CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA
1º Período
Disciplina

Ementa

Gestão da Qualificação Profissional
e Carreira

Dimensões contemporâneas do trabalho: Conhecimento e
organização; Novas formas de gestão (Networks); Novas formas
de trabalho; Empresa e funcionário são responsáveis pela
carreira. A evolução do conceito de carreira e Qualificação: O
que é carreira e qualificação; Carreira e seus significados;
Concepções de carreira. O papel do indivíduo na construção da
carreira / Qualificação: Resistência ao planejamento individual
de carreira; Fases e ciclos da carreira; Determinantes da escolha
da carreira e qualificação; Estratégias de crescimento,
desaceleração, diversificação, integração, revisão, combinação;
Capacidade de se comunicar de forma eficaz; Estágios e outras
experiências práticas para apoiar a carreira. Características de
um Plano de Carreira e Qualificação: Estrutura básica;
Tendências contemporâneas na gestão de carreira; Tendências
contemporâneas na gestão de Qualificação; Novas tendências
de mercado. Retenção de talentos: O conceito de retenção de
talentos; A Gestão do Conhecimento; A gestão estratégica de
competências; diferentes gerações e o mercado de trabalho;
Modelo integrado de atração e retenção de talentos.

Gestão de Conflitos, Negociação e
Tomada de Decisões

Contexto da Negociação. Conceitos e abordagens sobre o
processo de conflito. Conflitos interpessoais: tipos e resolução.
A necessidade de rever conceitos e repensar as atitudes.
Aspectos implícitos e subjetivos: percepções, emoções,
comunicação. Construção e consolidação de relacionamentos.
Condicionantes: poder, tempo, informação. Método de Harvard.
Táticas e abordagens para a otimização de acordos. Negociação
distributiva e integrativa. Perfil do Negociador: Estilos
comportamentais nas negociações. Negociação Internacional.
Lidando com pessoas difíceis. Ética em Negociação. O conceito
sobre Tomada de decisão como um processo cognitivo que
resulta na seleção de uma opção entre várias alternativas de
preferência, inferência, Classificação e julgamento, quer
consciente ou inconsciente.

Gestão de Pessoas, Equipes e
Liderança

Equipe. Desenvolvimento de equipe. Estágios de desempenho
de grupo. Objetivos. Tipos. Papéis fundamentais. Planejamento
de desenvolvimento de equipe. fases do desenvolvimento.
Funções. Liderança. Fenômenos de grupo. Barreiras ao
desenvolvimento de equipes. Avaliação de resultados em
desenvolvimento de equipe. Conceito de clima organizacional,
técnicas de levantamento de informações de clima
organizacional. Desenvolvimento e implementação de um plano
de gestão de Clima Organizacional, a partir de uma pesquisa de
Clima quantitativa ou qualitativa.

Inovação e Tecnologias

Conceitos de ciência, tecnologia e inovação, A gestão do
conhecimento organizacional, Conhecimento e Organizações,
Ferramentas para medição do conhecimento, Redes de
conhecimento, Conhecimento e Inovação, Inovação, Inovação
para competir e crescer, Criatividade e Inovação nas
Organizações, Inovação e mudança, A inovação e o projeto do
serviço, Inovações radicais, incrementais e disruptivas,
Fundamentos da tecnologia da informação, Novas Tecnologias
de Gestão e Tecnologia de Processos de Produção.

Empreendedorismo e Estratégia de
Negócios

Gestão por Processos

2º Período
Empreendedorismo: conceitos e definições. O Perfil e as
características do empreendedor. As habilidade e competências
necessárias aos empreendedores. A Importância do
Empreendedorismo para uma sociedade. A identificação das
oportunidades de negócios. Conceitos de negociação;
Relacionamento interpessoal; Conceito de poder; Estratégias e
táticas de negociação; Preparação para a negociação; Auto
avaliação, Legitimidade; Fechamento do acordo.
Ambiente organizacional, O que é Gestão por processos?
Definição de processos, Conceito de Processo de Negócio, Como
a Gestão por Processos é aplicada? Gestão por processos:
Mapeamento, Gestão por processo: Tempo, Gestão por
processo: Melhoria contínua, Gestão por processo Qualidade,
Gestão por processo e a Tecnologia, A gestão por processos e a
orientação do mundo organizacional, Objetivos e Metas,
Indicadores de desempenhos, Tipos de Empresas, Chefia e
Liderança, Justificativa BPM ser chamada de gestão por
processo, Princípios de Taylor, Fayol e Weber, Princípios de
Fayol, Divisão dos processos, Departamentos isolados, Ciclo de
vida, - Hierarquia organizacional, Composição da equipe de
trabalho.

Jogos Empresariais

Por Que Jogos E Simulações De Empresas. Soluções
Apresentadas por Jogos e Simulações de Empresa. Jogos E
Simulações De Tomada De Decisão. Como Usar Jogos E
Simulações De Negócios. Como Projetar Jogos E Simulações De
Empresas. Recursos De Jogos. Testando O Jogo

Raciocínio Lógico Quantitativo e
Análise de Dados

Lógica e raciocínio lógico: Problemas. Proposições: conceitos e
conectivos. Tabela Verdade. Operações lógicas sobre
proposições. Tautologias e Contradições. Equivalência Lógica e
Implicação Lógica: Conceito e propriedades da relação de
equivalência lógica. Argumentos: Conceito e critérios. Sequência
e séries: Sequência numérica, Progressão aritmética (PA),
Progressão Geométrica (PG) e Série Geométrica Infinita.
Probabilidade. Análise combinatória. Variáveis Qualitativas e
Quantitativas, Organização de Dados em tabelas e gráficos.
Medidas Descritivas. Características amostrais. Solução de
Problemas com uso do PDCA.
3º Período

Análise Econômico-Financeira

Controles financeiros introdutórios; gestão do capital de giro e
fontes de recursos; análise do resultado operacional;
orçamento, provisões e reservas financeiras; resultado
financeiro; análise de indicadores de desempenho. Finanças
como área de estudo; principais áreas e oportunidades em
finanças; formas básicas de organização empresarial; atividadeschaves e objetivos do administrador financeiro; relacionamento
com a economia; relacionamento com a contabilidade;
instituições financeiras; mercados financeiros; relacionamento
entre instituições e mercados; mercado monetário; principais
títulos e produtos do mercado de capitais; o papel e as
principais bolsas de valores, taxas de juros e retornos
requeridos, tributação de pessoa jurídica; seleção de crédito,
alteração nos padrões de crédito, alteração nas condições de
crédito, política de cobrança, administração de estoques,
técnicas para administração de estoques; uso de índices
financeiros; partes interessadas; tipos de comparação de
índices; grupos de índices financeiros.

Contabilidade Básica

Conceito; Finalidade; Universo de aplicação; Estudo do
Patrimônio: Conceito; Origens e aplicações de recursos; ativo,
passivo. Patrimônio Líquido: natureza, classificação das
mutações, abordagens conceituais. Receitas e Despesas.

Aspectos qualitativos e quantitativos. Atos e fatos
administrativos e contábeis; Escrituração Contábil: método;
livros obrigatórios; tipos de lançamentos; fórmulas de
lançamento e regimes de escrituração. Método das partidas
dobradas, mecanismo do débito e crédito, critério de avaliação
de estoque. Plano de contas. Análise crítica dos Princípios
Fundamentais de Contabilidade aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade – CFC. Escrituração Contábil: diário e
razão. Balancete de Verificação. Balanço Sucessivo.

Gestão do Capital de Giro

Estudar as técnicas de análise de investimentos para analisar
sua viabilidade Econômico financeiro. Explorar os aspectos
quantitativos do Capital
de Giro
de
uma
empresa,
mensurando suas necessidades.

Gestão Tributária

Aspectos específicos dos seguintes tributos; SIMPLES, Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o lucro, Pis,
Cofins, ICMS e ISS; sonegação e planejamento de tributos;
aspectos gerais e legislação aplicável aos Crimes de Sonegação
Fiscal e processos de defesas administrativas federais.

Matemática Financeira

Valor do dinheiro no tempo. Juros simples. Conceito de juros
simples. Desconto de duplicatas. Taxa de desconto. Valor de
face e valor de mercado. Juros compostos. Conceito de juros
compostos. Taxas anuais, mensais e diárias. Valor presente e
valor futuro de uma série de pagamentos ou recebimentos.
Sistemas de amortização. Valor presente líquido e taxa interna
de retorno. Problemas da TIR. Equivalência de taxas de juros.
Períodos de capitalização. Equivalência de fluxos de caixa.
Perpetuidades.
4º Período

Contabilidade Financeira

Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro; Operações de Arrendamento Mercantil;
Ajuste a Valor Presente; Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro; Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes; Mensuração do Valor
Justo.

Economia Empresarial

Noções de microeconomia; A teoria da demanda e da oferta; O
equilíbrio do mercado; A elasticidade e suas aplicações; Teoria
das receitas; Teoria dos custos; Estruturas de mercado.

Gestão Corporativa

Análise das Demonstrações Financeiras. Mercado de Capitais.
Teste do CAPM no Brasil. Fluxo de caixa descontado com WACC.
Aplicação de Métodos alternativos de Valuation. Matriz de
compartilhamento de risco. Derivativos Exemplos práticos de
Real Option no estudo de viabilidade de projetos de
investimentos.

Gestão Estratégica de Custos,
Finanças e Orçamento

Conceitos básicos de gestão estratégica de custos; finanças e
orçamento; classificação; sistemas de apuração de custos;
finanças e orçamento; custo padrão; análise custo-volumelucro; métodos de apuração de custo; finanças e orçamento;
centro de custos, contabilidade e ganhos com ênfase na gestão
estratégica de custos envolvendo finanças e orçamento.

Trabalho de Conclusão de Curso TCC

Metodologia Científica, atividades de pesquisa (iniciação
científica), Artigo científico baseado nas normas da ABNT/ NBR
6022. Delimitação do contexto da pesquisa. Formulação da
situação crítica. Construção de hipóteses e Delineamento.
Coleta de dados. Análise e interpretação dos resultados.

CURSO:
1º Período
Disciplina

Ementa

2º Período

3º Período

4º Período

CURSO:
1º Período
Disciplina

Ementa

2º Período

3º Período

4º Período

