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MBA EM GESTÃO FINANCEIRA: CONTROLADORIA, AUDITORIA E PERÍCIA 

 

Módulos Disciplinas 
Carga 

Horária 
Docente EMENTA DAS DISCIPLINAS Objetivos de Aprendizagem 

1 
Contabilidade 

Financeira 
24 André Alves de Souza 

A contabilidade e o sistema de 
informação contábil. Princípios 

contábeis. Sistema contábil. 
Estática patrimonial. Estrutura das 
demonstrações contábeis. Método 
das partidas dobradas. Regime de 

caixa e regime contábil de 
competência. Análise econômico-

financeira das demonstrações 
contábeis Variação do patrimônio 
líquido. Administração financeira 

do ativo, passivo e patrimônio 
líquido. 

Identificar a função da 
contabilidade financeira na 

organização; diferenciar 
contabilidade financeira de 

contabilidade gerencial; 
conhecer os pressupostos 
básicos e suas limitações. 

1 Economia Empresarial 24 Júlio Cesar Bellingieri 

As políticas monetária, cambial e 
fiscal e estabilização da economia. 

A estrutura macroeconômica: 
Mercado de Bens e Serviços, 

Mercado de Trabalho, Mercado 
Monetário, Mercado de Títulos, 
Mercado de Divisas. A teoria da 

oferta e da demanda. Os 
mercados competitivos e não 

competitivos. A mensuração da 
atividade econômica pela ótica da 

produção e dos preços. 

Identificar o ambiente 
econômico e os principais 
atores microeconômicos; 

reconhecer a teoria da oferta 
e demanda; descrever os 
conceitos de elasticidade 

preço e renda. 
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1 Matemática Financeira 24 
Clarice Gutierrez 

Kitamura Kajimoto 

Relações fundamentais e taxa de 
juros. Regime de juros simples e 

de juros compostos. Séries 
Uniformes de pagamento. 

Sistemas de amortização de 
dívidas. Desconto de títulos e 

duplicatas. VPL e TIR.  

Identificar os conceitos 
básicos dos cálculos 
financeiros. Calcular 

operações financeiras em 
diferentes regimes de 

capitalização.  

2 Finanças Corporativas 24 Mariana Titoto Marques 

Introdução aos conceitos 
fundamentais de finanças 

corporativas. Visão geral de 
finanças. Decisões Estratégicas 
de Financiamento. Relação risco 
versus retorno. Determinação dos 
Fluxos de Caixa. Fundamentos de 

avaliação de Empresas. 
Indicadores básicos para análise 
de viabilidade de investimentos. 

Identificar os princípios 
básicos das finanças 

corporativas. Reconhecer a 
função do gestor financeiro.  

2 
Gestão de Capital de 

Giro 
24 

Clarice Gutierrez 
Kitamura Kajimoto 

Gestão de capital de giro. Fluxo de 
caixa. Investimentos em capital de 
giro. Gestão de disponível. Gestão 
de valores a receber. Gestão de 

estoque 

Proporcionar o entendimento 
da Administração do Capital 

de Giro, observando os 
fatores econômicos externos 
à empresa para que possa 
estruturar a área financeira 

da organização. 

2 Gestão de Custos 24 André Alves de Souza 

Contextualização da contabilidade 
de custos. Conceitos e 
classificação de custos. 

Comparação entre os métodos de 
custeio. Tomada de decisão 
baseada em custeio variável. 

Formação de preços baseada em 
custos 

Descrever os objetivos da 
contabilidade de custos; 
reconhecer as principais 

nomenclaturas da 
contabilidade de custos; 

reconhecer e comparar os 
métodos de custeio por 

absorção, variável e ABC;  
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3 
Análise de Projetos de 

Investimento 
24 

Clarice Gutierrez 
Kitamura Kajimoto 

Métodos de Avaliação de 
Investimentos; Os Índices de 

Rentabilidade: ROE x ROI; Os 
Índices Intermediários: payback 
simples; Os Índices Financeiros: 
payback atualizado, valor atual 
líquido (VAL), taxa interna de 

retorno (TIR) e índice de 
lucratividade; Incerteza e Projetos 
de Investimentos: risco e taxa de 

atualização, análise de 
sensibilidade; Aspectos 

Organizacionais do Orçamento de 
Capital: restrições técnico 

operacionais, de organização e 
financeiras; Avaliação de uma 

empresa.  

Capacitar os alunos nas 
ferramentas teóricas 

necessárias à análise da 
viabilidade econômico-

financeira de investimentos 
reais 

3 
Ética e 

Sustentabilidade 
24 

Anderson Ricardo 
Cornelian 

Ética, moral e valores. Ética e 
poder nas organizações. Desafios 
éticos. Modelos de gestão ética. 

Dilemas éticos. Responsabilidade 
social.  Sustentabilidade como 

vantagem competitiva. 

Diferenciar os conceitos de 
ética, moral e valores; 

identificar modelos de gestão 
ética; reconhecer o papel dos 

valores na tomada de 
decisão; demonstrar como 
enfrentar dilemas éticos. 
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3 
Orçamento 
Empresarial 

24 
Clarice Gutierrez 

Kitamura Kajimoto 

Conceito e finalidade do 
orçamento. Mecanismos 

orçamentários. Implantação do 
sistema orçamentário. Elaboração 
do orçamento nas diversas áreas: 
orçamento de venda, produção, 

despesas operacionais por centro 
de responsabilidade, investimento 

de capital, despesas e receitas 
financeiras. Consolidação do 

orçamento com elaboração: Fluxo 
de Caixa, Demonstração de 

Resultado e Balanço Patrimonial. 
Controle orçamentário cotejando o 

real com o orçado. Análise e 
decisão. 

Reconhecer as vantagens do 
orçamento como instrumento 
de gestão; distinguir as 
características do orçamento 
global e os orçamentos 
setoriais, operacionais, 
financeiros e de capital; 
elaborar as premissas básicas 
para auxiliar o processo de 
execução das projeções do 
Fluxo de Caixa, 
Demonstração de Resultado e 
Balanço Patrimonial; projetar 
o Fluxo de Caixa, a DRE e o 
Balanço Patrimonial.  

4 Contabilidade Tibutária 24 
Clarice Gutierrez 

Kitamura Kajimoto 

Tributação pelo Imposto de renda 
e Contribuição Social sobre o lucro 

das pessoas jurídicas. Controle 
fiscal dos débitos e dos créditos 
do IPI e ICMS. PIS e COFINS. 

Contabilização de impostos, taxas 
e contribuições. 

Examinar a influência da 
legislação tributária na 
interpretação e registro dos 
fatos 
patrimoniais, bem como os 
impactos do fenômeno 
tributário no patrimônio e nos 
resultados das entidades 
contábeis 

4 Política de Negócios 24 
Adriana Fiorani 

Pennabel 

O ambiente de Negócios: 1) 
Ambiente Externo: a globalização, 

o cenário de negócios e 
competitividade Sistêmica. 2) O 

Ambiente Empresarial: modelo de 
planejamento estratégico, a 
administração e a gestão 
estratégica. A gestão da 

Competitividade. Conceito de 
Negócio: análise do negócio, 

Compreender o 
embasamento teórico e 
prático do emprego do 
Planejamento Estratégico e 
as oportunidades de 
implementar um negócio. 
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estratégias, modelo e negócio, 
plano de negócio. 

4 
Legislação e Gestão 

Tributária 
24 

Juliana Ferreira Pinto 
Rocha 

Sistema tributário brasileiro. 
Normas gerais da legislação 

tributária. Regimes de tributação, 
real, presumido e simples 

nacional. Tributos e contribuições 
sobre faturamento e lucro. Imposto 
sobre a renda da pessoa jurídica. 
Contribuição Social sobre o lucro 

Líquido, PIS e COFINS 

Compreender a gestão de 
tributos e sua importância 

para as organizações 

5 
Auditoria das 

Demonstrações 
Contábeis 

24 André Alves de Souza 

Conceitos gerais de auditoria. 
Normas de auditoria 

independente. Responsabilidades 
do auditor. Desenvolvimento do 

trabalho de auditoria. 
Evidenciação dos trabalhos de 
auditoria. Parecer dos auditores 
independentes. A auditoria das 

demonstrações contábeis: o 
Balanço Patrimonial, 

Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE), Demonstração 

das Mutações do Patrimônio 
Líquido (DMPL), Demonstração de 
Fluxo de Caixa (DFC. Relatório de 

análise das demonstrações 
contábeis 

Proporcionar ao aluno o 
conhecimento de técnicas e 
procedimentos de auditoria 

das demonstrações contábeis 
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5 
Avaliação de 

Empresas 
24 Mariana Titoto Marques 

Métodos de Avaliação de 
Empresas. Avaliação pelo Método 

do Fluxo de Caixa Descontado 
Custo de Capital e Taxa de 

Desconto. Consideração do Risco 
na Avaliação de Empresas. O 

Valor Patrimonial das Empresas. 
Avaliação Relativa ou por 

Múltiplos. Gestão de Valor pelo 
EVA ou Lucro Econômico. 

Propiciar aos alunos base 
teórica e prática no uso das 

técnicas modernas de 
Administração Financeira, 

visando auxiliar no processo 
de tomada de decisão em 

Administração Empresarial. 

5 Controladoria 24 
Clarice Gutierrez 

Kitamura Kajimoto 

Indicadores e sistemas de controle 
gerencial. Estrutura de uma 

controladoria. Controle gerencial e 
o comportamento. Estruturas 

empresariais e o controle. 
Aplicações gerenciais dos preços 

de transferência. Relatórios de 
desempenho financeiro. Variação 

entre a receita real e orçada 

Capacitar o aluno, dentro da 
atual estrutura econômica 

globalizada, utilizar a 
controladoria como 

ferramenta para a otimização 
do processo decisório com 

maior segurança. 

6 
Direito Empresarial 

para Gestores 
24 Camila Magrini da Silva 

Teoria geral dos contratos e sua 
aplicação ao cotidiano do gestor: 

princípios, requisitos, 
consentimento, formação, 

interpretação dos contratos e 
outras disposições. Código de 

Defesa do Consumidor: 
justificativa da tutela e relação 
jurídica de consumo. Proteção 
contratual sob a ótica do CDC, 

responsabilidade e instrumentos 
profiláticos de gestão para o 

fornecedor. 

Identificar os novos 
paradigmas nos quais se 

estrutura o Direito Contratual 
moderno no âmbito privado e 
público; reconhecer a atual 
responsabilidade do gestor 

no ambiente da legislação do 
direito público 
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6 
Governança 
Corporativa e 
Compliance 

24 
Patrícia Perez Ferreira 

Lemes (professora 
convidada) 

Arquitetura de Governança 
Corporativa. Conceitos e 
Princípios de Governança 
Corporativa e Compliance. 

Segregação entre a Propriedade e 
a Gestão. Boas práticas de 

Governança Corporativa. Níveis 
de governança no mercado de 

capitais brasileiro. Intangíveis e a 
geração de valor ao acionista e 

aos demais stakeholders 

Compreender as estratégias 
de Governança Corporativa e 
Compliance para a gestão e 

administração de uma 
empresa 

6 Perícia Contábil 24 Mariana Titoto Marques 

Aspectos históricos, teóricos, 
éticos e processuais da Perícia 

Contábil; Diferenças entre a 
Perícia Contábil e a Auditoria 
Contábil; O trabalho pericial: 
construção da prova pericial 
contábil; Estudo da perícia 

contábil: conceito, tipos, métodos 
e finalidades da perícia contábil; 

os quesitos; O laudo pericial; 
Perícia contábil aplicada, segundo 

as normas; Fraude x Erro na 
Contabilidade. O Perito Contábil 

segundo a norma pericial. 
Arbitragem. 

Conhecer a perícia, seus 
conceitos, tipos, 

características e legislação 
pertinente. 

 


