MBA EM
GESTÃO
TRIBUTÁRIA
CURSO ONLINE

“A alta significação dos tributos incidentes nas atividades econômicas empresariais vem
exigindo da equipe direcional das organizações empresariais um vultoso investimento
de energia e recursos, visando o aprimoramento técnico dos profissionais responsáveis
pelo cumprimento das obrigações e encargos que deles decorrem! O MBA em Gestão
Tributária consiste na alternativa diferenciada para a obtenção de um alto índice de
produtividade no processo de aperfeiçoamento científico, de especialização técnica e
de desenvolvimento pragmático dos profissionais cujas atribuições estão diretamente
inseridas no universo da gestão dos tributos incidentes nas diversas atividades
empresariais, assim como nos seus resultados econômico-financeiros, pois se propõe a
analisar e discutir relevantes temas e significativas questões fiscais dos segmentos do
planejamento, da coordenação e do controle tributário das empresas.”

Carlos José Caetano Bacha, coordenador USP do MBA em Gestão Tributária
USP/Esalq.
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PROGRAMA DO CURSO
GESTÃO ESPECIALIZADA DE TRIBUTOS
Gestão de Tributos sobre o Comércio Exterior
Gestão do IPI
Gestão do ICMS
Gestão do ISS
Gestão do IR e da CSLL
Gestão do PIS e da COFINS
Tributação para Micro e Pequenas Empresas
Tópicos Especiais em Gestão Tributária

PROGRAMA DO CURSO
GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRIBUTOS
Gestão do Processo Tributário Administrativo
Gestão Tributária nas Reorganizações Societárias
Governança Corporativa, Ética Empresarial e Compliance
Planejamento Tributário nas Empresas
Tópicos Avançados em Tributos
Tributação no Agronegócio
Tópicos especiais em Gestão Tributária

PROGRAMA DO CURSO
FUNDAMENTOS DE GESTÃO

Contabilidade Aplicada à Gestão Tributária
Contabilidade Societária e Tributária
Contratos Mercantis e Civis
Direito Tributário
Finanças corporativas
Gestão de Custos e Formação de Preços
Matemática Financeira
Tributação e Economia Digital
Tópicos especiais em Gestão Tributária

*Programa do curso sujeito a alterações

Como são as aulas?
Conteúdo atualizado
com aulas online e ao vivo
A melhor forma de garantir conteúdo atualizado e interação entre alunos e
professores é com aulas ao vivo. Sem deixar de lado a flexibilidade, as aulas
também são online e ficam gravadas para você rever quantas vezes quiser até
o fim do curso.

Frequência

A frequência dos alunos é contabilizada pela realização das provas e deve
ser igual ou superior a 75%. Dessa forma, não há prejuízo para os alunos que
não conseguirem acompanhar a aula ao vivo, podendo assisti-la quando e
onde for mais conveniente à sua rotina.

Provas online e semanais
Depois de cada aula, os alunos devem realizar uma prova, que fica disponível
no sistema acadêmico por três semanas. São 10 perguntas de múltipla
escolha e três tentativas, sendo considerada a maior nota para compor a
média final (que deve ser igual ou superior a 7).

CERTIFICAÇÃO

O MBA USP/Esalq é uma pós-graduação Lato sensu. O
aluno aprovado ao final do curso recebe um certificado
de especialista pela USP/Esalq. Ele é exatamente como
a figura ao lado! Os certificados dos cursos EAD são
iguais aos dos cursos presenciais.

INFORMAÇÕES
DO CURSO
Aula semanal ao vivo,
às quintas-feiras, das 19h às 23h

O conteúdo permanece gravado e pode
ser acompanhado a qualquer momento

18 meses de duração + Apresentação do TCC
O cronograma poderá ser estendido em até 3
meses devido a feriados nacionais e recessos

Certificação

Professores USP e
profissionais de renomada
experiência no setor privado

Apresentação do TCC
em evento exclusivo

18x de R$ 590

Taxa de inscrição de R$ 100
*Valores válidos para 2022

QUERO ME INSCREVER

PERGUNTAS FREQUENTES
sobre o curso

O curso se relaciona com as áreas de Agronegócios?

O MBA é voltado para o mercado brasileiro?
Sim, o MBA em Gestão Tributária tem como objetivo

para explorar os aspectos inerentes e específicos da

fornecer

das

de Tributação e Agronegócio. No entanto, o MBA em

especificidades do atual contexto tributário nacional,

Gestão Tributária não é voltado para esse segmento

bem como instruí-lo sobre a aplicação do eficiente

especificamente. Assim, os alunos podem aplicar os

método de análise tributária que possibilita investigar e

conhecimentos adquiridos nas mais diversas áreas, mas

conhecer as interligações fiscais existentes entre

tendo

operações

particularidades setoriais.

ao

aluno

No conteúdo programático do curso há uma disciplina

uma

industriais,

visão

transações

holística

mercantis

e

prestações de serviços, com vistas à racionalização de
legítimos procedimentos tributários.
As propostas de reforma tributária discutidas no
Governo serão abordadas no curso?
Durante as aulas, os professores eventualmente falarão

sobre as propostas de reforma, quando estiverem
explicando temas relacionados. Entretanto, havendo
significativas alterações na estrutura ou dinâmica dos
atuais

tributos,

cumpre

mencionar

que

serão

disponibilizadas aulas comentando sobre as aludidas
alterações.

tributação no agronegócio brasileiro, sendo a disciplina

conhecimento

e

entendimento

de

Não tenho conhecimento em Contabilidade.
Este curso é para mim?
Logo no início do curso serão disponibilizadas algumas

aulas de nivelamento sobre Contabilidade, além de uma
apostila completa com dados, informações, conceitos e
práticas contábeis, para que os profissionais que se
encontram

em

estágio

inicial

nessa

área

de

conhecimento possam aproveitar da melhor forma
possível os conteúdos que serão oferecidos no decorrer
do MBA.

PERGUNTAS FREQUENTES
institucionais
Como funciona o TCC?
O TCC é requisito obrigatório para a conclusão do curso.

Até 2019, as apresentações foram presenciais, em
Piracicaba/SP.

Contudo,

as

orientações

de

distanciamento social para 2020 modificaram alguns
aspectos e todo o evento foi realizado online, inclusive as
apresentações de TCC. As turmas de 2021 poderão
escolher

entre

a

apresentação

presencial

(em

Terei uma pessoa responsável pelo meu
acompanhamento acadêmico?
Na
jornada
acadêmica
você

terá

um(a)

padrinho/madrinha para dar suporte e até mesmo
responder a dúvidas. Eles participarão das seguintes
etapas

do

acadêmico,

curso:
ajustes

inscrição,
ou

acompanhamento

pendências

financeiras

e

elaboração da monografia.

Piracicaba/SP) ou online.
Haverá reajuste das mensalidades?
A mensalidade se manterá a mesma durante todo o

Quais documentos precisarei anexar?
Para aprovação são exigidos RG, CPF e diploma de

curso, sendo a primeira a ser paga 15 dias após a

graduação (ou certificado de conclusão + histórico com

aprovação dos documentos obrigatórios. O restante

data da colação de grau).

poderá ter o vencimento de acordo com a preferência
indicada na ficha de inscrição.

Alunos do MBA USP/Esalq têm desconto
em algum Programa Internacional?
Sim. Os alunos dos cursos do MBA USP/Esalq têm desconto de 70% para cursar os programas
de ensino oferecidos pela parceria do Pecege com a International Business School (IBS
Americas). Para mais informações, entre em contato com nosso agente exclusivo:

joao.guerreiro@ibs-americas.com.

Rua Alexandre Herculano, 120, Vila Monteiro
Piracicaba/SP CEP: 13.418-445
queroinfos@pecege.com
+55 19 3377 0937 +55 19 3377 0940
/mbauspesalq

