MBA EM
FINANÇAS E
CONTROLADORIA
CURSO ONLINE

“Com os desafios do mercado, as situações econômicas
das empresas muitas vezes levam a crises que exigem
conhecimento, criatividade, inovação, liderança e
empreendedorismo dos colaboradores que estão à
frente dos setores que lidam diretamente com a área
financeira.”

Fabiano Guasti Lima, vice-coordenador USP do
MBA em Finanças e Controladoria USP/Esalq.

NOSSOS MESTRES

Vinicius Marins

Alexandre Assaf
Neto

Carlos Alberto
Grespan Bonacim

Haroldo Torres

Fabiano Guasti Lima

Bruno Diniz

Roni Cleber Bonizio

Carlos J. C. Bacha

Rafael Confetti
Gatsios

PROGRAMA DO CURSO
CONTROLADORIA
Análise de Liquidez e Fluxos Financeiros
Análise Gerencial de Custos
Blockchain e Moedas Digitais
Ética e Compliance
Governança Corporativa e Responsabilidade Social
IFRS E BRGAAP
Investimentos e Gestão de Carteiras
Planejamento e Controle Financeiro
Planejamento Tributário
Tópicos Especiais em Finanças e Controladoria

PROGRAMA DO CURSO
FINANÇAS CORPORATIVAS E VALOR

Análise Financeira Avançada
Finanças Corporativas e Valor
Fintechs e novas soluções financeiras
Gestão de Tesouraria
Gestão Baseada em Valor
Gestão Estratégica de Custos
Valuation - Avaliação De Empresas

PROGRAMA DO CURSO
CONTEXTUALIZAÇÃO E FERRAMENTAS

Avaliação de Cenários Econômicos
Cálculo financeiro e análise de investimentos
Controles Internos
Economia e Finanças comportamentais
Gestão e Organização
Investment Banking
Mercados Financeiros e Economia Monetária
Métodos Quantitativos Aplicados
Relatórios Financeiros
Tópicos Especiais em Finanças e Controladoria

*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 segundas-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

Quais as ferramentas utilizadas?

Não sou da área de Finanças e Controladoria.
Este curso é para mim?
O MBA em Finanças e Controladoria abrange os mais

diferenciados perfis, desde profissionais que já atuam na
área

e

almejam

profissionais

uma

que

evolução

desejam

na

iniciar

na

carreira

até

área,

sem

experiência anterior. O curso tem aulas de nivelamento
para que todos possam começar com o nível básico
necessário.

O curso usa ferramentas quantitativas para tomar
decisões, utilizando-se de planilhas eletrônicas (MS
Excel) e, em algumas situações específicas, Stata e R.
Isso mostra que o MBA tem por objetivo aprimorar
habilidades

para

que

decisões

sejam

tomadas,

embasadas em conceitos estatísticos e ferramentas
quantitativas.
Qual a abordagem do MBA?
O MBA é voltado para quem busca aprofundamento das

IFRS e Compliance serão abordados no curso?
Sim, no curso há uma disciplina específica para IFRS e

suas competências gerenciais, com ênfase na área de

BRGAAP, de forma a explorar as Normas Internacionais

uma abordagem moderna, que permeia desde análise

de Contabilidade implantadas no Brasil e os principais
pronunciamentos técnicos do CPC. O mesmo se refere à
Compliance, que é abordado na disciplina Ética e
Compliance, trazendo um panorama dos programas nas
organizações,

bem

certificações,

selos,

como

os

prêmios

reconhecimento organizacionais.

aspectos
e

legais,

índices

de

Finanças e Controladoria. Trata-se de um curso com
de investimentos, gestão de riscos, planejamento
econômico-financeiro e finanças corporativas até novas
tendências de mercado. Isso é fundamental para que o
gestor tenha uma visão estratégica e holística da
organização, tomando decisões embasadas e que
gerem valor para a organização.

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

