MBA em Auditoria e Controladoria
SOBRE O CURSO
O Programa de Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Auditoria e Controladoria tem como finalidade
fornecer conhecimentos teóricos e práticos relativos às obrigações e trâmites contábeis das
organizações contemporâneas, situando o egresso sobre os relatos financeiros e padrões contabilísticos
proclamados pelo International Accounting Standards Board – IASB. Como também formar
adequadamente os pós-graduandos no sentido de planejar o enquadramento fiscal de instituições de
diversas naturezas, respaldando-as no regime da lei e os preparando como auditores e aptos a
trabalharem com controladoria.
O curso ainda habilitará os profissionais envolvidos com as atividades empresariais a lidar com os
diversos modelos tributários existentes no Brasil e os levarão à análise crítica de demonstrações
contábeis, em suas diferentes esferas territoriais, instrumentalizando os profissionais que necessitam do
entendimento de novos conceitos contábeis e tributários para adequar o seu negócio.
Compromissos e Desafios









Apresentar uma visão sistêmica organizacional do ambiente de gestão de negócios, capacitando
profissionais para atuação na área de gestão contábil nos diversos segmentos de mercado;
Proporcionar ao aluno maior aprofundamento em temas de contabilidade, administração,
negócios, gestão tributária e padrões fiscais;
Possibilitar a estes profissionais um aprendizado prático e interativo, aliado a um forte
embasamento teórico acerca das normas contábeis e fiscais, legisladas pelas entidades
competentes;
Apontar e discutir sobre mais modernos conceitos de gestão e instrumentos contabilísticos, para
agilizar e qualificar o exercício da profissão;
• Capacitação para ministrar palestras, cursos, workshops e seminários na especialidade de
planejamento fiscal e gestão tributária;
Oportunizar o acesso à conhecimentos específicos nas áreas de auditoria e controladoria,
seguindo os regimentos do Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC), instituído
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), conforme a Norma Brasileira de Contabilidade –
NBC PA 12;
Formar adequadamente para assumir funções de Educador, Orientador e Consultor nas áreas
correlatas ao desenvolvimento de projetos contábeis e obrigações acessórias.

Público Alvo
O curso destina-se aos profissionais de nível universitário com graduação plena tais como: Administração
de Empresas, Economia, Comércio Exterior, Direito; Ciências Contábeis e áreas afins que tenham
concluído curso superior e que busquem formação consistente na área financeira, fiscal e contábil de um
modo geral.
Profissionais graduados que buscam reciclagem, formação continuada e/ou aprofundamentos nas áreas
de Gestão Contábil, Controladoria ou Auditoria Fiscal, ou em áreas que requeiram sólidos conhecimentos
em Tributos e Auditoria.
Destina-se, também, aos que desejam capacitar-se para a carreira docente no ensino superior,
preparando-se para uma possível Pós-Graduação “Stricto Sensu” em área do conhecimento correlata.

FORMAS DE PAGAMENTO

Planos de Pagamento

Valor Bruto

Desc. Adimplência

Conv. Empresa

Desc. Ex-aluno

10%

15%

20%

Plano A – 12 parcelas

R$820,00

R$738,00

R$697,00

R$656,00

Plano B – 18 parcelas

R$546,66

R$492,00

R$464,66

R$437,33

Plano C – 24 parcelas

R$410,00

R$369,00

R$348,50

R$328,00

Matrícula: R$ 380,00

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

NÚCLEO COMUM
Disciplina

Carga Horária

Matemática Financeira

24 horas

Gestão Estratégica

24 horas

Mercado Financeiro e de Capitais

24 horas

Gestão Estratégica de Custos

24 horas

Seminário de Pesquisa

12 horas

NÚCLEO ESPECÍFICAS
Disciplina

Carga Horária

Auditoria Contábil

24 horas

Governança Corporativa

24 horas

Controle Interno e Gestão de Riscos

24 horas

Contabilidade Societária

24 horas

Gestão de Tributos e Planejamento Tributário

24 horas

Análise de Crédito e Riscos

24 horas

Gestão Estratégica de Finanças

24 horas

Controladoria Estratégica – Riscos Corporativos

24 horas

Orçamento Empresarial

24 horas

Análise Econômico-Financeira

24 horas

Auditoria de Sistema de Informação

12 horas

NÚCLEO DE DISCIPLINAS ELETIVAS
Disciplina

Carga Horária

Metodologia do Ensino Superior

24 horas

Didática do Ensino Superior

24 horas

Didática e Metodologia no Ensino Superior – EAD

45 horas

Pensamento Científico e Metodologia da Pesquisa

24 horas

Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso

30 horas

Trabalho de Conclusão de Curso

60 horas

Módulo Internacional

20, 30 ou 40 horas

Módulo Inglês Instrumental I*

24 horas

Módulo Inglês Instrumental II*

24 horas

Módulo Inglês Instrumental III*

32 horas

+150 disciplinas de especialização
* No momento disponíveis apenas no polo de Varginha.

