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PROJETO DE CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

MBA EM CONTROLADORIA EMPRESARIAL 

Área: Gestão 

Modalidade: EAD (a distância) 

 
Apresentação do curso:   
 

  O curso MBA em Controladoria Empresarial encontra-se, em conformidade com a 
demanda atual do mercado por profissionais especialistas em Controladoria, que tenham expertise 
para tomar decisões adequadas e diferenciadas dentro do campo Empresarial e que gerem valor 
para as organizações. O propósito foi estruturar o curso mais próximo da necessidade atual de 
mercado, visando uma integração e uma contínua adequação às necessidades específicas 
empresariais 

O curso foi criado para atender a uma demanda do mercado por capacitação de profissionais 

da área de Controladoria. Sua proposta foi desenhada de forma a atender às necessidades atuais 

dos negócios, tendo como principal pilar de sustentação a formação profissional de recursos 

humanos de alto nível no mercado, que possuam habilidades para elaborar um planejamento 

estratégico empresarial eficaz e que gere valor para a organização. 

 

Objetivos: 

✓ Proporcionar aos seus participantes uma visão aprofundada sobre o processo de controle 

empresarial com foco no gerenciamento, para maximizar o desempenho das organizações.; 

✓ Desenvolver competências técnicas e gerenciais para os profissionais das áreas da 

Contabilidade, Economia, Administração e do Direito; 

✓ Contribuir para uma gestão mais eficaz no controle das organizações, analisando as 

principais variáveis envolvidas na tomada de decisões relacionadas aos aspectos gerenciais, 

visando a otimização de resultados. 

 

Público-alvo:  

O curso destina-se aos Bacharéis em Ciências Contábeis, Economia, Administração, Direito e 

demais áreas afins que atuam em empresas e entidades dos setores de serviço, indústria, 

comércio e alta tecnologia. 
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Organização curricular: 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

GESTÃO EMPREENDEDORA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 40 h 

ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL 40 h 

MATEMÁTICA FINANCEIRA E FINANÇAS APLICADAS 40 h 

CONTABILIDADE SOCIETÁRIA APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES 40 h 

CONTABILIDADE GERAL APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES 40 h 

GESTÃO TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO FISCAL 40 h 

FINANÇAS COORPORATIVAS 40 h 

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS E IFRS 40 h 

CONTROLADORIA ESTRATÉGICA 20h 

DIDÁTICA DA PESQUISA 60 h 

TOTAL DAS DISCIPLINAS  420 h 

 

 

Ementas: 

GESTÃO EMPREENDEDORA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

EMENTA: Propiciar conhecimentos de planejamento estratégico para os participantes 

desenvolverem habilidades e criar estratégias para melhorar o crescimento empresarial; Noções 

de empreendedorismo x empresário; a economia empreendedora; empreendimento sistemático; 

a prática do empreendedorismo. 

 

ÉTICA E CONDUTA EMPRESARIAL 

EMENTA: Princípios Gerais da Ética Empresarial, Ética Empresarial e Governança Corporativa, 

Ética e Governança no Setor Financeiro. 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA E FINANÇAS APLICADAS 

EMENTA: A complexidade e a globalização do mercado financeiro tornam a matemática financeira 

uma ferramenta essencial na gestão das finanças pessoais e empresariais. A matemática 

financeira pode ser definida como um conjunto de técnicas e formulações matemáticas, com o 

objetivo de analisar situações financeiras envolvendo o valor do dinheiro no tempo. Esta disciplina 

apresentará conceitos e técnicas da matemática financeira e suas aplicações. Será enfatizada a 
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parte prática, de forma que a fixação dos conceitos será obtida através de grande número de 

exercícios, utilizando ferramentas financeiras, em especial a calculadora HP-12C. 

 

CONTABILIDADE SOCIETÁRIA APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES 

EMENTA: Estudar a Contabilidade como sistema de informação, analisando a formação do patrimônio e a 

estrutura das Demonstrações Financeiras, caracterizando as informações contábeis como instrumento de 

tomada de decisões na empresa. 

 

CONTABILIDADE GERAL APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES 

EMENTA: Análise das Demonstrações Contábeis; Análise Vertical e Análise Horizontal; Análise por Índices 

Parte; Indicadores Importantes para a Análise. 

 

GESTÃO TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO FISCAL 

EMENTA: Esta disciplina tem por objetivo contribuir efetivamente para o processo de formação e 

desenvolvimento técnico-funcional dos executivos que integram a categoria de profissionais responsáveis 

pelo planejamento tributário das empresas. 

 

FINANÇAS CORPORATIVAS 

EMENTA: Visão geral da Administração Financeira; Demonstrações financeiras; Risco de alavancagem 

operacional; Risco de alavancagem financeira; Risco de Crédito; Risco de mercado; Gestão de tesouraria; 

Administração de Capital de Giro; Gestão Financeira na prática. 

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS E IFRS 

EMENTA: Fornecer elementos teóricos e práticos para o estudo e a compreensão da contabilidade 

financeira como instrumento de medição, registro e fonte de informações sobre o patrimônio e suas 

variações. Promover o desenvolvimento da reflexão e da discussão sobre o modelo da contabilidade 

financeira, em processo de convergência com as normas de contabilidade e padrões internacionais de 

demonstrações financeiras IFRS. 

 

CONTROLADORIA ESTRATÉGICA 

EMENTA: Proporcionar ao aluno o aprendizado das principais funções da área de planejamento e 

orçamento, bem como das interações de suas atividades com os objetivos operacionais e estratégicos. 

 

DIDÁTICA E METODOLOGIA EM CURSOS SUPERIORES  

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

 

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 

Marcia De Souza Montanholi (Coordenação) Mestre 

Luciano Ferreira Da Silva Mestre 

Pedro Luiz Zarantonelli Especialista 

                                                                                                     *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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