OBJETIVO DO CURSO
Torne-se apto para planejar e executar orçamentos,
tanto de grandes empresas como de pequenos
empreendimentos!
O profissional formado em Gestão Financeira pelo
UNIFEMM se tornará apto a planejar e executar a
gestão financeira, gerenciando o planejamento e
execução orçamentária, embasando-se na análise
de cenários e indicadores financeiros, na adoção
de instrumentos quantitativos e qualitativos e na
obtenção de informações estratégicas necessárias.
Além disso, o curso capacita para a gestão dos fluxos
de caixa, do capital de giro dos negócios, como
também para a captação e gestão de recursos
financeiros.

O QUE IRÁ APRENDER
1. Analisar diferentes cenários, levando em
consideração aspectos éticos, legais, ambientais e
técnicos.
2. Integrar ao planejamento estratégico a execução
do plano financeiro e orçamentário.
3. Apurar, analisar, interpretar e relatar as informações
obtidas por meio de indicadores econômicos e
financeiros.
4. Utilizar instrumentos e métodos quantitativos e
qualitativos para tomada de decisões em finanças.
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PARA QUEM É O CURSO
Este curso é destinado a pessoas que se
interessam por finanças, bem como àqueles que
desejam aprender sobre estudos, planejamento e
investimentos em mercado de capitais.

CARGA HORÁRIA
O curso tem carga horária total de 1.760 horas,
divididas em 4 períodos.

Wagner Cardoso Silva
Coordenador do curso
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GRADE CURRICULAR
1º Período
Direito do consumidor - 40h
Gestão de Pessoas - 80h
Fundamentos da Administração - 80h
Fundamentos de Contabilidade - 80h
Economia E Mercado - 80h
Leitura e Produção de Textos - 40h

2º Período
Análise de Investimentos e Fontes de Financiamento
- 80h
Mercado Financeiro e de Capitais - 80h
Matemática Financeira - 80h
Optativa I - 40h
Empreendedorismo, Criatividade e Inovação - 80h
Planejamento Tributário - 40h

3º Período
Análise de Balanço - 80h
Estatística Aplicada à Gestão - 80h
Direito Empresarial e Compliance - 40h
Gestão de Projetos - 80h
Análise de Crédito, Cobrança e Risco - 80h
Controladoria e Gestão - 80h
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4º Período
Tecnologias Digitais - 80h
Administração Financeira e Orçamentária - 80h
Ética, Cidadania e Relações Étnico-Racias - 40h
Optativa II - 80H
Gestão de Custos e Formação de Preços - 80h
Gestão do Fluxo de Caixa, Contas a Pagar
e a Receber - 80h
Prática Simulada - 40h
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Condições
de Pagamentos
COMECE A ESTUDAR POR APENAS

Matrícula de

R$

49

,00

+50%

de desconto

em todo o curso

Mensalidade a partir de

R$ 129,90*
no boleto

*Os preços praticados no curso estão descritos
através das Portarias Oficiais, publicadas no website do UNIFEMM.

Inscreva-se
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