PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO ECONÔMICA E
CONTROLADORIA
Objetivo
Especializar profissionais para atuarem na área de controladoria através
da consolidação de conceitos e práticas contemporâneas voltadas a
compreender, de forma abrangente, a área econômica com foco na
gestão organizacional.

Público-Alvo
Profissionais com nível superior que aspirem a cargos executivos que
exigem, além de experiência profissional, sólidos conhecimentos de
economia e controladoria, bem como demais interessados na área.

INFORMAÇÕES
SOBRE O CURSO
Tipo: Especialização
Lato Sensu

–

Modalidade: EaD
Duração: 300 horas de
conteúdo e atividades +
60 horas para orientação
e elaboração do Artigo
Científico
Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA:
Moodle

Conheça a estrutura do Curso:

MÓDULOS E UNIDADES DE APRENDIZAGEM

CARGA
HORÁRIA

MÓDULO I: INTRODUÇÃO À ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO ECONÔMICA E
CONTROLADORIA
• Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).
• Planejamento e Projeto de Pesquisa.
• Origem e Papel da Controladoria.
• Uso dos modelos de controladoria.
MÓDULO II: CONTROLADORIA: PLANEJAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO E
DECISÃO SOBRE INVESTIMENTOS
• Planejamento e controle econômico financeiro.
• Sistemas de informação contábil.
• Modelo de decisão.
• Modelo de decisão sobre investimentos.
MÓDULO III: CONTROLADORIA E GESTÃO
• Cultura Organizacional e Gestão Econômica.
• Gestão de Pessoas e Organização.
• Processo de Gestão.
• Sistemas Empresariais.
MÓDULO IV: CONTROLADORIA COMO AGENTE DE GESTÃO DE MUDANÇA
COMPORTAMENTAL NAS ORGANIZAÇÕES
• Controladoria como agente de gestão de mudança comportamental nas
organizações.
• Planejamento Estratégico.
• Gestão de Riscos e Investimento.
• Congruência de objetivos.
MÓDULO V: O RESULTADO ECONÔMICO COMO DECORRÊNCA DAS AÇÕES DOS
GESTORES
• Estruturas do BSC e o desenvolvimento de objetivos múltiplos.
• EVA, MVA e EBITDA.
• O resultado econômico como decorrência das ações dos gestores.
• Vantagens e desvantagens da adoção do orçamento na empresa.
MÓDULO VI: CONTROLADORIA E CONTROLLER

30 horas

30 horas

30 horas

30 horas

30 horas

30 horas

• Conceitos: controladoria e controller.
• Função do controller.
• Evolução histórica.
• Ambiente organizacional da controladoria.
MÓDULO VII: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FINANCEIRO
• Avaliação do desempenho financeiro I.
• Planejamento do desempenho financeiro futuro.
• Avaliação de empresas.
• Avaliação do desempenho financeiro II.
MÓDULO VIII: ADMINISTRAÇÃO DO CRESCIMENTO
• Administração do crescimento I.
• Administração do crescimento II.
• Análise funcional ou dinâmica.
• Capital de giro.
MÓDULO IX: A DECISÃO DE FINANCIAMENTO DAS OPERAÇÕES
• A decisão de financiamento I.
• A decisão de financiamento II.
• Financiamento das operações I.
• Financiamento das operações II.
MÓDULO X: AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO E ANÁLISE DE
RISCO EM DECISÕES DE INVESTIMENTO
• Avaliando oportunidades de investimento II.
• Análise de risco em decisões de investimento I.
• Avaliando oportunidades de investimento I.
• Análise de risco em decisões de investimento II.
MÓDULO XI: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
• O Artigo Científico.
CARGA HORÁRIA TOTAL

30 horas

30 horas

30 horas

30 horas

60 horas
360 HORAS

Trabalho de Conclusão de Curso
Além da aprovação nos módulos, o estudante deverá obter, no mínimo, 70 de um total de 100 pontos, em um Trabalho
de Conclusão de Curso no formato de Artigo Científico.
Para a FACCREI EAD, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é compreendido como mais uma oportunidade que o
estudante tem de colocar em prática, de forma inter e multidisciplinar, os conhecimentos adquiridos no decorrer da
especialização.
Para a realização do TCC, o Módulo XI apresentará aos alunos uma proposta de formato, com problema e contexto
específico. A partir das orientações apresentadas, os alunos deverão desenvolver o seu trabalho. A entrega do TCC é
o resultado da execução e aplicação de técnicas e procedimentos de um projeto interdisciplinar.
O professor-tutor responsável pelo Módulo TCC acompanha a turma para o esclarecimento de eventuais dúvidas, nos
fóruns de discussão. Todas as orientações de procedimento, que dizem respeito à execução do TCC, serão
disponibilizadas no AVA. Os trabalhos aptos serão avaliados por uma banca formada por dois professores.
A apresentação para a banca ocorrerá via internet. O aluno deverá realizar o agendamento, observando as datas préestabelecidas pela FACCREI EAD, via AVA.

REQUISITOS ACADÊMICOS
•
•

Possuir diploma de curso de graduação (reconhecido pelo Ministério da Educação);
Preencher os requisitos básicos de formação de acordo com a necessidade de cada curso.

Reconhecimento do Curso
Investimento: xx

O curso de especialização cumpre as
disposições da Resolução CNE nº 1, de 6 de
abril de 2018, do Ministério da Educação.

Certificação:
Você receberá o certificado de especialista
emitido pela FACCREI EAD. O certificado do
curso a distância tem a mesma validade legal
ao da educação presencial.
Metodologia:
O curso é composto por 11 módulos (10
módulos de 30 horas e 1 módulo de 60
horas), e é desenvolvido totalmente on-line,
no AVA Moodle da FACCREI EAD.
Cada Módulo contém textos, imagens,
infográficos, vídeos e demais conteúdos
pertinentes à sua apropriação de
conhecimento. Para avaliar o seu
aprendizado, cada módulo possui 4
Unidades de Aprendizagem, que possuem
um desafio (estudo de caso) e exercícios de
fixação de múltipla escolha com 5
alternativas (A, B, C, D, E).

