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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM  
MBA FINANÇAS CORPORATIVAS 

 
 

 
Apresentação 
 
O curso MBA Finanças Corporativas é um curso que atende aos requisitos 
definidos pelo Ministério da Educação para cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu em nível de especialização. O curso possui as características e 
estrutura apresentadas a seguir. 
 
 
Objetivos 
 
O objetivo do curso é preparar profissionais para conhecer de forma 
abrangente os principais aspectos da gestão financeira empresarial. 
Seus objetivos específicos são: 

• Propiciar aos alunos o desenvolvimento de uma visão ampla dos 
aspectos de administração das finanças de uma empresa;  

• Preparar os alunos para atuarem como gestores eficazes e 
eficientes, com tomada de decisões consistentes e 
fundamentadas no âmbito das finanças empresariais. 

• Propor aos alunos atividades que irão despertar a autonomia de 
estudo, para que eles sejam os agentes da construção do seu 
conhecimento, capazes de autodirigir e autorregular o seu 
processo de ensino e aprendizagem, tão importante nos dias de 
hoje. 

 
 
A quem se destina 
 
Profissionais com ensino superior completo, interessados em desenvolver 
conhecimentos sobre gestão de finanças empresariais que estejam atuando 
ou desejem atuar em: 

• Controladoria, Planejamento Econômico-financeiro, Planejamento 
e Controle Orçamentário; 

• Diretoria Administrativo-Financeira, Tesouraria e Gestão do 
Caixa, Contas a Pagar e Contas e Receber, Gestão e 
Planejamento de Tributos, Contabilidade Financeira e Gerencial; 

• Consultoria ou Auditoria em Gestão Financeira Empresarial; 

• Empreendimento de novos projetos e avaliação de viabilidade de 
novas iniciativas empresariais. 

 
 
Perfil que se espera do egresso 
 
O MBA Finanças Corporativas foi concebido e estruturado com o objetivo de 
formar profissionais aptos para atuar especialmente no ambiente corporativo 
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de finanças empresariais como empreendedores, gerentes ou diretores de 
áreas ou funções específicas. 
Serão profissionais que possuirão uma formação com sustentação técnica, 
postura ética reflexiva, autonomia intelectual, comprometidos com as 
transformações sociais e qualificados para o exercício na área de finanças ou 
em outras funções organizacionais.  
Constituem os pilares da formação do egresso: 

• a compreensão das questões científicas, técnicas, sociais e 
econômicas da produção, observados níveis graduais do 
processo de tomada de decisão; 

• o desenvolvimento de aptidões para gestão qualitativa e 
adequada; 

• o exercício da capacidade de assimilação de novas informações; 

• a flexibilização intelectual e adaptabilidade contextualizada no 
trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários 
segmentos do campo de atuação de gestores; 

a compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos 
do país, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão. 
 
 
Coordenador 
 
Edson Muylaert 
MBA em Finanças pelo Coppead UFRJ, certificação em Gestão de Negócios 
pela Universidade da Califórnia, graduação em engenharia pelo ITA.  
Ao longo de mais de 20 anos de carreira no Brasil e no exterior, atuou como 
consultor ou executivo em diversas indústrias. Atuou nas consultorias AT 
Kearney, Schlumberger Business Consulting e Accenture.  
Desenvolve e lidera práticas em (i) planejamento e gestão 
financeira/orçamentária, (ii) planejamento e gestão estratégicos, (iii) 
inteligência competitiva, (iv) gestão de projetos, (v) redesenho/gestão de 
processos de negócio, (vi) dimensionamento organizacional.  
Desenvolve e ministra programas de capacitação e desenvolvimento em: 
Gestão Financeira, Planejamento Estratégico, Inovação, Gestão de Projetos. 
Conduz serviços de consultoria em estratégia, processos, inovação e gestão 
empresarial 
 
 
Estrutura do Curso e Disciplinas oferecidas 
 
O conteúdo específico e didático-pedagógico será distribuído em cinco 
módulos, reunindo em cada um atividades teórico-práticas interativas e de 
pesquisa e serão descritos a seguir. 
Módulo 1 – Fundamentos – Disciplinas de Nivelamento:  

o Introdução à Macroeconomia,  
o Matemática Financeira 
o Estatística Aplicada e Métodos Quantitativos 
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Módulo 2 – Administração Financeira – Disciplinas online ou presenciais:  
o Contabilidade Financeira e Análise de Demonstrativos 
o Custos em Administração 
o Administração de Capital de Giro 

 
Módulo 3 – Planejamento e Controle – Disciplinas online ou presenciais:  

o Controladoria Estratégica 
o Auditoria Interna 
o Governança Corporativa 

 
Módulo 4 – Finanças Estratégicas – Disciplinas online ou presenciais:  

o Introdução ao Mercado de Capitais 
o Fusões e Aquisições  
o Avaliação de Empresas 

 
Módulo 5 – Decisões de Financiamento – Disciplinas online ou 
presenciais:  

o Estrutura de Capital e Fontes de Financiamento 
o Planejamento Tributário 
o Tomada de Decisões em Finanças 
 
 

Do Método de Ensino-aprendizagem 
 
Este curso foi desenvolvido com perspectiva do aluno na centralidade no 
processo de aprendizado. O planejamento das atividades estimula a 
participação ativa e o engajamento do aluno em cada disciplina. São requisitos 
para o bom aproveitamento do aluno, tanto a presença e pontualidade nas 
atividades síncronas quanto o preparo prévio para as atividades em ambiente 
virtual. 
É também esperado do aluno uma postura participativa e contributiva, 
capacidade de ouvir o outro, fazendo perguntas construtivas e comentários 
que demonstrem capacidade reflexiva e expressiva, contribuindo e acelerando 
o aprendizado coletivo. 

Dessa forma, o curso poderá contar com múltiplos métodos ativos de 
ensino-aprendizagem: 

• Exposição dialogada e coletiva; 
• Casos de ensino em grupo com preparação individual prévia; 
• Exercícios de autoaprendizagem e avaliações individuais. 

Para os encontros de ensino à distância, serão utilizadas plataformas e 
ferramentas de ensino e disponibilizado acesso aos alunos. As plataformas, 
ferramentas e ambientes virtuais de aprendizagem serão indicados pela 
UCAM. 

 
 

Da Admissão e Matrícula 
 
Compete à UCAM realizar a seleção dos candidatos, com base na análise 
curricular que será encaminhada para a Coordenação do Curso. 
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Sendo aprovado no processo seletivo, no ato da matrícula, além de 01 (uma) 
foto 3x4, deverão ser solicitados aos candidatos os seguintes documentos:  

• Cópia autenticada do Diploma de Ensino Superior;  

• Cópia autenticada do Histórico Escolar;  

• Cópia do documento de identidade e CPF autenticado;  

• Cópia do comprovante de residência;  

• Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível on-line;  

• Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
No início do curso, o aluno receberá cópia da Programação, Regulamento e 
Manual do Aluno, onde devem ser contidas, obrigatoriamente, as seguintes 
informações:  

• O nome, os objetivos e o público-alvo do curso;  

• O tipo de curso e de certificação;  

• A relação de disciplinas com suas respectivas ementas e 
programas; 

• A carga horária de cada disciplina e a carga horária total do 
curso;  

• Os critérios de avaliação;  

• Os critérios para cancelamento, desligamento de curso e 
cumprimento de disciplinas;  

• O prazo máximo para conclusão do curso; 

• Um passo a passo de acesso ao ambiente virtual de 
aprendizagem e do Portal do Aluno; 

A matrícula no curso será efetivada mediante a apresentação de toda 
documentação descrita acima e o pagamento da 1ª mensalidade. 
 
 
Da Certificação 
 
O Certificado de Especialização do MBA Finanças Corporativas será fornecido 
aos alunos que atenderem aos requisitos de frequência mínima de 75% em 
cada disciplina; de aproveitamento com nota igual ou superior a 7,0 (sete) em 
cada disciplina; e o desenvolvimento de um Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), individual, que obtenha nota mínima de 7,0 (sete) somente em caso do 
aluno ter optado por fazer TCC. 
 
 
Da duração do Curso 
 
O MBA Finanças Corporativas tem uma carga horária de 360 horas, com 
duração estimada de 15 meses. Caso o aluno tenha contratado o TCC, este 
deverá ser finalizado em até 4 meses após o término das disciplinas, sem 
ultrapassar o prazo máximo do curso definido no Regulamento do Curso. Este 
prazo contempla a orientação, o desenvolvimento e a apresentação do 
trabalho.  
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Valor do investimento 
 
O Curso de MBA Finanças Corporativas possui valor de investimento de 22 
parcelas de R$ 375,00 sendo a primeira no ato da matrícula. 
 
*Caso o aluno deseje realizar o TCC ao final do curso, deverá contratar tal 
disciplina à parte do valor acima mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


