
 
 

 

 
 

Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 

 
Conteúdo Programático 
 

CONTABILIDADE GERAL / 75h 

Prof. Ricardo Lopes [EBAPE/FGV] D. Sc. em Ciências Contábeis [Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo - FEA –USP] 

 

 

Contabilidade Geral aborda as noções da ciência contábil, a importância e a funcionalidade da 

Contabilidade na empresa, os princípios que regulamentam a Contabilidade, as demonstrações 

contábeis, os processos de escrituração contábil e a composição da demonstração do resultado do 

exercício e do balanço patrimonial. 

 

Objetivo: Analisar as informações contábeis, de modo a utilizar as informações dos 

relatórios financeiros como uma ferramenta de gestão empresarial. 

 
 
O conteúdo programático básico desta disciplina contempla... 

 

CONCEITOS GERAIS 

importância da contabilidade  

indefinição de contabilidade 

campo de atuação da contabilidade 

ciclo contábil 

estrutura conceitual básica 

nova estrutura conceitual básica 

 

 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 balanço patrimonial  

 apuração do resultado 

 regime de competência versus regime de caixa 

demonstração das mutações do patrimônio líquido 

demonstração dos fluxos de caixa 

ativo imobilizado 

 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 propósito da análise 

 análise vertical 

 análise horizontal 

análise por indicadores 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 

 
Conteúdo Programático 
 

MATEMÁTICA FINANCEIRA / 75h 

Prof. Rodrigo Leone [LEONE Consultoria e Treinamento Ltda] D. Sc. em Otimização [Instituto 

Alberto Luiz Coimbra da Universidade Federal do Rio de Janeiro – COPPE/UFRJ] 

 

Matemática Financeira aborda o valor do dinheiro no tempo – valor presente e valor futuro –, o 

conceito de juros simples e juros compostos, as taxas de desconto e rentabilidade, o valor 

presente líquido e a taxa interna de retorno, os problemas da TIR, a equivalência de taxas de juros. 

Enfoca também períodos de capitalização, taxas anuais, mensais e diárias, anuidades e 

perpetuidades, equivalência de fluxos de caixa, sistemas de amortização, inflação e correção 

monetária. 

 

Objetivo: Analisar os fundamentos de matemática financeira, de modo a proporcionar uma visão 

panorâmica de suas aplicações nas empresas e nos mercados. 

 
 
O conteúdo programático básico desta disciplina contempla... 

 

CONCEITOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA 

diagrama de fluxos de caixa 

juros simples 

juros compostos 

taxas de juros 

 

  SÉRIES UNIFORMES E NÃO UNIFORMES 

 conceitos e classificações  

 séries uniformes 

progressão geométrica 

sistemas de amortização 

sistema francês de amortização e Sistema de amortização constante 

séries não uniformes 

 

TIPOS DE TAXA DE JUROS E ‘SPREAD’ 

 taxa de juros efetiva e taxa de juros nominal 

 taxa de juros aparente e taxa de juros real 

 spread 

 

 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

 pay-back 

 valor presente líquido e taxa interna de retorno 

 diferença entre os critérios de avaliação 

casos especiais 
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Conteúdo Programático 
 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO / 75h 

Prof. Rodrigo Mariath Zeidan [EBAPE/FGV] D.Sc. em Economia [Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ] 

 

Administração Financeira de Curto Prazo contempla as principais necessidades de um 

administrador nas questões relacionadas à administração de capital de giro e financiamento de 

curto prazo. 

 

Objetivo: Analisar as relações entre os planos financeiros e operacionais da empresa, 

descrevendo seu ponto de equilíbrio e assim como as principais fontes de 

financiamento. 

 
 
O conteúdo programático básico desta disciplina contempla... 

 

CAPITAL DE GIRO 

liquidez e capital circulante líquido 

rentabilidade do ativo 

estratégias de gerência 

fontes de financiamento 

estudo de caso 

orçamento de caixa 

 

  PONTO DE EQUILÍBRIO 

 estrutura de custos 

 tipos de equilíbrio 

margem de segurança 

estudo de caso 

 

LOTE ECONÔMICO DE COMPRA E ALAVANCAGEM FINANCEIRA 

 modelo de lote econômico de compra 

 alavancagem financeira 

 estudo de caso 

 

CONTROLE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

 aplicação 

 demonstrações financeiras projetadas 

 demonstração de resultados de exercício 

simulação de cenários 
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Conteúdo Programático 
 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO / 75h 

Prof. Ricardo Lopes [EBAPE/FGV] D.Sc. em Ciências Contábeis [Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo - FEA –USP]  

 

Administração Financeira de Longo Prazo é dedicada ao estudo da Controladoria e de como a 

Contabilidade, a Matemática Financeira e a Administração Financeira se inter-relacionam como 

competências necessárias à gestão empresarial. 

 

Objetivo: Analisar, elaborar e interpretar orçamentos financeiros, de forma a habilitá-lo para o 

auxílio aos responsáveis da área de Controladoria na condução de planejamentos orçamentários. 
 
O conteúdo programático básico desta disciplina contempla... 

 

 NOÇÕES DE CONTABILIDADE 

classificação de custos 

outras classificações 

sistemas de custeio 

métodos de custeio 

 

 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 

 premissas orçamentárias 

 mecânica orçamentária 

demonstrações contábeis projetadas 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FINANCEIRO 

 indicadores financeiros 

 fluxo de caixa líquido e valor econômico agregado 

 aplicação de indicadores 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


