
 

Data do Relatório 1 

Ementas 

Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças 
   

 

Disciplina: Decisões de Investimentos 

Carga horária: 40h      Créditos: 4 

Área de Concentração: Controle Gerencial e Controladoria / Contabilidade Financeira 

Tipo: Optativa 

Ementa: A decisão de investir; estrutura e etapas de um projeto de investimento; aspectos 

econômicos, financeiros, mercadológicos, jurídicos e ambientais de um projeto; ciclo de 

vida de um projeto; efeitos colaterais; custo de oportunidade do investimento; 

financiamento de projetos; análise dinâmica dos métodos de investimentos; decisões 

conflitantes; projeções de caixa; análise de risco e incerteza; restrição orçamentária; 

necessidades de investimentos; acompanhamento de projetos e descontinuidade; efeitos 

da inflação; adjusted present value – APV;  análise de investimentos por opções.  

 

Disciplina: Controladoria e Custos 

Carga horária: 40h      Créditos: 4 

Área de Concentração: Controle Gerencial e Controladoria 

Tipo: Obrigatória por linha 

Ementa: Funções e objetivos da Controladoria; a Controladoria e a estrutura organizacional, 

o processo de controle e gestão das empresas, e a utilização de ferramentas e modelos para 

o controle gerencial.  
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Disciplina: Controladoria Avançada  

Carga horária: 40h      Créditos: 4 

Área de Concentração: Controle Gerencial e Controladoria 

Tipo: Obrigatória por linha 

Ementa: A influência de dimensões como a Cultura Organizacional, Incentivos Monetários, 

Finanças Comportamentais, Mundo VUCA, nas práticas de Contabilidade Gerencial e na 

Controladoria. 

 

Disciplina: Teoria de Finanças  

Carga horária: 40h      Créditos: 4 

Área de Concentração: Controle Gerencial e Controladoria / Contabilidade Financeira 

Tipo: Optativa 

Ementa: Evolução das finanças corporativas; teoria da firma; teoria de agência e custos de 

agência; governança corporativa; testes e evidências de estrutura de capital; liquidez e 

valor das empresas; eficiência de mercado e assimetria de informação; finanças 

comportamentais.  

 

Disciplina: Métodos Quantitativos  

Carga horária: 40h      Créditos: 4  

Área de Concentração: Controle Gerencial e Controladoria / Contabilidade Financeira 

Tipo: Obrigatória Comum 

Ementa:  Estatística descritiva; probabilidades e distribuição de probabilidades; inferência 

estatística; análise de regressão: simples e múltipla; análise multivariada; análise 

discriminante; regressão logística.  
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Disciplina: Finanças Corporativas  

Carga horária: 40h                                                           Créditos: 4  

Área de Concentração: Contabilidade Financeira 

Tipo: Obrigatória por linha 

Ementa: A função financeira e o objetivo de finanças corporativas; as decisões financeiras 

do administrador financeiro; decisões de investimentos em condições de certeza e de 

risco; alavancagem financeira, risco e retorno; custo de oportunidade; modelos de estrutura 

de capital; política de dividendos; opções financeiras e opções reais; fusões, aquisições e 

reestruturações.  

 

Disciplina: Contabilidade Financeira   

Carga horária: 40h                                                           Créditos: 4  

Área de Concentração: Contabilidade Financeira 

Tipo: Obrigatória por linha 

Ementa: Demonstrações contábeis; IFRS (International Financial Reporting Standards); 

itens monetários e não monetários; reconhecimento de receitas e despesas; regulação; 

tributação sobre os lucros; CPCs; lucro e inflação; normas internacionais e legislação 

societária brasileira.  

Disciplina: Metodologia da Pesquisa  

Área de Concentração: Controle Gerencial e Controladoria / Contabilidade Financeira 

Tipo: Obrigatória Comum 

Carga horária: 40h                                                           Créditos: 4 

Ementa: Conceito de Ciência e postura científica; aspectos e características do 
conhecimento científico; o processo da pesquisa científica em controladoria; pesquisa 
positiva e normativa em controladoria; métodos de pesquisa em controladoria, fontes de 
informação científicas e elaboração do projeto de pesquisa aplicado.   
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Disciplina: Gestão de Carteiras e Precificação de Ativos  

Carga horária: 40h                                                           Créditos: 4  

Área de Concentração: Contabilidade Financeira 

Tipo: Optativa por linha 

Ementa: Carteiras - medidas de retorno e risco; carteiras eficientes; fronteira eficiente; 

seleção de carteiras e carteira ótima; seleção de carteiras em mercado global; risco de 

carteiras de Markowitz; diversificação de carteiras e correlações; ativos livres de risco; 

formação de preços de ativos - CAPM; reta do mercado de capitais, reta característica e 

reta do mercado de títulos; modelos multifatoriais; precificação por arbitragem.   

  

Disciplina: Análise Avançada das Demonstrações Contábeis 

Carga horária: 40h                                                           Créditos: 4  

Área de Concentração: Contabilidade Financeira 

Tipo: Obrigatória por linha 

Ementa: Objetivos da análise de demonstrações financeiras; limitações; o balanço e o 

valor da empresa; aspectos da inflação; auditoria das demonstrações; o processo de 

convergência da Contabilidade; a influência do fisco na Contabilidade; críticas aos 

indicadores tradicionais de análise de balanços; demonstração do fluxo de caixa; caixa x 

lucro; custo de oportunidade; reflexos do IFRS nas demonstrações financeiras. 

 

Disciplina: Teoria da Contabilidade 

Carga horária: 40h                                                            Créditos: 4  

Área de Concentração: Controle Gerencial e Controladoria / Contabilidade Financeira 

Tipo: Obrigatória Comum  

Ementa: Desenvolvimento da Contabilidade; teoria da firma, agência e sistemas de 
informações contábeis; metodologia da Contabilidade; princípios contábeis; ambiente 
econômico; ativos, passivos e patrimônio líquido; disclosure; caixa, capital e lucro; 
resultados contábeis; padrões da Contabilidade; correção monetária contábil; avaliação 
das disposições contábeis legais.  
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Disciplina: Práticas para Prevenção e Controle de Fraudes  

Carga horária: 40h                                               Créditos: 4 

Área de Concentração: Controle Gerencial e Controladoria / Contabilidade Financeira 

Tipo: Optativa  

Ementa: Comportamento ético como fundamento básico nas organizações. Fraudes. 

Contabilidade “Criativa”. Fraudes tributárias e governamentais. Corrupção e fraudes ao 

sistema financeiro.  

 

 

Disciplina: Tributação sobre a renda das empresas  

Carga horária: 40h                                                           Créditos: 4  

Área de Concentração: Controle Gerencial e Controladoria / Contabilidade Financeira 

Tipo: Optativa  

Ementa: Tributação sobre a renda; Lucro presumido; lucro real; despesas 

necessárias; juros sobre o capital próprio; equivalência patrimonial; compensação de 

prejuízos (IRPJ e CSLL); incorporação às avessas; ágio; outros estudos de caso tais 

como debêntures e ganhos de capital; tributação em bases universais.  

 

Disciplina: Valuation  

Carga horária: 40h                                                           Créditos: 4  

Área de Concentração: Controle Gerencial e Controladoria / Contabilidade Financeira 

Tipo: Optativa 

Ementa: Avaliação relativa ou por múltiplos; avaliação pelo fluxo de caixa descontado, 

avaliação por opções reais. Avaliação de empresas de características cíclicas, Valor dos 

intangíveis, da liquidez, do controle, da perpetuidade, da sinergia. 

 

 


