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PROJETO DE CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

MBA EM CONTROLADORIA DE ORGANIZAÇÕES BANCÁRIAS 
 

Área:  Gestão 

Modalidade: EAD (a distância) 

 

Apresentação do curso:   

O ambiente dos negócios está cada vez mais incerto, complexo e competitivo. 

Transformações econômicas, sociais, tecnológicas e tantas outras induzem os mercados a uma 

nova era de competitividade, o que tem levado muitas organizações a se reinventarem, com novos 

modelos de gestão, planejamento e controle dos negócios, sob a ótica da inovação. 

Este cenário, aliado à globalização e internacionalização dos negócios, vem promovendo 

uma verdadeira disputa por posições entre as empresas em geral, em que a exigência por 

inovação e qualidade se contrasta com a necessidade de redução nos preços e nos custos, o que, 

por sua vez, exige uma governança mais efetiva em termos financeiros e das decisões 

estratégicas que envolvam o futuro e a sobrevivência das organizações empresariais. 

Desta forma, a demanda por profissionais com pleno conhecimento e habilidades em 

Controladoria e Finanças tem sido cada vez maior em todo o país, o que vem tornando a área uma 

das mais destacadas em termos de remuneração e prestígio. 

 

Objetivos: 

✓ Formar profissionais com competências para gerir as atividades relacionadas às 

Instituições Financeiras, possibilitando uma visão global de negócios e o entendimento 

conceitual e operacional das diversas atividades do mercado financeiro e bancário; 

✓ Desenvolver visão contábil, financeira e de auditoria dos negócios; 

✓ Oferecer instrumentais, permitindo ao participante uma maior eficiência no processo 

decisório; 

✓ Desenvolver a capacidade de analisar, estruturar e sintetizar as informações relacionadas 

à área de contabilidade, finanças e auditoria; 

✓ Desenvolver habilidades pessoais em comunicação, planejamento e liderança. 

 

Público-alvo:  

Profissionais com nível de escolaridade superior, interessados em atuar em cargos de 
gerenciais de organizações do setor financeiro, particularmente aqueles formados em 
contabilidade, administração e economia. 
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Organização curricular: 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E DIREITO BANCÁRIO  40 h 

LEGISLAÇÃO COMERCIAL E SOCIETÁRIA 40 h 

ENGENHARIA FINANCEIRA  40 h 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA  40 h 

GESTÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA  40 h 

FINANÇAS CORPORATIVAS  40 h 

CONTROLADORIA BANCÁRIA  40 h 

FINANÇAS INTERNACIONAIS  40 h 

ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO E GESTÃO 40 h 

DIDÁTICA DA PESQUISA 60 h 

TOTAL DAS DISCIPLINAS  420 h 

 

Ementas: 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E DIREITO BANCÁRIO  

EMENTA: Pessoas. Bens. Fato Jurídico. Direito de vizinhança. A empresa. Registro do comércio. 

Nome comercial. Propriedade industrial. Sociedades comerciais. Títulos de crédito. Empregado. 

Empregador. Contrato de trabalho. Estabilidade e fundo de garantia do tempo de serviço. 

Segurança e medicina do trabalho. Previdência social. Legislação relativa aos profissionais da 

engenharia. CONFEA. CREA. Exercício profissional. Responsabilidade profissional. Registro de 

autonomia de planos e projetos. Remuneração profissional. O direito bancário. O sigilo bancário. 

As implicações penais do direito bancário. 

 

LEGISLAÇÃO COMERCIAL E SOCIETÁRIA  

EMENTA: Direito Empresarial. Noções gerais e evolução histórica. Conceitos fundamentais. 

Elementos caracterizadores da matéria empresarial. Empresário individual e Sociedade 

Empresária. Registro público de empresário e sociedade empresária. Tipos societários no Novo 

Código Civil. Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial. Contratos Mercantis. Títulos de 

Crédito. 

 

ENGENHARIA FINANCEIRA  

EMENTA: O Ambiente econômico - Matemática financeira e respectivos métodos - Equivalência 

de Capitais. Taxa interna de retorno e Valor Presente Líquido. Sistemas de amortização. Métodos 

de análise de investimentos -  Gerenciamento de riscos e incertezas.   
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA  

EMENTA: Organização Bancária. Produtos e Serviços Bancários. Finanças Bancárias. Gestão de 

Riscos Bancários. Gestão da Tesouraria Bancária. Governança Bancária 

 

GESTÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA  

EMENTA: Análise de crédito. Formas de cobrança e recuperação do crédito. Controle da 

inadimplência.  Relacionamento com organismos de controle de crédito. 

 

FINANÇAS CORPORATIVAS  

EMENTA: Finanças Corporativas. Decisão de Investimento. Custo de Capital. Decisão de 

Financiamento. 

 

CONTROLADORIA BANCÁRIA  

EMENTA: Função da Controladoria. Controles Internos e suas Funções. Procedimentos.  

Acompanhamento e Controle, Sistemas de Custeio. Política de Dividendos. Administração da 

Liquidez. Ciclo Financeiro versus Ciclo Operacional. 

 

FINANÇAS INTERNACIONAIS  

EMENTA: Sistema Financeiro internacional. Taxas de câmbio e regimes cambiais. Crises 

cambiais. Conceito de PPP. Mercados futuros de câmbio. Estratégias de hedge cambial. Mercado 

de capitais internacionais. Mercado de commodities. Derivativos internacionais. Operações de 

swap cambial, de juros e de crédito. 

 

ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO E GESTÃO  

EMENTA: Conceito de Estado moderno capitalista; Relação Estado e Economia: liberalismo, 

estado Keynesiano e neoliberalismo; A inserção das finanças públicas na Teoria Econômica; 

Formulação e Implementação de Política Estatais; Reforma do Estado; Formas de Privatização; 

Políticas públicas de desenvolvimento; Estado brasileiro. 

 
DIDÁTICA E METODOLOGIA EM CURSOS SUPERIORES  

EMENTA: A docência no ensino superior. Aula universitária, processo didático e seus elementos.     

O Planejamento e as possibilidades didáticas de organização de planos de ensino. Metodologias 

didáticas na docência no ensino superior. Relação pedagógica na aula universitária e mediação docente. 

Avaliação do processo ensino-aprendizagem: concepções teóricas e práticas, elaboração de 

instrumentos avaliativos. 
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Metodologia e avaliação: 

A construção da aprendizagem se dá por meio da nossa plataforma do aluno, onde o aluno 

encontrará todo o apoio acadêmico: 

✓ Fórum; 

✓ Vídeo-chat; 

✓ Chat; 

✓ Sala de aula/Cronograma; 

✓ Notas e faltas; 

✓ Material de estudos; 

✓ Financeiro; 

✓ Ocorrências; 

✓ Publicações do estudante; 

✓ Correio Eletrônico; 

✓ Secretaria Virtual; 

✓ Avaliação final. 

Avaliação final: No final do curso o aluno realizará uma Avaliação contendo 30 questões 

objetivas por meio do Portal do Aluno. Essa avaliação aborda de maneira resumida, todo o 

conteúdo aplicado ao longo do curso, e possui como principal objetivo certificar a evolução do 

aluno. A prova pode ser realizada em qualquer lugar, havendo controle através de 

reconhecimento facial do aluno durante sua realização.  

A data será informada por meio do cronograma disponível no portal do aluno e para obter 

aprovação o discente deverá obter nota igual ou superior a 7,00 (sete).  

Após a aprovação em todas as disciplinas e na Avaliação Final, o aluno poderá solicitar, também 

no Portal do Aluno, seu Certificado. 

 

Corpo docente*: 

DOCENTE TITULAÇÃO 

Robison Gonçalves De Castro (Coordenação) Doutor 

Glauber De Castro Barbosa Mestre 

Max Bianchi Godoy Mestre 

                                                                                                     *Sujeito a alterações. 
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Certificação:  

✓ Credenciado pelo Decreto de 24 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União de 

25 de novembro de 1997; recredenciado pela Portaria nº. 505, de junho de 2015, publicada no 

Diário Oficial da União de 05 de junho de 2015. 

✓ Credenciado para oferecimento de cursos na modalidade à distância pela Portaria nº 1.109 de 27 

de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 30 de novembro de 2015. 
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