MBA EM

FINANÇAS E CONTROLADORIA
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.
Por isso, trabalhamos para promover o desenvolvimento da
sociedade e das pessoas, por meio da formação de profissionais
exigentes, nas áreas do Direito, da Administração e das Ciências
Contábeis. 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 grande
experiência no mercado e competência.
Com atuação também em áreas de pesquisa e extensão acadêmica e aplicada - contribuimos 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-gradudos
4.000 alunos graduados
400 alunos do ensino médio

APRESENTAÇÃO

MBA EM FINANÇAS
E CONTROLADORIA
No mercado cada vez mais competitivo, as organizações estão impelidas a se
adaptarem às constantes mudanças no cenário econômico nacional e
internacional.
O momento atual traz aos profissionais das áreas de Finanças e Controladoria
um atraente mercado, face às mudanças na legislação, com a consequente
obrigatoriedade de constante atualização.
Nesse contexto, a FPL oferece o MBA em Finanças e Controladoria, visando
suprir a demanda de profissionais bem qualificados para ocupar cargos de
gestão e liderança, possibilitando que esses novos gestores possam contribuir
na ampliação da visão global de negócios e do entendimento conceitual e
operacional das diversas atividades empresariais.

DIFERENCIAIS
•Professores com sólida vivência da
prática profissional, permitindo a
aplicação do conhecimento durante
o curso, e consequente capacitação
diferenciada para o mercado de
trabalho;
•Conteúdo programático vigoroso e
atualizado para possibilitar aos
alunos utilização de forma eficiente
e inovadora, os mais modernos
instrumentos de gestão contábil,
financeira
e
econômica
das
empresas;

•O especializando deverá apresentar,
para fechamento do processo
avaliativo, o Trabalho de Conclusão de
Curso – TCC, o qual se constituirá por
um conjunto de relatórios de análises
econômico-financeira
e
de
performance que serão gerados após
cada rodada de decisão nos Jogos
Empresariais.

APRESENTAÇÃO

MBA EM FINANÇAS
E CONTROLADORIA
MATRIZ
CURRICULAR
Cenários Econômicos, disrupção e oportunidades
Contabilidade Financeira
Contabilidade Avançada
Análise Econômico-Financeira
Finanças Corporativas
Matemática Financeira e Análise de Projetos de Investimentos
Mercado de Capitais
Orçamento Empresarial e Fluxo de Caixa
Planejamento Tributário I
Planejamento Tributário II
Direito Empresarial
Estratégia de Empresas e Governança Corporativa
Custos
Comportamento Humano nas Organizações
Controladoria
Auditoria de Demonstrações Financeiras
Administração do Capital de Giro
Jogos de empresa e Projeto Aplicativo

PROCESSO SELETIVO
Quitação da taxa de inscrição no valor de R$150,00 e análise Curricular e de
documentação.

APRESENTAÇÃO

MBA EM FINANÇAS
E CONTROLADORIA
A QUEM SE DESTINA
Profissionais da área de finanças e controladoria que buscam reciclagem e
especialização, profissionais graduados em via de assumir posições de
comando em empresas com ou sem fins lucrativos e profissionais que atuam
em outras áreas, mas que percebam a importância do conhecimento de
Contabilidade, Finanças e Controladoria para seu desenvolvimento
profissional.

Características
Como
Aulas às terças e às quintas-feiras
acontece? das 19h às 22h30;
Carga
Horária:

encontros semanais
curso: 360horas

Local
do curso:

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

APRESENTAÇÃO

MBA EM FINANÇAS
E CONTROLADORIA
COORDENAÇÃO

Wellington Calazant
ESPECIALIZAÇÃO Lato Sensu:
o
MBA Finanças Controladoria e Auditoria FGV-RJ;
o
MBA Planejamento e Gestão Empresarial Universidade católica de
Brasília; o Especialista em Auditoria Externa UFMG.
Bacharel em Ciências Contábeis;
Professor Universitário nas cadeiras de Contabilidade Internacional,
Controladoria,
Contabilidade,
Contabilidade
Avançada,
Custos,
Administração Financeira e Orçamentária, Gestão Financeira e
Contabilidade Fiscal e Planejamento Tributário nos cursos de Ciências
Contábeis, Administração e logística;
Profissional com mais 26 anos de experiência no gerenciamento dos
departamentos de Contabilidade, Financeiro, fiscal e tributário,
Controladoria, Planejamento e Orçamento e Auditoria, atuando em
empresas nacionais e multinacionais de grande porte.

APRESENTAÇÃO

MBA EM FINANÇAS
E CONTROLADORIA
INVESTIMENTO

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

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

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.

