CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA, CONTROLADORIA E
AUDITORIA - 6ª Edição
1. Curso:
Curso de Pós-Graduação em nível de ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA,
CONTROLADORIA e AUDITORIA – 6ª Edição
2. Justificativa
As rápidas e contínuas mudanças do mundo dos negócios possuem uma abrangência
global, atingindo e comprometendo todos os setores da economia. Desta forma, torna-se
imperativo às empresas buscarem qualidade e competitividade, ajustando-se estrategicamente
ao mercado e adotando modernos estilos, técnicas, modelos e sistemas de gestão e de
organização.
Para tanto, este curso oferece oportunidades de acesso às mais atuais situações e
informações relacionadas à gestão financeira, controladoria e auditoria, capazes de
proporcionar condições para uma correta análise e interpretação dos eventos atuais e um
potencial planejamento gerencial das estratégias, as quais devem estar necessariamente
atreladas às mudanças econômicas e tecnológicas que rapidamente vêm transformando a
administração financeira e contábil das empresas.
Por outro lado, os mercados internacionais, brasileiro e regional apresentam uma
crescente demanda de profissionais qualificados para atuarem na área de Gestão Financeira,
Controladoria e Auditoria.
A SETREM procura, através desse curso, capacitar profissionais para encontrarem
soluções para os problemas das organizações, formando gestores qualificados a atuarem na
solução dos problemas de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria.
3. Objetivos
3.1 Objetivo geral
- Formar especialistas em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, fornecendo elementos
teóricos e práticos para elaboração de diagnósticos, auxílio no planejamento e processos de
decisões financeiras e contábeis das organizações.
3.2 Objetivos específicos
- Identificar e propor métodos, possibilitando elevar um melhor resultado econômico-financeiro
para as organizações.
- Complementar a formação profissional obtida junto ao sistema de educação formal,
aprofundamento do conhecimento relativo à Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria
- Desenvolver a pesquisa tendo em vista a necessidade de aprofundar o conhecimento na área
de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria.
4. Público alvo
O curso está projetado para atender os profissionais graduados nas diversas áreas de
conhecimento e interessados em aprofundamento do estudo e domínio da administração
financeira, controladoria e auditoria.
5. Concepção do programa
O programa de pós-graduação da Faculdade Três de Maio visa a formação e o
aprimoramento de pessoal qualificado para o exercício das atividades profissionais, além do
ensino, pesquisa e extensão.
Os princípios a serem observados são: qualidade das atividades de ensino, produção

científica e tecnológica; busca de atualização contínua nas áreas do conhecimento;
flexibilidade curricular a fim de atender a diversidade de tendências e integração entre a
graduação e pós-graduação.
6. Avaliação de Aprendizagem

O Aluno será avaliado em cada componente curricular com avaliação individual
ou trabalhos em grupos/equipes, sendo necessária a nota final 6,0 para aprovação.
Ao final do curso o estudante deverá elaborar e defender a Monografia Final de
Curso, cabendo à banca fazer a avaliação acerca dos conhecimentos teóricos
evidenciados, criatividade na elaboração do assunto, aplicabilidade das propostas e
sugestões, desenvolvimento ordenado dos assuntos, clareza e unidade de exposição,
linguagem e metodologia utilizada.
6. Coordenação
Professor Fauzi de Moraes Shubeita, graduado em informática pela UNIJUI, mestre em
Ciência da Computação pela USFC, Doutorando em Ciência da Computação pela PUCRS.
Coordenador do Programa de Pós-graduação da Sociedade Educacional Três de Maio –
SETREM e professor da Faculdade Três de Maio.
9. Investimento

Valor por estudante Não egresso (18 X)
Valor por estudante Não Egresso (24 X)
Valor por estudante Egresso (18 X)
Valor por estudante Egresso (24 X)

R$ 539,81
R$ 425,10
R$ 475,03
R$ 374,09

10. Organização curricular
Componentes
Núcleo de Gestão Financeira
Mercado Financeiro e de Capitais
Análise de Créditos e Riscos
Finanças Corporativas
Gestão de Investimentos
Núcleo de Controladoria
Contabilidade Gerencial
Controladoria em Finanças
Gestão Estratégica de Custos
Núcleo de Gestão Estratégica
Economia Empresarial e Cenário Econômicos
Governança Corporativa
Planejamento Estratégico e Financeiro
Direito Empresarial e Recuperação de Empresas
Núcleo de Auditoria
Planejamento Fiscal e Tributário
Auditoria em Finanças
Auditoria e Segurança em Sistemas de Informação
Perícia Contábil

H/aula
14
14
28
14
70
28
28
14
70
28
14
14
14
70
14
28
14
14
70

Núcleo Complementar
Comportamento Humano nas Organizações
Estatística
Qualidade de vida do trabalhador
Métodos de Pesquisa
Projeto e Métricas

14
14
14
10
10
62

Trabalhos de Conclusão
Seminário de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria

28

*Metodologia e Didática do Ensino Superior

28

Trabalhos de Conclusão de Curso

42
70
440

Total do curso
*Disciplina Opcional

