Apresentação
A evolução observada na área financeira, considerada como parte relevante dentro do âmbito maior da
administração e fator de sucesso ou fracasso de uma organização, justifica a existência de um curso
específico para abordar os mais diversos aspectos relativos a Finanças e suas implicações no conjunto
decisório.
Assim, o Curso de Especialização em Finanças objetiva abordar um corpo teórico atualizado na área,
capacitando os participantes para a tomada de decisão no âmbito empresarial. Busca, também, analisar a
relação de Finanças com as demais áreas administrativas e com o ambiente externo à empresa.

Público-alvo: profissionais de média e alta gerência; profissionais com experiência em gestão
organizacional; recém-formados buscando aprimoramento em finanças.

Processo de seleção: análise curricular e entrevista com o coordenador do curso.
Carga Horária: 360 horas/aula (18 meses) + disciplina opcional de 15 horas
Horário das Aulas: de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h30, em semanas alternadas.
As aulas, via de regra, ocorrem no prédio da Escola de Administração da UFRGS, na Rua Washington Luiz,
855 sala 102 - Centro Histórico - Porto Alegre. Em caso de escassez de salas na EA, as aulas podem ser
transferidas para outra sala com estrutura adequada, em outro local no Centro de Porto Alegre.
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Avaliações Acadêmicas: As formas de avaliação de cada disciplina serão estabelecidas pelos professores
em função de conteúdos e objetivos pedagógicos propostos. A título apenas informativo são especificadas aqui
algumas formas de avaliação normalmente utilizadas:








Testes escritos
Resolução de exercícios
Elaboração de trabalhos sobre temas selecionados
Apresentações orais
Análise e discussão de casos
Apresentação de fichas e resenhas de leituras.
Artigo como trabalho de conclusão.

Disciplinas do Curso














Análise e Decisão de Investimentos e Gestão de Riscos
Análise Gerencial de Custos
Economia Empresarial
Estratégia e Desempenho
Finanças Internacionais
Gestão do Capital de Giro
Jogos de Empresa
Matemática e Estatística
Mercado de Capitais
Modelagem em Finanças
Produtos para investimento
Sistemas de Informação
Teoria Financeira
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Súmulas das Disciplinas
Análise e Decisão de Investimentos e Gestão de Riscos (45h/a)
Utilização da matemática financeira para a tomada de decisões de investimentos. Ativos de longo prazo.
Alternativas de aplicação de recursos e formas de financiamento. Mensuração do risco, risco e taxas de juros,
CAPM e APT. Gestão do risco em empresas, gestão do risco em investimentos. Valor em risco (VaR).
Análise Gerencial de Custos (30h/a)
A problemática de formação de custos no atual ambiente competitivo. Os grandes princípios e os principais
métodos de custeio. Utilização do método Activity-Based Costing (ABC) para análise e avaliação de atividades
financeiras.
Economia Empresarial (30h/a)
Macroeconomia de longo prazo e desenvolvimento econômico. Macroeconomia de curto prazo: flutuações da
renda, política econômica e análise de conjuntura, cenários para decisões operacionais. Fundamentos econômicos
da competitividade e da estratégia competitiva.
Estratégia e Desempenho (15h/a)
Princípios da competitividade. O processo estratégico. Função estratégia. Trade-off. Diferenciação.
Posicionamento estratégico. Dimensões competitivas. Função planejamento. Função controle e execução.
Gargalos e prioridades estratégicas. Função avaliação. Indicadores e metas. Liderança e coordenação de
recursos.
Finanças Internacionais (30h/a)
Relações entre moedas, juros e inflação. Instrumentos de financiamento e investimento internacionais. O papel
dos organismos internacionais, bancos, empresas multinacionais, bolsas de valores e agências de avaliação de
risco.
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Gestão do Capital de Giro (30h/a)
As técnicas e instrumentos de Finanças sob a ótica da decisão; a função Finanças e suas ligações com outras
áreas da administração. Integração das funções para políticas e estratégias que possibilitem o crescimento
equilibrado da empresa.
Jogos de Empresa (30h/a)
Teoria da Decisão. Integrar os conceitos de áreas organizacionais (Finanças, Operações, Logística, Recursos
Humanos e Contabilidade). Simulação: conceitos, definições e práticas. Análise de apoio à decisão individual e em
grupo. Aplicação de jogos e cases. Simuladores: Lemonade, Data Envelopment Analysis e Lean Factory.
Matemática e Estatística (15h/a)
 Disciplina opcional (aplicação de teste de conhecimento)
Funções e relações funcionais. Descrição estatística de variáveis. Índices e taxas. Probabilidade e valor esperado.
Fundamentos da Teoria de Decisão. Amostragem e estimação. Correlação e regressão. Técnicas de previsão
quantitativa.
Mercado de Capitais (30h/a)
Estrutura e funcionamento do mercado de capitais brasileiro. Mercado de Ações. Mercado de títulos de dívida.
Eficiência de Mercado. Teoria de Portfolio. Modelos de precificação de ativos: CAPM e APT. Teoria da precificação
de opções. Outros derivativos: futuros e swaps. Avaliação do desempenho de carteiras.
Modelagem em Finanças (60h/a)
Entendendo modelagem em finanças. Modelagem de decisão, variáveis e parâmetros. Otimização com solver no
Excel. Otimização de carteiras financeiras. Otimização de projetos de economia real. Simulação de opções.
Produtos para investimento (15h/a)
Sistema Financeiro Nacional: estrutura atual, instituições financeiras, PREVIC e SUSEP. Mercado de câmbio:
estrutura, CCR, operações de arbitragem, financiamentos à exportação. Fundos de investimento: fundos de curto
prazo, fundo multimercado, carteiras administradas. Mercado de derivativos, ações e renda fixa: funcionamento
do mercado de derivativos, funcionamento do mercado de ações, funcionamento do mercado de renda fixa.
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Sistemas de Informação (15h/a)
A Tecnologia de Informação (TI) e sua transformação dos negócios buscando agregar valor. Conceitos básicos
sobre informações, qualidade, custo e perda da informação. Tipologia dos Sistemas de Informação (SI).
Integração de processos e informações da operação (ERP, CRM) com as estratégicas (BI. BSC). Questões de
implementação dos sistemas integrados e alguns tópicos da gestão da TI.
Teoria Financeira (30h/a)
Decisões do investidor racional e os axiomas da decisão racional. Teoria do mercado de capitais. Risco e retorno.
Modelos CAPM e APT. O custo de capital. Estrutura de capital. Modelo de Modigliani e Miller. Custos de falência.
Política de dividendos. Teoria da Agência e Governança Corporativa.
Módulo Internacional: um diferencial na vida profissional. Como atividade opcional o curso vai oferecer vagas
em um Seminário Internacional a ser definido conjuntamente com o discente, onde os alunos serão
acompanhados pelo professor coordenador nas atividades em ensino realizadas nesta Universidade. Os alunos
serão responsáveis pelo custeio total das suas despesas individuais (seguro-saúde, transporte, estadia e
alimentação da viagem) e do seminário.
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Corpo docente
Prof. Dr. André Luiz Martinewski
Profª. Drª. Ângela Freitag Brodbeck
Prof. Dr. Antonio Carlos Gastaud Maçada
Prof. MSc. Carlos Augusto Crusius
Prof. Dr. Francisco Kliemann Neto
Prof. Dr. Guilherme Kirch

Prof. Dr. Guilherme Ribeiro de Macêdo
Prof. Dr. Marcelo Brutti Righi
Prof. Dr Pedro Cezar Dutra Fonseca
Profª. Drª. Marisa Ignez dos Santos Rhoden
Prof. Dr. Marcelo Scherer Perlin
Prof. Dr. Roque Alberto Zim
Prof. Dr. Tiago Pascoal Filomena

Investimento
Valor Total: R$ 19.890,00
Parcelamento em 20 x R$ 944,50

Descontos (não cumulativos)
Pagamento à vista 10%;
Ex-aluno da UFRGS 10%;
Empresas Conveniadas 10%

Empresas Conveniadas
- Aspet
- Bacharéis e tecnólogos registrados no CRA-RS
- Copesul
- Clube de Vantagens do Correio do Povo
- Dell Computadores
- DM9 Sul Publicidade
- Estagiar RS
- Embretec: Empresa Brasileira de Tecnologia e
Administração de Convênios
- Ferramentas Gerais e empresas do grupo SLC
- Funcionários do Sindilojas, associados efetivos,
colaboradores e seus dependentes

-

Gerdau S/A
GetNet (Toque e Fale)
Hospital de Clinicas Porto Alegre
Lojas Renner
Lojas Quero-Quero
Oi
Qualidade RS – PGQP
SEPRORGS
Sicredi
Springer Carrier
Sistema Fiergs/Fecomércio/SESC
Yara Brasil Fertilizantes
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Doing Business in Brazil
Alunos dos cursos de Especialização da Escola de Administração da UFRGS podem participar gratuitamente do
curso Doing Business in Brazil, mediante inscrição prévia. Também é possível participar de módulos
individuais. O curso é parte do acordo de cooperação entre o Programa MIEX (Master in International
Management), a UFRGS e outras seis Universidades parceiras. É focado em três temas: Internacionalização,
Comportamento do Consumidor Brasileiro e Inovação em Mercados Emergentes. Saiba mais sobre o Doing
Business in Brazil na página do curso de Especialização em Finanças.

Inscrições abertas
Faça sua inscrição preenchendo a ficha neste link e encaminhe para o e-mail ea_financas@ufrgs.br. Depois disso,
você será convidado para realizar a entrevista. Os demais documentos serão solicitados posteriormente.

Início do Curso: 6 de agosto de 2018
Documentos para efetivar a inscrição (entregar presencialmente na data da entrevista)
-

Cópia da
Cópia de
Cópia do
Cópia do

Identidade e CPF
comprovante de residência
histórico da graduação
diploma da graduação autenticada

- 02 Fotos 3x4
- Curriculum Vitae (opcional)
- Cópia do comprovante do pagamento da taxa de
inscrição R$ 50,00

Contatos: Secretaria Acadêmica – CEAD
Telefone: 3308.3698
E-mail: ea_financas@ufrgs.br | especializacao@ea.ufrgs.br

Horário de Funcionamento: De segunda à quinta-feira, das 14h às 20h; sextas: das 14h às 19h.
Coordenador do Curso
Prof. Dr. Guilherme Macedo
E-mail: guilherme.macedo@ufrgs.br
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