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COMPONENTES CURRICULARES, EMENTAS E NÚCLEOS DE ESTUDO 

MBA EM CONTROLADORIA 

Núcleos  Componentes e ementas 

I 
COMPETÊNCIAS EM 

GESTÃO 

Empreendedorismo: Aborda o empreendedorismo como resposta ao novo conceito 
de empregabilidade. 
Liderança: Possibilita o entendimento dos aspectos que influenciam os estilos de 
liderança, bem como as principais teorias que sustentam os estudos nesse campo. 
Estratégia Empresarial: Possibilita o entendimento dos aspectos que permeiam as 
tomadas de decisões estratégicas. 
Economia Empresarial: Aborda os aspectos Micro e Macroeconômica e seus impactos 
financeiros.  

II 
CONTABILIDADE 

Contabilidade Financeira: Introduz a relevância dos aspectos contábeis obrigatórios 
nas finanças.  
Contabilidade Gerencial: Abordagem dos aspectos dinâmicos contábeis e o uso da 
mesma ferramenta para tomada de decisões. 
Análise de Balanço: Aborda a concepção sistêmica que permitirá correta análise de 
balanço. 
Controles Operacionais e Gerenciais: Aborda os aspectos e ferramentas que permitirá 
a adoção de controles operacionais e gerenciais na área financeira. 
Auditoria Básica: Possibilita visão específica da relevância da auditoria para as 
decisões financeiras. 

III 
PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO 

Matemática Financeira: Concede introdução ao ambiente financeiro, através das 
práticas matemáticas. 
Direito Tributário: Aborda as questões tributárias na perspectiva da legislação que 
ampara a correta gestão tributária. 
Planejamento Tributário: Fornece a visão tributária necessária para o financista e os 
impactos tributários na gestão. 
Planejamento Financeiro e Orçamentário: Aborda a concepção sistêmica que 
permitirá a introdução das ferramentas básicas para o correto planejamento 
financeiro e orçamentário. 

IV 
APROFUNDAMENTO 

EM FINANÇAS 

Capital de Giro: Aborda os componentes que compõem a gestão do capital de giro 
nas organizações e suas implicações para a gestão financeira. 
Finanças Corporativas: Concepção sistêmica que permitirá a introdução das 



ferramentas básicas para tomada de decisões financeiras. 
Análise de Projetos de Investimentos: Fornece ferramentas complementares a 
Finanças corporativas que ampliarão o portfólio para tomadas de decisões. 

V 
ESTUDOS 

INTEGRADORES 

Estratégias de Inserção Profissional: Tópicos de estudo e encaminhamentos para 
gestão da carreira profissional. Atividades variadas em tempos e espaços 
diversificados. 
Espiritualidade e Profissionalização: Relação entre espiritualidade, ética e o processo 
de profissionalização do sujeito. Seus benefícios para o bem estar pessoal e 
desempenho da prática profissional responsável. 

VI 
PESQUISA 

Metodologia da Pesquisa: O método científico como uma ferramenta de estudo, de 
absorção de conhecimento e de construção de trabalhos acadêmicos. Componentes 
estruturais de um projeto de pesquisa e de um trabalho de conclusão de curso. 
Elaboração do projeto de pesquisa. 
Seminário de Produção Científica: Socialização dos trabalhos de conclusão de curso e 
iniciativas de produção acadêmica com vistas ao incentivo e difusão do conhecimento 
científico. 

 

 

 

 


