
 
 
 

Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria 
 

DISCIPLINA OU 
ATIVIDADE DE 

APRENDIZAGEM 

CH EMENTA 

Ética e Cidadania 20 

Os principais dilemas éticos nas organizações 
brasileiras. Ética e moral. Dilemas éticos. Direitos e 
deveres. Valores e virtudes. Sistemas de entendimento 
em conflitos éticos. Questões éticas contemporâneas. 
A ciência e a política. Ações e movimentos sociais. 
Ética empresarial e profissional. Reconhecimento da 
importância do comportamento no ambiente de 
trabalho. Estratégias do comportamento que 
favorecem o relacionamento interpessoal. Atuação 
participativa e coletiva dentro das organizações. O 
indivíduo e as relações sócio empresariais. A 
responsabilidade sócia empresarial como diferencial 
competitivo no mundo contemporâneo. A 
sustentabilidade da empresa e ações de 
sustentabilidade na sociedade. 

Fundamentos de Gestão 20 

Introdução aos fundamentos de gestão; fundamentos 
de gestão; pensamento sistêmico; aprendizado 
organizacional; geração de valor; cultura de inovação; 
orientação por processos e informações; visão de 
futuro; conhecimento sobre o cliente e o mercado; 
liderança e constância de propósitos; valorização das 
pessoas; desenvolvimento de parcerias; 
responsabilidade social; casos práticos de aplicação 
dos conceitos 

Liderança e 
Desenvolvimento de 
Equipes 

40 

Competências fundamentais para o exercício da 
liderança; Aspectos comportamentais da gestão de 
pessoas; as questões relativas ao engajamento e 
motivação dos talentos; Fatores responsáveis pela 
formação, manutenção e desenvolvimento de equipes 
de alto desempenho.  

Direito Empresarial 40 

Evolução da atividade e do direito empresarial. Os atos 
legais que regem a atividade empresarial. Direitos do 
consumidor e práticas corporativas. Aplicações e 
características do direito empresarial. A atividade 
empresarial, o estabelecimento e o empresário. O 
papel do gestor de RH na gestão empresarial. A 
importância dos Recursos Humanos na gestão 
empresarial. 

Mercado Financeiro & 
Matemática Financeira 

30 
Introdução aos mercados financeiros e de capitais; o 
sistema financeiro nacional. Instrumentos de Renda 
Fixa: Conceitos e Características. Títulos Públicos: 



Conceitos e Características. Instrumentos de Renda 
Variável: Ações - Conceito, Direitos dos Acionistas, 
Deveres e Responsabilidades dos Administradores 
das Companhias Abertas. Oferta Primária e 
Secundária. Precificação. Bolsa de Valores M&F. 
Mercado de Balcão Organizado. Liquidação e 
Custódia. Conceitos e Práticas de Governança 
Corporativa. Derivativos: Conceito e Origem, Mercado 
a Termo, Mercado Futuro, Mercado de Swap e 
Mercado de Opções. Fatores Determinantes do Prêmio 
da Opção de Compra. Negociabilidade. Estratégias 
com Derivativos: Proteção, Posição e Alavancagem. 
Oferta Pública de Títulos e Valores Mobiliários. 
Principais Instituições: Funções e Características. 
Aspectos Legais e Normativos. Aspectos 
Operacionais. 

Contabilidade para 
Executivos e 
Controladoria Empresarial  

30 

Contabilidade e o conjunto das demonstrações 
econômico-financeiras. Balanço: significado das 
contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. Variações 
no patrimônio líquido: receita despesa e resultado. 
Processo contábil: contas (plano de contas). 
Aplicações práticas e obrigatoriedade dos 
demonstrativos contábeis para as empresas e o 
processo de convergência das normas brasileiras para 
as normas internacionais - IFRS. 
Sistemas de controle gerencial: governança 
corporativa e accountability; empresa como sistema 
aberto; controller; comportamento nas organizações; 
tipos de estrutura organizacional; contas e centros de 
responsabilidade. Preços de transferência: discussão 
orçamentária; preço de transferência baseado no 
mercado; preço de transferência baseado em custos; 
preço de transferência negociado; preço de 
transferência duplo; ABC - Activity Based Costing. 
Análise de desempenho de relatórios financeiros: 
metodologias de análise; normalização de relatórios 
financeiros; evolução financeira da empresa; 
segmentação dos efeitos; impacto na receita.  

Orçamento, Custo, 
Controle e Economia 
Empresarial  

30 

Conceito de orçamento. Finalidade do orçamento. 
Mecanismos orçamentários. Implantação do sistema 
orçamentário. Elaboração do orçamento operacional: 
balanço projetado, resultado projetado, fluxo de caixa. 
Controle: Centro de receita e centro de custo padrão e 
as variações de eficiência e preço em custos variáveis 
e de capacidade orçamentária em custos fixos. 
Fundamentos de microeconomia. Curvas de demanda. 
Ambiente econômico e o sistema financeiro nacional. 
O comportamento maximizador do consumidor. 
Entendendo a demanda. O preço de reserva e o 
excedente do consumidor. Elasticidades e 



discriminação de preços. Tecnologia: a restrição 
tecnológica. Custos e escala de produção. As 
restrições de mercado. Ciclo de Negócios: Tendência 
de Longo Prazo. Planos de Estabilização Brasileiros. 
Crises Recentes. 

Análise de Investimentos  30 

Valor presente líquido e taxa interna de retorno. 
Estrutura temporal da taxa de juros. Critérios de 
classificação de investimentos: VPL, TIR, Payback, 
ILL, Break Even. Análise de viabilidade econômica. 
Análise de sensibilidade. Árvore de decisão. Seleção 
de projetos. Orçamento: Visão condensada do plano 
geral da empresa. Estimativa dos resultados futuros 
esperados. Execução de orçamento. Índices de 
rentabilidade, eficiência e produtividade. 

Auditoria Fiscal e 
Tributária 

30 

Auditoria fiscal realizada nos Estados Federados e 
Distrito Federal. Presunções legais e como se opera as 
principais formas de sonegação. Documentos fiscais: 
crédito fiscal, idoneidade, transferências de 
mercadorias. Levantamento físico: superavaliação e 
subavaliação de estoques, conta 
mercadoria. Suprimento de caixa e levantamento 
financeiro. Escrita fiscal: contabilização e repercussão 
tributária, diagnóstico fiscal.  Fiscalizações especiais: 
em empresas agroindustriais, indústrias regionais, 
atacadistas, varejistas, cerealistas e microempresas. A 
utilização do SINTEGRA e a troca de informações 
entre os Estados e demais poderes. Fiscalização do 
Trânsito de mercadorias. 

Planejamento Tributário e 
Contabilidade Tributária 

30 

Sistema Tributário Brasileiro e os impactos sobre as 
organizações empresariais. Planejamento Fiscal 
versus Evasão Fiscal, conceitos. As empresas e a 
“Logística Fiscal”. Gerenciamento Fiscal nas 
empresas. Tributos diretos e indiretos e sua 
abordagem quanto ao planejamento fiscal. Operações 
comerciais e industriais e seu aspecto tributário. 
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. Proposta de metodologia para estudo e 
implantação de planejamentos fiscais. 
As fontes formais do Direito. Os tributos e seus 
elementos fundamentais. Tributos diretos e indiretos. 
Os diversos conceitos de lucro para efeitos fiscais e 
societários. A tributação do Imposto sobre a Renda das 
Pessoas Jurídicas: o Lucro Presumido e Real Os 
benefícios indiretos, multas dedutíveis e não 
dedutíveis, os planos de previdência privada; as 
contribuições e doações e outros pontos polêmicos da 



legislação: efeitos sobre o cálculo dos tributos 
incidentes sobre o lucro. Contribuição Social sobre o 
Lucro: as diversas formas de tributação. O cálculo 
sobre a tributação Real, Presumida ou Arbitrada Os 
tributos indiretos. As noções fundamentais da 
legislação do ICMS, IPI e ISS. O efeito dos tributos 
indiretos na formação do preço de venda dos produtos. 
As contribuições fiscais incidentes sobre a receita: PIS 
e Cofins. As noções fundamentais das legislações 
correspondentes. Tributação de lucros provenientes do 
exterior. Principais efeitos societários e fiscais. Livros 
Fiscais: Livro de Registro de Entrada e Saída, Livro de 
Apuração do ICMS, LALUR. 

Indicadores Econômicos 
& Financeiros / Finanças 
Corporativas 

30 

Análise de cenário externo às organizações através 
dos indicadores macroeconômicos de nível de 
atividade, Índices de preços, Setor Externo, Taxa de 
Juros, Poupança e Investimentos. 
Análise de cenário interno; O processo de tomada de 
decisões; Critérios de Análise das demonstrações 
Contábeis; Análise Vertical e Análise Horizontal; 
principais indicadores econômico-financeiros, tais 
como: Indicadores de Liquidez, Indicadores de 
Endividamento e Estrutura, Indicadores de 
Rentabilidade e Indicadores de Ações, 
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 Benefício fiscal. Estrutura de Capital. 
Ações e Dividendos: Avaliação de Ações com e sem 
Reinvestimentos. Ciclo operacional e ciclo de caixa na 
empresa. Prazos médios e rotação dos estoques.  

Contabilidade Empresarial 
Avançada 

30 

Método de Avaliação de Investimentos. 
Reorganizações e Avaliações societárias. 
Consolidação das Demonstrações Financeiras. 
Reavaliação de Bens. Correção Monetária Integral. 
Normas relativas à fusão, incorporação, cisão, 
transformação e liquidação de sociedades. Ações e 
Debêntures. Contabilidade Ambiental. Contabilidade 
das Empresas do Terceiro Setor.  

Trabalho de Conclusão de 
Curso - TCC 

- 
O TCC consiste na elaboração individual de um artigo 
científico orientado por um professor do curso, via 
Ambiente Virtual de Aprendizagem e Magister. 

Total 360  

 
 


