
 

              

 

COORDENAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: CONTABILIDADE GERENCIAL COM 
ÊNFASE EM CONTROLADORIA E FINANÇAS 

 

 

Modalidade:  Especialização lato-sensu 

 

Coordenador(a): Prof. Alexsandro Roberto da Silva Rocha 

 

OBJETIVO 

 

Preparar e desenvolver nos profissionais que exercem, ou querem exercer 

cargos de gestão, a capacidade e as habilidades gerenciais necessárias à 

administração organizacional e financeira de empresas, destacando sempre a 

cultura local, com seus valores éticos e princípios técnicos, na busca de um 

desempenho voltado para a modernidade com competência e eficiência. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver habilidades para a orientação as decisões financeiras necessárias para 

atingir os objetivos de negócios da empresa; 

 

 Desenvolver uma base teórica e, em seguida, aplicar o seu conhecimento em vários 

projetos de equipe e atribuições durante todo o curso; 

 

 Ampliar no aluno sua capacidade de planejamento e de análise crítica dos negócios 

e de seu ambiente, sob a ótica das finanças e dos processos de controladoria. 

 

 



PÚBLICO-ALVO 

Bacharéis em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou profissionais de 

cursos afins que tenham interesse em conhecimentos específicos na área. Ter 

disponibilidade para participar dos encontros presenciais nos locais previstos. Ter 

disponibilidade para realizar as atividades desenvolvidas no curso. 

 

PROCESSO SELETIVO 

 

A seleção será realizada mediante análise do currículo do candidato, 

preenchimento da ficha de inscrição, entrevista (em data a ser definida) e apresentação 

dos seguintes documentos: diploma e histórico de Graduação, CPF, RG e comprovante 

de residência.  

 

CARGA HORÁRIA 

 

360 (trezentos e sessenta) horas. 

 

DURAÇÃO 

 

20 meses, incluindo o prazo para a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso 

(em forma de artigo científico). Dessa forma, serão 18 disciplinas presenciais e 02 

meses destinados ao TCC. 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  

 

 Cópia autenticada do diploma de graduação;  

 Curriculum Vitae atualizado; 

 Cópia da carteira de identidade (RG) e CPF (e originais); 

 Cópia do boleto bancário que conste o pagamento da Taxa de Inscrição (este 

documento pode ser obtido no seguinte endereço: www.faculdadedoserido.com.br); 

 01 foto 3x4; 

 Cópia do comprovante de endereço atual. 

 

http://faculdadedoserido.com.br/


ESTRUTURA CURRICULAR 

 

MESES DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

1 Comportamento Organizacional 20h 

2 Gestão do conhecimento 20h 

3 Tópicos de Análise de Investimentos 20h 

4 Finanças Corporativas 20h 

5 Metodologia do Trabalho Científico 20h 

6 Controladoria I 20h 

7 Gestão Estratégica de Custos 20h 

8 Estatística Aplicada 20h 

9 Análise das Demonstrações Financeiras 20h 

10 Contabilidade e Gestão Tributária 20h 

11 Contabilidade Gerencial 20h 

12 Planejamento Empresarial 20h 

13 Orçamento Empresarial 20h 

14 Sistemas de Informação Gerencial 20h 

15 Jogos de Negócios 20h 

16 Controladoria II 20h 

17 Matemática Financeira 20h 

18 Administração Financeira 20h 

19 - 20 TCC- Artigo Científico  

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 360 

 

  



CORPO DOCENTE 

 

Os cursos de Pós-graduação da Faculdade do Seridó são ministrados pelos 

professores do Departamento de Ciências Contábeis da FAS, além de contarem com a 

participação de profissionais convidados de outros Departamentos e entidades 

externas à Faculdade. Os docentes são, predominantemente, mestres e doutores, com 

larga experiência em seus campos de atuação. 

 

 


