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Faculdade Casa do Estudante
CNPJ:

03.885.388/0001-43

Mantenedora: Sociedade de Ensino Superior de Aracruz Ltda
Faculdade: Faculdade Casa do Estudante
Esfera Administrativa: Privada
Endereço: Rua Flor do Estudante, 213 – Jardins
Cidade: Aracruz – ES – 29190-390
Telefone: (27) 3256-2319
E-mail: facefaculdade@terra.com.br
Site da Unidade: www.facefaculdade.com.br
Área de concentração: Gestão
Área do conhecimento: Ciências Sócias Aplicadas.

Habilitação e Qualificação
Habilitação:

Especialização Em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria

Carga Horária Total: 384 horas
Modelo de Curso:

Lato Sensu

Modelo de Oferta:

Presencial

Das Vagas Ofertadas
Serão disponibilizadas 50 vagas no Maximo e no mínimo de 20 alunos para a
viabilização do curso.
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TURMA DE 2018/01 – INFORMAÇÕES GERAIS
Especialização Em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria
Este curso tem como objetivo oferecer uma oportunidade de atualização e
especialização no campo da Ciências Sócias Aplicadas, em especifico, na área da
Contabilidade, Finanças, Controladoria e Auditoria Contábil. O curso destina-se e exalunos, contadores, administradores e qualquer profissional interessado que já
atuam na área da Contabilidade. São através de conteúdos relacionados ao campo
da Contabilidade que conjunto de conteúdos no curso de Pós Graduação fornece ao
profissional, habilidades necessárias para o mercado de trabalho.
Os profissionais com formação de nível superior que desejam ampliar seus
conhecimentos na área da Contabilidade, Administração, Economia, etc, também
podem se candidatar ao curso, desde que possua diploma de curso superior,
regulamentado e reconhecido pelo MEC.
Profissionais graduados em vias de assumir posições de comando em empresas e
profissionais que atuam em outras áreas, mas que percebem a importância do
conhecimento de Contabilidade, Finanças e Auditoria para o seu desenvolvimento
profissional, também podem se candidatar.
O corpo docente é formado por professores Doutores, Mestres e Especialistas,
envolvidos com as disciplinas em questão, além de serem profissionais que
conhecem a parte teórica e prática dos assuntos tratados nas disciplinas.
A carga horária total do curso é de 384h (trezentos e oitenta e quatro horas). O
curso tem uma duração de até 20 meses, iniciando em 02/02/2018 e com previsão
de termino após a entrega do TCC. As aulas ocorrem, quinzenalmente, às sextasfeiras, das 19h às 22h30 e aos sábados, das 08h às 17h30, com um intervalo de 1
hora para almoço. Podendo haver encontros em maiores ou em menores intervalos
devido ao calendário acadêmico e disponibilidade da agenda dos professores.
O curso baseia-se em aulas expositivas, com a possibilidade de algumas atividades
extra-sala de aula, estudos de casos e aplicações de conhecimentos adquiridos em
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situações reais. Para obtenção do diploma, o aluno deverá ter frequência mínima
de 75% das aulas e desenvolver uma monografia. Este trabalho obedecerá às
normas da ABNT, para formato científico relacionado a um dos temas abordados
nas disciplinas do curso, cujo projeto de pesquisa será elaborado na disciplina de
Metodologia Científica.
1. OBJETIVOS
• Proporcionar aos participantes uma visão prática do ponto de vista de
mercado e correta do ponto de vista acadêmico que sirva para formar
profissionais capazes de desempenhar com pleno sucesso as atividades
executivas do gestor financeiro e contábil, bem como do auditor;
• Oferecer aos participantes conceitos fundamentais de Contabilidade,
Finanças e Auditoria com ponto de vista analítico e prático, considerando o
cenário econômico-financeiro nacional e internacional;
• Desenvolver instrumentos técnicos para análise e tomada de decisões a
respeito de aplicações financeiras, projetos de investimentos e operações
financeiras em moeda nacional e estrangeira;
• Promover de informações de Contabilidade, Finanças e Auditoria que
permitam tomar decisões com base nas demonstrações financeiras.
2. PÚBLICO ALVO
Este curso é indicado para os profissionais das áreas financeiras, administrativas,
gerenciais, econômicas, etc, que buscam reciclagem e especialização, e para os
profissionais que estão ingressando na área financeira e precisam adquirir os
conhecimentos necessários para o desempenho das novas funções.
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3. SISTEMA DE
ESPECIALIZAÇÃO

AVALIAÇÃO

E

OBTENÇÃO

DO

CERTIFICADO

DE

Para obter o certificado de especialização, o aluno deverá:
a) frequentar, no mínimo, 75% de todas as atividades programadas;
b) obter nota igual ou superior a 7,0 (sete) em cada uma das disciplinas; e
c) apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), obtendo nota igual ou
superior a 7,0 (sete).

4. GRADE CURRICULAR
•

Análise Econômico-Financeira - 24h

•

Auditoria das Demonstrações Financeiras – 24

•

Matemática Financeira – 24h

•

Contabilidade Avançada - 24h

•

Contabilidade Financeira - 24h

•

Economia Empresarial - 24h

•

Metodologia da Pesquisa Científica I - 12h

•

Finanças Corporativas - 24h

•

Gestão de Custos - 24h

•

Orçamento Empresarial e Fluxo de Caixa - 24h

•

Metodologia da Pesquisa Científica II - 12h

•

Planejamento Tributário - 24h

•

Administração de Capital de Giro - 24h

•

Análise de Projetos de Investimentos - 24h

•

Controladoria - 24h

•

TCC - 36h

Total: 384h
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4.1. GRADE CURRICULAR
MÓDULO

DISCIPLINA
Análise Econômico-Financeira
Auditoria das Demonstrações Financeiras

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

Contabilidade Avançada

24h

Contabilidade Financeira

24h
120h

DISCIPLINA
Economia Empresarial

24h

Metodologia da Pesquisa Científica I

12h

Finanças Corporativas

h/a

24h

Gestão de Custos

24h

Orçamento Empresarial e Fluxo de Caixa

24h
108h

Disciplina
Metodologia da Pesquisa Científica II

12h

Planejamento Tributário

24h

Administração de Capital de Giro

24h

Análise de Projetos de Investimentos
Controladoria
TOTAL DE
HORAS DO
MÓDULO

24h
24h

TOTAL DE
HORAS DO
MÓDULO

MÓDULO

24h

Matemática Financeira

TOTAL DE
HORAS DO
MÓDULO
MÓDULO

h/a

h/a

24h
24h

108h
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MÓDULO

MÓDULO IV

DISCIPLINA
TCC – 1ª Etapa – Pré –Projeto
TCC - 2ª Etapa – Projeto
TCC - 2ª Etapa – Contextualização

TOTAL DE
HORAS DO
MÓDULO

h/a
12
12
12
36

TOTAL DE HORAS GERAL DO CURSO: 384 h/a
5. EMENTAS
ANALISE ECONÔMICA FINANCEIRA
EMENTA
Principais Usuários das demonstrações Financeiras. Analista Interno Versus Analista
Externo. Preparação das demonstrações Financeiras Para Análise e Seus Objetivos.
Critérios de Análise das demonstrações Contábeis:.Análise Vertical, Análise Horizontal,
Diferenças Absolutas e Quocientes. Principais Indicadores Econômico-Financeiros:
Indicadores de Liquidez, Estrutura de Capital,.Rentabilidade e Índices Operacionais de Giro
do Estoque, Prazo Médio de Pagamento e Prazo Médio de Recebimento. A Importância das
Notas Explicativas. Relatório da Diretoria e Parecer de Auditoria.
24h

AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EMENTA
Noções gerais sobre Auditoria. Normas relativas à Pessoa do Auditor. Normas de Execução
do Trabalho. Planejamento e Supervisão. Programas de Auditoria. Avaliação dos Controles
Internos. Papéis de Trabalho. Identificação das demonstrações Contábeis e
Responsabilidade do Auditor. Adequação aos Princípios Contábeis. Tipos de Parecer de
Auditoria: Limpo ou sem Ressalvas, Com Ressalva, Abstenção de Opinião e Adverso.

24h
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MATEMÁTICA FINANCEIRA
EMENTA
Juros Simples.Conceito de Juros Simples.Desconto de Duplicatas.Desconto de Títulos.Valor
de Face e Valor de Mercado.Juros Compostos.Conceito de Juros Compostos.Valor do
Dinheiro no Tempo.Valor Presente e Valor Futuro.Valor Presente Liquido e Taxa Interna de
Retorno.Taxa de desconto.Valor e Custo.Problemas da TIR.Equivalência de Taxas de
Juros.Períodos de Capitalização.Taxas Anuais, Mensais e Diárias.Equivalência de Fluxos de
Caixa.Perpetuidades e Anuidades.Sistemas de amortização.Tabela Price, SAC, SAM.
24h

CONTABILIDADE AVANÇADA
EMENTA
Métodos de Avaliação de Investimentos: Método de Custo e Equivalência Patrimonial.
Critérios de Contabilização do Resultado de Equivalência Patrimonial. Conceito de
Controladas, Coligadas e Equiparadas. Resultado não Realizado. Eliminação do Lucro nos
Estoques, Investimentos e Imobilizado. Principais Aspectos da Instrução CVM 247.
Consolidação das demonstrações Financeiras.
24h

CONTABILIDADE FINANCEIRA
EMENTA
Conceitos Fundamentais de Contabilidade. Patrimônio. Patrimônio Líquido. Apuração de
Resultado e o Levantamento do Balanço. Período Contábil. Princípio da Realização de
Receitas. Princípio da Contraposição de Receitas e despesas. Contabilização de Receitas e
despesas. Estrutura e Elaboração de demonstrações Financeiras: Balanço Patrimonial,
Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido, Demonstração Fo Fluxo de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado. Principais
Alterações da Lei 6.404 e implementação da Lei 11.638.
24h
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ECONOMIA EMPRESARIAL
EMENTA
Ciclo de Negócios: Tendência de Longo Prazo e desvios Conjunturais. PIB, PNB, Recessão,
Expansão, Estabilização.Modelos Econômicos.Ciclo de Negócios e a Inflação.Papel da
demanda Agregada.Tipos de desemprego.Inflação Inercial e Equação da Inflação.Planos de
Estabilização Brasileiros.Balanço de Pagamentos e câmbio.decomposição de Pagamentos e
Movimento de Reservas.Balanço Comercial e seus determinantes.Conta de Capital e seus
determinantes.Interação da Conta de Capital e do Balanço Comercial.Moeda e Sistema
Financeiro.Propriedade da Moeda e suas Funções.Regimes Monetários.Moeda
Bancária.Alavancagem dos Bancos.Papel do Banco Central.Crise Recente: PROER.O
Modelo de Crescimento Harrod-domar: Equações Básicas. Papel de Poupança e de
Eficiência. Exemplos Modernos: URSS, EUA, África, China, Brasil.Modelo de Conjuntura.
Fluxo Circular Produto-Renda-despesa. Perturbações de Fluxo Circular. Papel do BACEN.
Monetaristas Versus Keynesianos.
24h

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA I
EMENTA
Fundamentos da Ciência: divisão, métodos, leis e teorias; Problemas e hipóteses; Função
da Metodologia Científica; Natureza do conhecimento; Requisitos preliminares: os
instrumentos de trabalho e documentação. Modalidades de Pesquisa científica; Método
científico.
12h
FINANÇAS CORPORATIVAS
EMENTA
Visão Panorâmica de Finanças Corporativas: Papel e as Funções do Administrador
Financeiro.Introdução a Análise de Risco.Mercado Eficiente e Mercado Perfeito.Fontes de
Financiamentos.Capital Próprio e de Terceiros.Curto e Longo Prazo.Custo de Capital.Risco
E Retorno.O Beta e o Modelo CAPM.Custos do Capital Próprio e do Capital de
Terceiros.CMPC.Endividamento e Beneficio Fiscal.Estrutura de Capital.Ações e Dividendos:
Avaliação de Ações.Com e sem Reinvestimentos.Relevância e Teorias sobre Políticas de
Dividendos.Critérios para Classificação de Projetos.Taxa Média de Retorno
Contábil.Payback Simples e descontado, TIR, VPL e Índice de Lucratividade.Capital de Giro
e Estoques: Dimensionamento e Financiamento.Dimensionamento da Necessidade do
Capital de Giro.Administração de Estoques..
24h
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GESTÃO DE CUSTOS
EMENTA
Conceitos Básicos de Custos.Classificação dos Custos.Fixos e Variáveis, Diretos e
Indiretos.Departamentalização e Rateio de Custos.Centros de Custos de Produção.Centros
de Custos de Apoio.Critérios de Rateio.Sistema de Apuração de Custos por
Absorção.Conceito e objetivo.Sistema simplificado.Custeamento por Centros de
Custos.Sistema de Custeio por Atividade - ABC.Definição de Processos e
Atividades.Procedimentos para coleta de dados.Atividades que agregam e não agregam
valor.Rateio convencional e direcionamento de Custos.Roteiro de Implantação. Custeio
Variável/Direto. Margem de Contribuição. Ponto de Equilíbrio. Alavancagem. Teoria das
Restrições. Despesas e Ganhos. Restrições (Gargalos) Internas e Externas. Mix de
Produção e Vendas. Formação de Preço de Vendas. Preço, Margem e Mark Up.Impostos
Incidentes sobre o Preço.Preços e Custos à Vista e à Prazo.
24h

ORÇAMENTO EMPRESARIAL E FLUXO DE CAIXA
Ementa
Conceito de Orçamento. Finalidade do Orçamento. Mecanismos Orçamentários.
Implantação do Sistema Orçamentário.Elaboração do Orçamento nas Diversas Áreas:
Orçamento de Vendas, Produção Operacional, despesas Operacionais.Consolidação do
Orçamento: Balanço Projetado, Resultado Projetado, Fluxo-de-Caixa Projetado.
24h

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA II
Ementa
Produção e transmissão do conhecimento através da pesquisa científica. O trabalho de
conclusão de curso e as normas da ABNT
12h

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Ementa
Obrigação Tributária. Fato Gerador, Base de Cálculos e Alíquotas. Apuração dos Impostos e
Pagamentos: COFINS, IPI, ICMS, ISS e Imposto de Renda. Dedutibilidade de despesas,
Perdas no Recebimento de Crédito,.Rendimentos no Exterior e Preços de Transferência.
24h
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ADMINISTRAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
EMENTA
Determinação do capital de giro. Ciclo operacional e ciclo de caixa na empresa. Prazos
médios e rotação dos estoques. Contas a receber e contas a pagar. Fontes e necessidades
de capital de giro.
24h
ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS
EMENTA
Fatores a ponderar na Seleção de Investimentos.Avaliação de Rentabilidade de Ativos e
Carteiras.Os efeitos da Diversificação.Até onde é possível o risco? O Modelo de Avaliação
de Ativos Financeiros - CAPM.Aplicações do Modelo CAPM.Diversificação Internacional e
Padrões de Avaliação de Performance.Gestão de Riscos de Carteiras Utilizando Contratos
derivativos.Captação de Recursos Financeiros: Nacionais e Internacionais.Conceitos
Básicos de Comércio Internacional.Configuração do Sistema Cambial Brasileiro.Importação,
Exportação, Operações Ativas Oferecidas pelo Mercado Financeiro.
24h

CONTROLADORIA
EMENTA
Função da controladoria. Salvaguarda de ativos e passivos. Origens e aplicações de
recursos. Controles internos e suas funções. Procedimentos: compras, contas a pagar
pagamentos; vendas, contas a receber, recebimentos; estoque, tesouraria, controle
patrimonial. Folha de pagamentos. Mapas de acompanhamento e controle, sistemas de
custeio. Política de dividendos. Administração da liquidez. Ciclo financeiro versus ciclo
operacional.

24h
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TCC
EMENTA
As formas de produção do conhecimento e os fundamentos do Método Científico. Os
métodos de abordagem do objeto de estudo. A construção do objeto do conhecimento.
Tipos de pesquisa. Projeto e planejamento da pesquisa: fundamentos teóricos e práticos.
Técnicas de coleta de dados. Preparação e desenvolvimento do projeto de monografia.
Apresentação do resultado da pesquisa.
36h

6. CRONOGRAMA E HORÁRIOS
Programação Prevista para as Disciplinas – 2018/2019/2020.
Horários para as aulas: ás sextas-feiras das 19:00 às 22:30 e sábados das 8:00 as
17:30.
IMPORTANTE: O calendário pode ser alterado de acordo com a disponibilidade dos
professores.
7. CORPO DOCENTE
O corpo docente será composta por professores atuantes da faculdade Casa do
Estudante e de professores convidados. seguindo a disponibilidade e a agenda de
cada profissional. Os profissionais envolvidos possuem titulação de doutores, mestre
e especialistas, levando em consideração um percentual de 60% no mínimo de
professores Mestres e Doutores.
O cronograma com os professores e suas respectivas disciplinas estará disponível
no site da faculdade com no mínimo de 15 dias de antecedência das aulas
respectivas.
Observação: Poderão ocorrer trocas de disciplinas ou de professores segundo a
disponibilidade e agenda do professor, caso ocorra, a instituição informará em seu
site oficial sobre a mudança. Poderá ocorrer informativos por e-mail, mensagem de
textos entre outros meios de comunicação.
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8. NORMAS E REGULAMENTOS
No intuito de manter o bom andamento do curso, evitando transtornos e dúvidas,
informamos aos alunos algumas regras que prevalecem durante o transcorrer do
ano letivo. São elas:
1. A presença será de 75%, conforme prevista no projeto do curso se refere a
cada módulo individualmente, e não ao total de horas do curso, globalmente.
2. A presença é determinada por uma chamada oral e/ou escrita, a ser realizada
pelo professor, no início de cada período de aula: no início da noite, após o
coffee-break da manhã, no início da tarde e após o coffee-break da tarde.
3. Em caso de não obter frequência suficiente, o aluno terá que repetir o módulo
da disciplina, assumindo um pagamento pelas aulas extras, cujo custo será
rateado entre os alunos na mesma situação, ministradas em data combinada
com o professor da disciplina.
4. Em caso de não obtenção de nota mínima em uma disciplina, aplicar-se-á o
mesmo critério do item anterior.
5. Todos os trabalhos exigidos pelos professores
aprovação na disciplina que apresentem formato
portanto seminários apresentados de forma oral),
impressos, na Secretaria da Faculdade FACE. Não
enviados em anexo a e-mails.

como avaliação para
de texto (excluindo-se,
deverão ser entregues
serão aceitos trabalhos

6. Não é possível pedir TRANCAMENTO do curso. Em caso de desistência, o
aluno deverá enviar uma carta à coordenação, pedindo DESLIGAMENTO do
curso. Serão então aplicadas as devidas multas constantes no contrato
firmado entre a FACE e o aluno.
7. Existe um prazo, a ser determinado em acordo com a coordenação e com o
professor da disciplina de metodologia científica, para entrega do trabalho
final de conclusão do curso (monografia), após o término do período das
aulas. O texto final deverá ser entregue à coordenação do curso em três
cópias encadernadas em capa dura no formato definido na supra-citada
disciplina de metodologia científica.
9. TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO – TCC
O TCC representa a capacitação e domínio do conteúdo pelo estudante em relação
ao conhecimento adquirido por ele durante sua trajetória no curso.
Para a realização do TCC é necessário que o estudante tenha obtido aprovação em
todos os módulos, inclusive naquele destinado à Metodologia do Trabalho Científico.
Deverá ser elaborado individualmente, com tema referente ao curso ou áreas afins,
conforme preconiza a legislação.
13

O prazo de entrega do TCC será de 150 dias após a realização do último módulo.
A versão final do TCC deverá ser entregue a coordenação ou para o orientador
escolhido pelo estudante. O aluno ou o orientador deverá entregar o trabalho a
coordenação na data-limite estabelecida.
Caso o estudante não consiga concluir seu TCC no prazo estabelecido, deverá,
então, realizar um novo vínculo com a IES, efetuando o pagamento de uma
mensalidade em vigor, prorrogando assim, por mais 150 dias, a entrega final do
aludido trabalho, perfazendo um total de 300 dias após o término do curso.
10. INVESTIMENTO
O investimento por parte do aluno é de 20 parcelas no valor de R$ 300,00
(Trezentos reais), sendo que, a primeira parcela deverá ser paga no ato da
inscrição.
O valor total do investimento é de R$ 6.000,00 ( Seis mil reais).
Observações: Para ex alunos e parceiros (empresas) será oferecido um desconto
de 15%, sendo o valor de R$ 255,00 mensal (20 parcelas), totalizando um
investimento total de R$ 5.100,00.
Em situações na qual alguma empresa tenha interesse de descontar em folha de
pagamento, o desconto concedido será de 20%, sendo as mensalidades no valor de
R$ 240.00, total de R$ 4.800.00.
Em casos de pagamentos a vista do total da pós graduação, será considerado 20%
de desconto chegando ao valor final de R$ 4.800.00 com a possibilidade de dividir
em até quatro vezes no cheque. ( 4x R$ 1.200,00).

Aracruz, 18 de setembro de 2017.
Prof. Msc. Glegson Ninz Souza.
Coordenador de Pós-Graduação.
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