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Profissionais

de

todas

as

formações que desejam ampliar
e aprofundar e sua base de
conhecimento em contabilidade,
controladoria e finanças com a
conveniência e flexibilidade do
EaD..
Prof. Flávio Riberi

OBJETIVOS
DO CURSO

Coordenador do curso de MBA Controller; Professor dos cursos de

Oferecer capacitação
profissional

na

área

de

Contabilidade e finanças.
Instrumentalizar os participantes
para transitar e atuar nas áreas
estratégicas da empresa.
Adicionar

à

competências
gestão

sua

formação

relevantes

relacionadas

em
a

contabilidade e finanças.

graduação e pós-graduação da Faculdade Fipecafi; Atuação como
contador com 17 anos de experiência, como Controller, gerente de
auditoria interna e auditor externo em firma de auditoria Big four, tendo
atendido clientes multinacionais em projetos relacionados a Auditoria
contábil, Due Diligences e implementação das IFRS (International
Financial Reporting Standards); Graduado em Ciências Contábeis e
Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP);
Mestrando em Controladoria e Contabilidade na FEA-USP; Pesquisador
membro do Laboratório de Contabilidade Internacional; Pesquisador
Membro do Centro de Estudos em Mercados Financeiros da FEA-USP;
Contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de

CONTATO
R. Maestro Cardim, 1170.
relacionamento@fipecafi.org

(11) 9 9900-0792

school/fipecafi/

São Paulo (CRC/SP).

MBA
CONTABILIDADE E
FINANÇAS EAD
MATRIZ CURRICULAR

MÓDULO I – FUNDAMENTOS E GESTÃO (124 horas)

Palestra inaugural (4 horas)
Contabilidade financeira (32 horas)
Matemática financeira (12 horas)
Estatística aplicada (12 horas)
Mercado financeiro (24 horas)
Liderança: comunicação, ética e negociação (20 horas)
Contabilidade e revolução tecnológica (12 horas)
Metodologia do trabalho integrador de curso (8 horas)
MÓDULO II – DA CONTABILIDADE À ESTRATÉGIA (128 horas)

Demonstrações contábeis (32 horas)
Contabilidade empresarial de grupos econômicos (24 horas)
Tópicos emergentes em contabilidade (32 horas)
Contabilidade e tributação (16 horas)
Performance contábil e negócios (24 horas)
MÓDULO III – CONTROLADORIA E FINANÇAS (136 horas)

Planejamento estratégico e orçamento empresarial (24 horas)
Controle, custos e gestão (24 horas)
Controladoria (24 horas)
Finanças I (Finanças corporativas) (16 horas)
Finanças II (Avaliação de empresas - Valuation) (24 horas)
Finanças III (Gestão de riscos e carteiras de investimentos) (24 horas)
Trabalho integrador de curso (12 horas)

CARGA HORÁRIA TOTAL: 400 horas
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Observações:

1. Ao final de cada módulo o aluno deverá realizar provas presenciais na sede da FIPECAFI em São Paulo
ou no Polo Educacional ao qual estará vinculado.
2. O trabalho Integrador de Curso não necessita de apresentação presencial.

