PÓS- GRADUAÇÃO LATO SENSU
MBA Gestão Tributária
Apresentação
O curso MBA Gestão Tributária 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 curso objetiva promover a capacitação através de uma formação sólida e
interdisciplinar para os profissionais que atuam na área de gestão tributária,
propiciando elementos teóricos e práticos para identificação de caminhos para
a redução do custo tributário das empresas e de todos elos da cadeia produtiva,
bem como no gerenciamento dos riscos tributários, dentro dos padrões mais
rígidos de legitimidade e licitude, de forma que haja o incremento de
competitividade e uma facilitação na busca de melhor performance
mercadológica. Dessa forma, o curso objetiva integrar os conhecimentos das
ciências contábeis e jurídicas, afetos à seara tributária, proporcionando aos
alunos todo arcabouço técnico necessário para uma gestão tributária eficaz e
eficiente.
Seus objetivos específicos são:
 Capacitar profissionais para atuar com o sistema tributário, no ambiente
corporativo-privado ou público, permitindo a tomada de decisões
estratégicas na gestão de tributos, minorando riscos de autuações fiscais
e buscando alternativas para a diminuição do custo tributário das
empresas, de modo que haja o incremento da competitividade e
consequente melhor desempenho concorrencial.
 Permitir ao discente compreender o sistema de modo a utilizá-lo de forma
cientifica e com base em mecanismos legais capazes de auxiliá-lo no
planejamento fiscal e tributário.
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A quem se destina
Profissionais graduados com vivência em cargos executivos, gerenciais e
especialistas das áreas jurídica, tributária, de contabilidade, de auditoria, de
finanças, bem como outros profissionais que tenham como interesse o
aperfeiçoamento dos seus conhecimentos teóricos e práticos sobre gestão
tributária das sociedades empresárias, sendo relevante que os candidatos
tenham experiência profissional e que tenham interesse no desenvolvimento de
suas potencialidades, aliando forte embasamento conceitual, com uma rica
experiência prática na área de gestão tributária.

Perfil que se espera do egresso
O MBA de Gestão Tributária foi concebido e estruturado com o objetivo de formar
profissionais aptos para atuar especialmente no mercado de gestão e
planejamento tributário 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 nas áreas corporativas
responsáveis pelo ambiente tributário das organizações.
Constituem os pilares da formação do egresso Gestão Tributária:
 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.
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Coordenador
Coordenador – Bernard Mothé Mattos
 Doutorando em Administração pela Universidad Nacional de Missiones –
Argentina.
 Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro
 Pós-Graduado em Contabilidade pela Faculdade Internacional Signorelli,
 Contador concursado pela CEDAE, atualmente como Coordenador na
área de Licitação em Normas, Procedimentos e Cadastro. Possui
experiência em logística participando do planejamento da demanda do
estoque virtual, planejamento das contratações da empresa, busca de
novas soluções no mercado que atendam as demandas da empresa
assim como na elaboração do Termo de Referência e Estudos Técnicos
Preliminares.
 Possui experiência na Coordenação de Controle e Contratos,
administrando contratos de serviços e transporte, participa na negociação
junto aos fornecedores, adaptando as cláusulas de acordo com as
necessidades da empresa. Acompanhando O cronograma para atender
os prazos determinados e condições estabelecidas em contrato.
Implementando controles na área para garantir segurança e
confiabilidade e mapeia fluxo de atividades, a fim de atender o
cumprimento dos processos operacionais, evitar a ocorrência de erros ou
irregularidades e alcançar objetivos e metas.
 Experiência na área financeira, passando por setores de Contas a Pagar,
Contas a Receber e Gerência Financeira. Atuando no planejamento
financeiro e elabora planos para melhoria do desempenho econômicofinanceiro da empresa, assim como preparar relatórios para Conselho de
Administração e suporte as áreas de contas a receber e contas a pagar.
 Professor de Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ.
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Professor Assistente – Fernando Cesar da Cunha Mattos
 Doutorando em Administração pela Universidad Nacional de Missiones –
Argentina.
 Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
 Pós-Graduado em Administração e Contabilidade pela Associação
Vilhenense de Educação e Cultura e Especialista em Contabilidade pela
Fundação Visconde de Cairu - BA.
 Atualmente é Auditor Fiscal da Receita Estadual e Instrutor da Secretaria
de Estado da Fazenda de Minas Gerais.
 Professor Efetivo da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.
 Professor do MBA da PUC-RJ,
 Professor da Pós Graduação da FGV-RJ e
 Professor do MBA da Universidade Federal Fluminense
Corpo Docente:
Fernando Cesar da Cunha Mattos
Doutorando em Administração pela Universidad Nacional de Misiones - UNAM –
Argentina, Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Pós-Graduado em Administração e Contabilidade pela AVEC e
Especialista em Contabilidade pela Fundação Visconde de Cairu. Atualmente é
Auditor Fiscal e Instrutor da Receita Estadual - Secretaria de Estado da Fazenda
de Minas Gerais, Coordenador do MBA de Gestão Tributária da Escola de
Negócios da TREVISAN, Professor Convidado do MBA da Trevisan Escola de
Negócios, Professor Convidado do MBA da Universidade Federal Fluminense,
Professor Convidado do MBA da PUC - RJ, Professor Convidado da Pós da FGV
- RJ Professor Efetivo da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e
Professor da Universidade Veiga de Almeida - UVA.
http://lattes.cnpq.br/4458364362991989

Anderson Nunes Fraga
Mestrado em Ciências Contábeis, Especialização em Gestão Tributária,
graduação em Ciências Contábeis. Professor e coordenador do curso de
Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense, polo de Volta
Redonda. Pesquisador do Grupo de Pesquisa ARCONTE - Análise de Risco e
Controladoria Estratégica.
http://lattes.cnpq.br/3561921814558044

Paulo Henrique Pegas
Mestre em Ciências Contábeis (UERJ), Contador e especialista em
Contabilidade e Auditoria pela UFF. Professor da graduação do IBMEC, no curso
de ciências contábeis e MBA. Professor do MBA em Gestão Tributária da
FIPECAFI-SP entre outras instituições, inclusive em outros estados da
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federação. Autor dos livros Manual de Contabilidade Tributária - 8ª ed, Manual
de Contabilidade Tributária para Concursos e do PIS e COFINS - 4ª ed. Contador
do BNDES. Sócio e fundador do IPECRJ Instituto de pesquisa e Estudos
Contábeis do RJ.
http://lattes.cnpq.br/8296307708669579

Felipe Dutra Dantas
Doutorando e Mestre (2006) em Direito Tributário, especializado em
Planejamento Tributário. Professor e Palestrante de Direito Tributário em
Diversas Instituições. Advogado com mais de 10 anos de experiência em
Consultoria Tributária. Sócio da C3 Consultores.
http://lattes.cnpq.br/4282637449845222

Mauro da Cruz Jacob
Possui graduação em direito pela Universidade Estácio de Sá (2006) e
graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estácio de Sá (1998). É
pós graduado em Finanças pela Universidade Federal Fluminense - UFF. Atuou
em importantes firmas internacionais de auditoria independente, foi coordenador
de planejamento fiscal em empresas multinacionais e é sócio do escritório
jurídico Gaia, Silva, Gaede Advocacia e Consultoria Jurídica
http://lattes.cnpq.br/4988880129160161

Paulo Roberto Lemos Angelito
mestre em Finanças (M.Sc. in Finance) pela University of Lancaster, onde
estudou como bolsista do British Council (Chevening Program) e obteve o título
de Mestre com Award of Distinction (Louvor Acadêmico). MBA em Finanças pelo
IBMEC-RJ. Graduado Administração e Ciências Contábeis pela Universidade
Cândido Mendes. Desde 1997 é Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
onde atua na Delegacia Especial de Maiores Contribuintes DEMAC. Atua
também como Professor de Legislação Tributária, Finanças, Derivativos,
Mercado Financeiro e de Capitais e Administração Financeira em cursos de pósgraduação e MBA. Trabalhou de 1994 a 1997 no Banco Central do Brasil como
Analista de Nível superior no cargo de Inspetor, com atuação no Brasil e no
exterior. Foi Analista de Mercado de Capitais na CVM em 1994. Anteriormente,
exerceu a função de Assessor de Diretoria nos Bancos BFC S.A. e Investcorp
S.A. Começou a carreira profissional com Consultor nas empresas Arthur
Andersen S.C. e KPMG.
http://lattes.cnpq.br/9036298421526928

Fabio Lopes Madeira
Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(2015), especialista em gestão tributária pela UFF (2008) e bacharel em Ciências
Contábeis pela Universidade Castelo Branco (2005). Atualmente é contador do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e professor em cursos
de pós-graduação. Tem experiência em contabilidade e gestão de tributos.
http://lattes.cnpq.br/2428074921556577
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Marcia Ramos
Mestre em Contabilidade Tributária pela FUCAPE Business School; 22 anos de
experiência na área de compliance e consultoria tributária de grandes empresas;
diretora de BPO na RSM Brasil; professora de cursos de pós graduação na
Trevisan Escola de Negócios e de cursos na área tributária no ConselhoRegional
de Contabilidade.
http://lattes.cnpq.br/5081349569751276

Maria Aparecida Califrér Falcão de Alcantara Prazeres
Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (1982). Atualmente é sócia da Falcão & Alcantara Sociedade de
Advogados, professora da Trevisan Escola Superior de Negócios e professora
convidada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e do Centro
Universitário Celso Lisboa. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em
Direito Empresarial. Gerenciou o departamento de tributos e atuou no setor de
treinamento na área fiscal e societária na Trevisan Auditores e Consultores- RJ
(1985 a 1994). Atuou como consultora na área tributária da Price Waterhouse
(1982 a 1985)
http://lattes.cnpq.br/8978400797443840

Eliana Pulcinelli
Eliana Pulcinelli é Doutora em Direito e Mestre em Direito Público (Relações
Jurídico-Tributárias) pela Universidade Estácio de Sá; Pós-graduada em Direito
Administrativo e Administração Pública pela Universidade Estácio de Sá;
Professora convidada de Direito Tributário dos Cursos de L.L.M e MBA da Escola
de Direito da Fundação Getúlio Vargas - FGV DireitoRio; Professora Titular de
Direito Tributário do Curso de graduação em Direito no Centro Universitário
IBMEC/RJ, Coordenadora do Curso de MBA em Gestão Tributária do IBMEC/RJ
na modalidade In company para a Petrobrás; Professora de Direito Tributário da
Escola de Direito Hélio Alonso - EDHA. Exerceu o cargo de Subsecretária de
Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro, ocupando atualmente o cargo
de Assessor de Órgão Julgador, vinculada à Assessoria Direta aos
Desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Estrutura do Curso e Disciplinas oferecidas
O conteúdo específico e didático-pedagógico será distribuído em quatro
módulos, reunindo em cada um atividades teórico-práticas interativas e de
pesquisa e serão descritos a seguir.
Módulo I – Disciplinas de Instrumentos Processuais e Compliance Legal:
Gestão Contábil e Gestão de Resultados, Compliance das Demonstrações
Financeiras e Processo Tributário Administrativo e Judicial.
Módulo II – Disciplinas de Tributos Em Espécie I:
Gestão de Imposto de Renda e CSLL, Incentivos Fiscais e Reorganizações
Societárias e Tributação Internacional - Transfer Price.
Módulo III – Disciplinas de Tributos em Espécie II e Operações Societárias:
Gestão de Contribuições (PIS, COFINS e Contribuições Previdenciárias),
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Gestão de ICMS E IPI e Gestão de ISS E SPED (Sistema Público de Escrituração
Digital).
Módulo IV – Disciplinas de Planejamento Fiscal e Tributário:
Contabilidade Tributária, Análise de Tributos e Formação de Preços; e
Planejamento Tributário Estratégico.
Do método de ensino-aprendizagem
Este curso foi desenvolvido com perspectiva do aluno na centralidade no
processo de aprendizado. O planejamento das atividades estimulam 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 ensinoaprendizagem:
• 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.
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;
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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 Gestão Tributária 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 Gestão Tributária tem uma carga horária de 360 horas, com duração
estimada de 18 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.

Valor do investimento
O Curso de MBA Gestão Tributária possui valor de investimento de 18 parcelas
de R$458,33 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.
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