Parcelado

25 x R$ 480,00
ou 18 x R$ 620,00
ou 10 x R$ 985,00

À vista
(com desconto)
R$ 9.120,00

FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento da taxa de inscrição (R$150,00) será realizada pelo
Pagseguro e deduzido no primeiro pagamento mensal. As mensalidades
serão quitadas por meio do boleto bancário.

pos.fpl.edu.br
31 36861461
31 99581-1390

