CEACE
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO MASTER IN CORPORATE FINANCE, CONTROLLERSHIP AND ECONOMICS
EMENTAS DAS DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA

DISCIPLINAS BÁSICAS
MATEMÁTICA FINANCEIRA - 30H-AULA
Esta disciplina tem como foco proporcionar uma revisão dos principais elementos de matemática financeira,
que deverão ser utilizados ao longo do curso. Incluem-se nestes elementos os conceitos e aplicações dos
diferentes regimes de capitalização, equivalências de capitais, sequências de capitais e sistemas de amortização
ESTATÍSTICA - 15H-AULA
O propósito da disciplina é proporcionar uma revisão dos principais elementos quantitativos estatísticos básicos
necessários para o desenvolvimento subsequente no contexto da estrutura do curso. Serão abordados
elementos de medidas de tendência central, dispersão, distribuições, etc.
CONTABILIDADE – 15H-AULA
A disciplina objetiva propiciar aos alunos uma compreensão geral dos aspectos básicos da Contabilidade
Empresarial, incluindo as principais demonstrações financeiras, sua estrutura e interpretação.
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
MICROECONOMIA APLICADA - 30H-AULA
A disciplina tem como foco proporcionar os principais elementos microeconômicos básicos, focando-se na
sequência para aspectos elementares ligados à organização industrial e estratégia de negócios.
MACROECONOMIA APLICADA I – 30H-AULA
Disciplina focada nos elementos teóricos e práticos ligados ao curto prazo e médio prazo. O curso, em conjunto
com Macroeconomia II destina-se a dotar os participantes de elementos macroeconômicos essenciais no
processo de tomada de decisão em mercado.
MACROECONOMIA APLICADA II – 30H-AULA
Proporciona o prosseguimento dos desenvolvimentos realizados em Macroeconomia I, estendendo a análise
para economia aberta e envolvendo elementos de Finanças Internacionais.
ECONOMIA BRASILEIRA - 30H-AULA
A disciplina tem como foco proporcionar uma visão ampla sobre a economia brasileira contemporânea,
resgatando os principais elementos condicionantes de sua estrutura ao longo do século XX, focando-se, na
sequência, nos principais aspectos e tendências para o século XXI.
GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE - 30H-AULA
O desenvolvimento e complexidade das instituições financeiras e dos mercados de capitais, juntamente com a
sofisticação dos investidores, fizeram com que a governança corporativa ganhasse um papel cada vez maior no
mercado. Assim como, a função de compliance (conformidade) que vem crescendo com a dificuldade que as

instituições têm para atender, e entender, as diferentes leis e regulações dos mercados. Esta disciplina discute
estes aspectos, e como a governança corporativa e compliance podem agregar valor, bem como interagem entre
si.
FINANÇAS CORPORATIVAS – 30H-AULA
Introdução ao estudo de Finanças Corporativas com foco em capital budget (valor do dinheiro no tempo;
Critérios de avaliação de projetos: TiR, NPv Payback; Custo de capital-WaCC, etc) e corporate (Estrutura de
Capital; Política de Dividendos, etc).
CONTROLADORIA E AUDITORIA– 30H-AULA
O papel da controladoria na gestão empresarial. Ferramentas de controle gerencial. Elaboração e análises de
relatórios gerenciais. Mensuração da criação de valor. Sistemas de custeio: direto, por absorção, baseado em
atividades (ABC), Time Driven ABC. Balanced Scorecard. Precificação de produtos e serviços: margem e markup.
Ponto de equilíbrio. Alavancagem operacional e financeira. Noções de Teoria das restrições.
As funções da auditoria na organização. Avaliações específicas e abrangentes dos ambientes de negócio e de
controles das empresas. Auditoria das Demonstrações Financeiras. Normas relativas à pessoa do auditor e a
execução do trabalho. 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.
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FINANCEIRO – 30H-AULA
Identificar e detalhar os principais aspectos relacionados à elaboração, uso e análise do orçamento enquanto
ferramenta de gestão empresarial. Aspectos comportamentais envolvidos na elaboração do orçamento, bem
como ao processo orçamentário. Processo e controle orçamentário. Orçamento flexível. Orçamento contínuo.
Orçamento base zero. Orçamento baseado em valor para o acionista.
TESOURARIA E GESTÃO DE CAPITAL DE GIRO – 30H-AULA
A função da tesouraria na organização e sua relação com as outras áreas financeiras. Projeção,
dimensionamento e gestão do fluxo de caixa. Instrumentos financeiros de gestão de tesouraria a finanças de
curto prazo. Classificação do capital de giro: operacional e financeiro. Determinação do montante do capital de
giro. Ciclo operacional e ciclo de caixa na empresa. Efeito tesoura. Administração da liquidez, estoques, contas
a receber, e contas a pagar.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO – 30H-AULA
Apresentar conceitos básicos relacionados ao planejamento tributário. Indicar eventuais riscos associados à
atividade de planejamento tributário. Introduzir conceitos tributários básicos necessários à compreensão do
planejamento tributário. Apresentar as situações práticas em que o gestor deverá tomar decisões no âmbito
tributário, e o respectivo impacto na atividade empresarial. A carga tributária brasileira. Elisão e Evasão Fiscal.
Responsabilidade do Administrador/Sócio.

ELETIVAS 60H-AULA:

As eletivas nos dois últimos módulos do curso, que podem ser realizadas das seguintes formas:
*
Cursando disciplinas obrigatórias de outro Master.
*
Cursando disciplinas de Matemática ou Estatística no Mestrado Profissional.
*
Cursando disciplinas no intercâmbio.

PBL – 24H-AULA

Elaboração de problemas estruturados para incorporar e integrar os conhecimentos desenvolvidos
em cada módulo.

PLANO DE NEGÓCIOS – 48H-AULAE C

A disciplina objetiva oferecer um entendimento integrado e compreensivo da Estrutura de um
Plano de Negócios.
O estudo da Análise de Risco e de Modelos de Valor servirá de base para o entendimento
conceitual e prático dos tópicos do programa, sendo utilizada a linguagem universal do campo de
finanças.
URRICULAR DO CURSO

