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I.

Definições, Acrônimos e Abreviações

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

CNI

Confederação Nacional da Indústria

MEC

Ministério da Educação do Brasil

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
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II.

Apresentação

O presente curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu presencial
é oferecido pela Faculdade SENAI de SP - Vestuário, instituição de ensino superior ou
credenciada para atuar nesse nível educacional, independendo de autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento.
Ainda, atende ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007.
As pós-graduações lato sensu compreendem programas de especialização e incluem
os cursos designados como MBA - Master Business. Com duração mínima de 360 horas
e ao final do curso o aluno obterá certificado e não diploma, ademais são abertos a
candidatos diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das
instituições de ensino - art. 44, III, Lei nº 9.394/1996.
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III.

Justificativa

De acordo com o Estudo Prospectivo Setorial Têxtil e Confecção (ABDI, 2010), os
principais

desafios

da

cadeia

têxtil e

confecção

identificados

na

Política

de

Desenvolvimento Produtivo (PDP) do governo federal estão relacionados aos seguintes
pontos: modernizar a estrutura produtiva e apoiar a consolidação empresarial;
desenvolver produtos com maior valor agregado; expandir exportações; combater
práticas desleais de comércio, e fortalecer a cadeia produtiva. O estudo abrange o
período de 2008 a 2023, e aponta que a expectativa do setor para o futuro é construir
uma cadeia, em todos os seus elos, que não se concentre apenas na mão de obra
intensiva, mas que trabalhe pensando na funcionalidade, na interação com outros setores
e na criatividade tecnológica.
Vários analistas e autoridades econômicas têm afirmado com frequência que o Brasil
se encontra num momento de forte crescimento econômico e mudanças no perfil social
de sua população, pontuando que a falta de mão de obra qualificada nas diversas áreas
produtivas e de serviços pode representar um sério freio a essas pretensões. Nesse
sentido, recomendam que empresas, governos e instituições de ensino devem procurar
desenvolver ações sinérgicas voltadas à formação de profissionais qualificados e
preparados para atender às novas demandas em todos os setores da economia e da
sociedade brasileira.
Neste contexto, o curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Financeira e
Controladoria foi elaborado a partir da concepção de que, por se inserir economia criativa,
as empresas da cadeia de valor têxtil e confecção configuram contextos complexos de
administração, que demandam visão estratégica e atuação criativa.
Nesse sentido, este curso busca apresentar conceitos e discutir informações de
maneira equilibrada e flexível, com ênfase nos processos decisórios voltados ao
planejamento e controle das diversas atividades envolvidas na gestão financeira e
controladoria, com especial ênfase às necessidades específicas dessa área nas
empresas da cadeia de valor têxtil e confecção.
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IV.

Objetivo(s)
O objetivo geral deste curso é capacitar profissionais aptos a desenvolver e

implementar, nas empresas da cadeia de valor têxtil e confecção, políticas e práticas de
gestão financeira e controladoria voltadas a otimizar a contribuição dessa área na gestão
estratégica das empresas.
O objetivo específico é tornar o participante apto à atuação competente na área de
gestão financeira e controladoria, e capacitado a pensar, planejar e aplicar tecnologias,
técnicas e conhecimentos necessários à administração criativa e competente dos ativos
da empresa.
V.

Requisitos de acesso

Curso Superior, Formação Profissional ou Acadêmica na área ou correlata
VI.

Perfil profissional de conclusão do curso

Coordenador de Finanças e Controladoria em Negócios da Moda
VII.

Organização Curricular

Didática do Ensino Superior e Profissionalizante
Fundamentos da Gestão Empresarial em Negócios da Moda
Contabilidade Financeira e Gerencial
Auditoria Contábil Financeira
Planejamento Financeiro e Orçamentário
Controladoria e Governança Coorporativa
Gestão Estratégica de Custos
Gestão de Riscos
Gestão de Projetos
Legislação e Gestão Tributária
Tópicos Avançados de Finanças e Controladoria
Metodologia do Trabalho Científico
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Pós Graduação: Gestão Financeira e Controladoria em Negócios da Moda
Componente curricular: Didática do Ensino Superior e Profissionalizante
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Unidade:
Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
O Ensino e a Aprendizagem: Os Estilos de Aprendizagem: A Função da Universidade: O Projeto
Pedagógico do Curso: Os Métodos de Ensino: O Plano de Curso: Os Objetivos por Competência;
As Estratégias em Sala de Aula; A Avaliação da Aprendizagem; O Professor em Sala de Aula: A
Aula Expositiva; Os Métodos Grupais de Ensino; A Pesquisa; O Ensino Universitário na
Sociedade de Informação: O Ser Professor no Século XXI:
Objetivos
I. Analisar o papel da Didática no contexto do Ensino Superior.
II. Propor formatos de projetos pedagógicos que atendam às necessidades de formação dos
universitários.
III. Fornecer subsídios com relação a pressupostos teórico-práticos em Metodologia do Ensino
Superior, que possibilite a construção de uma ação docente de qualidade.
IV. Planejar situações de ensino, vivenciando a prática pedagógica crítico/reflexiva.
V. Analisar criticamente e propor práticas avaliativas que atendam às necessidades dos
cursos.
Analisar as condições atuais de desenvolvimento do trabalho docente universitário, apontando
seus pontos fortes e suas fragilidades.
Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
GIL, Antônio Carlos. Didática do ensino superior. São Paulo: Atlas, 2006.
MASETTO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo:
Summus, 2003.
VEIGA, I. P. A.. Educação básica e educação superior: projeto político-pedagógico. Campinas,
SP: Papirus, 2004.
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Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
CUNHA, Maria Isabel da (Org.) Pedagogia universitária: energias emancipatórias em tempos
neoliberais. Araraquara: (SP): Junqueira & Marin, 2006.
DEMO, P. Pesquisa e construção de conhecimento: metodologia científica no caminho de
Habermas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.
MOREIRA, D. A. Didática do ensino superior: técnicas e tendências. São Paulo: Pioneira.
1997.
VEIGA, Ilma P. Alencastro (Org.). Lições de didática. Campinas, (SP): Papirus, 2006.
ZABALZA, Miguel A. O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas. Porto Alegre:
Artmed, 2004.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data -

CH

Conteúdo Programático

Recursos

9

Aula

Previstos
Apresentação do Plano de Curso (objetivos, conteúdo
3h

estratégias e avaliação).
1. Ensino e Aprendizagem:

Projetor

2. Atividade Discente Orientada 1 – ADO1.
3h
3h
3h
3h
3h

1. Estilos de Aprendizagem:
2. Atividade Discente Orientada 2 – ADO2.
1. A Função da Universidade:
2. Atividade Discente Orientada 3 – ADO3.
1. Projeto Pedagógico do Curso:
2. Atividade Discente Orientada 4 – ADO4.
Avaliação 1 - A1
1. Métodos de Ensino:
2. Atividade Discente Orientada 5 – ADO5.

Projetor
Projetor
Projetor
Projetor

1. O Plano de Curso:

3h

•

Objetivos por Competência;

•

Estratégias em Sala de Aula;

•

Avaliação da Aprendizagem;

Projetor

2. Atividade Discente Orientada 6 – ADO6.
1. O Professor em Sala de Aula:

3h

•

Aula Expositiva;

•

Métodos Grupais de Ensino;

•

Pesquisa;

Projetor

2. Atividade Discente Orientada 7 – ADO7.
1. Ensino Universitário na Sociedade de Informação:
3h

2. Ser Professor no Século XXI:

Projetor

3. Atividade Discente Orientada 8 – ADO8.
3h

Avaliação 2 - A2

-
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Pós Graduação: Gestão Financeira e Controladoria em Negócios da Moda
Componente curricular: Fundamentos da Gestão Organizacional em Negócios
da Moda
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Unidade:
Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Desenvolve os conhecimentos sobre o significado da Administração, as organizações e a
necessidade da Administração, o desafio da Administração, Visão Sistêmica da Empresa, o
Ambiente Organizacional, a Administração como Ciência Social, a administração no presente,
Competências do Administrador, Áreas da Administração, pois faz-se necessário proporcionar ao
discente uma visão geral sobre gestão empresarial que trata a Administração, por meio de aulas
práticas que proporcionarão a interatividade do acadêmico,

no desenvolvimento das

competências necessárias ao exercício de sua profissão. Os acadêmicos desenvolverão
competências, atitudes e comportamentos adequados ao desempenho de sua profissão tais
como: criatividade, capacidade de comunicação, visão empreendedora, capacidade para analisar
o processo administrativo, postura adequada para desenvolver estratégias voltadas para o
desenvolvimento organizacional.
Objetivos
Apresentar de forma motivacional os aspectos básicos da gestão empresarial bem como
desenvolver competências que qualifiquem os acadêmicos para atuarem eficazmente no
mercado globalizado, sobretudo no exercício da profissão de administrador;

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8ª. ed.. São Paulo:
Campus, 2011.
COELHO, Marcio. A essência da administração: conceitos introdutórios. São Paulo: Saraiva,
2008.
PEREIRA, Maria Isabel; REIS, Ana Carla Fonseca; FERREIRA, Ademir Antonio. Gestão
empresarial: de Taylor aos nossos dias: evolução e tendências da moderna administração de
empresas. São Paulo: Editora Pioneira, 1997.
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Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
ROBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Pearson Education,
2003.
HEIL, G.; BENNIS, W. Stephens, D. C. Douglas MacGregor em foco: gerenciando o lado
humano da empresa. São Paulo, SP: Qualitymark, 2002.
MAXIMIANO, Antonio.Cesar.Amaru. Introdução à administração. 7ª. ed.. São Paulo: Atlas,
2008.
PECI, A; SOBRAL, F. Administração: teoria e prática. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2008.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração estrratégica na prática. 7ª. ed.. São
Paulo: Atlas, 2011.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data -

CH

Conteúdo Programático

Recursos
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Aula

Previstos
•

O que é administração?

•

Formação

e

o

Perfil

básico

do

Administrador

(competências e Habilidades) com base na CBO.

6h
•

As organizações e as Necessidades da Administração

•

Administração como Ciência e Arte: relação entre teoria e

Data Show

prática
•

O processo administrativo: planejamento, organização,
liderança e controle.

•

decisórios.

6h

3h

3h

3h

3h

3h

Os papéis do Administrador: Interpessoais, Informativos e

•

Racionalização

•

Eficiência, Eficácia e Efetividade

•

O que é Eficácia Gerencial.

•

Avaliação 1 – A1

•

A Necessidade da Missão e Visão

•

Diversidade Cultural

•

A Necessidade de Treinamento

•

Liderança no século XXI

•

O Ambiente Organizacional

•

As principais fontes de incerteza Ambiental

•

Forças Ambientais Gerais

•

Forças Ambientais específicas

•

Economia Globalizada e Competitiva

•

Tecnologia da Informação

•

Valorização da Administração Empreendedora

•

A Dimensão Internacional

•

Responsabilidade Social e Ética

•

Defesa do Consumidor e Ênfase no Cliente

•

Ecologia e Qualidade de Vida

•

Planejamento e Gestão de Projetos

•

Visão Geral da Gestão de Produção e Operações

•

Visão Geral da Gestão de Marketing

•

Visão Geral da Gestão Financeira

Data Show

Data Show

Data Show

Data Show

Data Show
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3h

•

Visão Geral da Gestão de Pessoas

•

Visão Geral da Gestão Ambiental

•

Avaliação 2 – A2 Apresentação do Projeto Final

Pós Graduação: Gestão Financeira e Controladoria em Negócios da Moda
Componente curricular: Contabilidade Financeira e Gerencial
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Unidade:

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Introduz as principais demonstrações financeiras e relatórios contábeis iniciando com princípios
fundamentais de contabilidade, regimes contábeis e estrutura básica da contabilidade.
Explorando Balanço patrimonial e sua representação gráfica, ativo, passivo e patrimônio líquido,
identificando as principais fontes de recursos e suas aplicações. Grupo de contas do ativo e
passivo, visão sistêmica do balanço, ciclo operacional e prazos em contabilidade. Demonstração
de resultado do exercício, demonstração dedutiva, detalhes e informação da DRE, realização das
receitas, diferença entre custos e despesas e métodos de avaliação de investimentos.
Depreciação. Demonstrativo das mutações patrimoniais. Demonstrativo do valor adicionado,
dando suporte as decisões dos usuários da Contabilidade.
Objetivos
O aluno será capaz de identificar as principais demonstrações financeiras e demonstrações
contábeis, a mutação que ocorre no patrimônio da empresa e o lucro gerado em determinado
período. Estará habilitado para analisar, através do demonstrativo do valor adicionado, como a
empresa distribui a riqueza gerada em suas operações. Esses relatórios servirão como
instrumento no processo de tomada de decisão.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não Contadores.
6ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2009.
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MATARAZZO, Dante C.. Análise financeira de balanços: abordagem gerencial. 7ª. ed.. São
Paulo: Atlas, 2010.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade intermediária. 2ª. ed.. São Paulo: Saraiva, 2011.
Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
GONÇALVES, E. C.. Contabilidade geral. 5ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2004.
HASTINGS, David F. Bases da contabilidade: uma discussão introdutória. São Paulo: Saraiva,
2007.
IUDÍCIBUS, S. de; MARION, J. C. Contabilidade comercial. 6ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2004.
LONARDONI, Mário; SOUZA, Clóvis de. Contabilidade: teoria e prática. 5ª. ed.. São Paulo:
Atlas, 2009.
MARTINS, Eliseu; KANITZ, Stephen Charles. Contabilidade introdutória. 10ª. ed.. São Paulo:
Atlas, 2006.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
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Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

3h

Conteúdo Programático
•

Introdução a contabilidade

•

Princípios contábeis

•

Relatórios contábeis

•

Importância dos relatórios na tomada de decisão

•

Complementação às demonstrações financeiras –

Recursos
Previstos

Data Show

relatórios, notas explicativas e parecer dos auditores.

3h

3h

•

Balanço Patrimonial

•

Representação Gráfica

•

Ativo

•

Passivo e Patrimônio Líquido

•

Origens e Aplicações

•

Grupo de Contas

•

Demonstração do Resultado do Exercício

•

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados

•

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido

•

Demonstração das origens e aplicações de recursos

Data Show

Data Show

(DOAR)
•

Demonstração do Fluxo de Caixa

•

Formas de apuração de resultado

•

Fluxo de Caixa

•

Principais transações que afetam o caixa

•

Como preparar um fluxo de caixa

•

Comparação do fluxo econômico com o fluxo financeiro

•

Análise do fluxo de caixa

•

Demonstrações dos fluxos de caixa

3h

•

Avaliação 1 – A1

6h

•

Análise e interpretação de Balanços

3h

Data Show

Data Show
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•

Importância

da

análise

de

balanços

na

gestão

empresarial e na avaliação de tendências por parte dos
usuários
•

Conceituação de análise de Balanços

•

Condições necessárias para um bom entendimento da
análise de balanços

6h

3h

•

Análise horizontal

•

Análise vertical

•

Elaboração e análise de caixa

•

Análise do Capital de Giro

•

Necessidade de Capital de Giro

•

Avaliação 2 – A2

Data Show

Pós Graduação: Gestão Financeira e Controladoria em Negócios da Moda
Componente curricular: Auditoria Contábil Financeira
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Unidade:
Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
A disciplina enfoca os principais procedimentos, métodos e relatórios de auditoria, noções gerais,
normas de execução do trabalho, papel do auditor, responsabilidades do auditor, ferramentas de
auditoria, auditoria e governança corporativa, avaliação de controles internos, análise das
demonstrações contábeis, planejamento, execução e supervisão dos processos, auditoria interna
e externa, normas de auditoria, conflitos entre auditoria e consultoria, risco em auditoria,
utilização de documentos de trabalho em auditoria, prevenção e identificação de fraudes e erros.
Aborda a necessidade da transparência e credibilidade

bem como a necessidade da

independência do auditor.
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Objetivos
Proporcionar ao participante condição de analisar a fidelidade das informações contábeis e
financeiras, com o objetivo de detectar fraudes e erros e relatá-los através de um parecer ou
relatório.
Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 6ª. ed.. São Paulo:
Atlas, 2009.
CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria contábil: teoria e prática. 5ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2009.
PEREZ Jr, Jose Hernandez. Auditoria de demonstrações contábeis: normas e procedimentos.
4ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2010.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
CHERMAN, Bernardo. Auditoria externa, interna e governamental. Rio de Janeiro: F. Bastos,
2005.
FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria contábil. 2ª. ed.. São Paulo: Atlas, 1992.
OLIVEIRA, Jorge Augusto R. de. Curso prático de auditoria administrativa. São Paulo:
Saraiva, 2006.
SÁ, A. Lopes de. Curso de auditoria. 10ª. ed.. rev. ampli. e atual. São Paulo: Atlas, 2003.
SOUZA, Benedito Felipe de; PEREIRA, Anisio C. Auditoria contábil: abordagem prática e
operacional. São Paulo: Atlas, 2006.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas
Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
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ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

3h

6h

3h

Recursos

Conteúdo Programático

Previstos

•

Fundamentos de auditoria

•

Conceitos e aplicações de Auditoria

•

Papel da auditoria

•

Aspectos administrativos e de controle da auditoria

•

Tipos de auditoria

•

Auditoria Interna e externa: funções e diferenças

•

Papéis de Trabalho

•

Demonstrações financeiras a serem auditadas

•

Balanço Patrimonial

•

Demonstração do Resultado do exercício

•

Demonstração dos lucros e prejuízos acumulados

•

Demonstração do fluxo de caixa

•

Demonstração do Valor adicionado

•

Avaliação 1 – A1

•

Planejamento da Auditoria

•

Como adquirir conhecimentos sobre a empresa

6h

Data Show

auditada

(financeira;

Pessoal;

fiscal

e

contábil;

legal;

Data Show

Orçamentária;

operações;

vendas;

Data Show

suprimentos)
•

Como planejar maior volume de horas nas
auditorias preliminares
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•

Como obter maior cooperação do pessoal da
empresa

•

Como determinar testes detalhados de auditoria

•

Identificação prévia de problemas

•

Principais procedimentos de auditoria

•

Modelo de carta de pedido de informação

•

Caixa e Banco

•

Principais procedimentos de auditoria (contagem
de caixa; circularização dos saldos bancários;
Cutoff de cheques; testes de conciliação bancária;
Revisão das conciliações bancárias).

•

Contas a Receber

•

Aspectos contábeis (data de reconhecimento das
contas a receber; classificação e apresentação no

3h

Data Show

balanço patrimonial; avaliação das contas a
receber e provisão para devedores duvidosos;
ajuste a valor presente de direitos e de obrigações;
impostos a recuperar; outras provisões)
•

Principais procedimentos de auditoria (confirmação
de contas a receber de clientes; teste de avaliação
das contas a receber de clientes; testes de ajuste a
valor presente; testes de outras contas a receber;
outros procedimentos de auditoria)

•

Estoques

•

Aspectos contábeis (classificação; contabilização;
sistema de custeio da matéria prima; sistema de
custeio dos produtos produzidos; método de
valorização dos estoques; avaliação dos estoques)

3h

•

Inventário

físico(

inventariados;

local;

dias

e

bens

que

horários;

serão
pessoal;

Data Show

equipamentos e utensílios; layout; arrumação;
movimentação de estoques; corte de operações;
execução das contagens)
•

Despesas antecipadas

•

Principais procedimentos de auditoria
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•

Papéis de trabalho

•

Investimentos

•

Instrumentos financeiros de dívidas

•

Instrumentos financeiros de capital

•

Investimentos avaliados pelo método de
equivalência patrimonial

•

Principais procedimentos de auditoria (testes de
instrumentos financeiros da dívida; testes dos
instrumentos financeiros de capital)

3h

•

Parecer

•

Título, destinatário, data e assinatura

•

Demonstrações financeiras comparativas

•

Tipos de pareceres do auditor

•

Situações que levam o auditor a emitir parecer

Data Show

diferente do parecer-padrão

3h

•

Relatórios e comentários

•

Organização e controles

•

Avaliação 2 – A2

Pós Graduação: Gestão Financeira e Controladoria em Negócios da Moda
Componente curricular: Planejamento Financeiro e Orçamentário
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Unidade:
Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Oferece ao gestor uma visão global de finanças corporativas, bem como seu papel na
organização. Identificar fontes de financiamento, capital de terceiro e capital próprio, custo de
capital para desenvolvimento do orçamento empresarial, planejamento a curto e longo prazo,
planejamento de caixa, previsões de vendas, procedimentos para preparar o orçamento de caixa,
avaliação do orçamento, capacidade para lidar com incertezas no orçamento, projeção da
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demonstração do exercício, balanço patrimonial e fluxo de caixa projetado. Elaboração do
orçamento nas diversas áreas da empresa, orçamento de custos e despesas. Metodologia do
Balanced Scorecard – BSC, gestão orçamentária através do BSC.
Objetivos
Abordar a importância de um planejamento financeiro e orçamentário como delimitador de uma
estratégia empresarial. Desenvolver competências e habilidades que qualifiquem os acadêmicos
para atuarem no planejamento, organização e controle do orçamento empresarial e gestão do
fluxo de caixa projetado.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
COSTA, Ana Paula Paulino da. Balanced Scorecard: conceitos e guia de implementação. São
Paulo: Atlas, 2006.
HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira aplicada,
estratégias financeiras, orçamento empresarial. 9ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2010.
MOREIRA, José Carlos. Orçamento empresarial: manual de elaboração. 5ª. ed.. São Paulo:
Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):

NIVEN, Paul R. Balanced scorecard: passo a passo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007.
FERNANDES, Bruno Henrique Rocha. Competências e desempenho organizacional: o que há
além do balanced scorecard. São Paulo: Saraiva, 2009.
FREZATTI, Fábio. Orçamento empresarial: planejamento e controle gerencial. 5ª. ed.. rev. e
atual. São Paulo: Atlas, 2009.
SARDINHA, José Carlos; ALMEIDA, José Mauro Bacellar de; DINOÁ, Luis Limeira. Orçamento e
controle. Rio de Janeiro: FGV, 2008.
SOBANSKI, Jaert J. Prática de orçamento empresarial: um exercício programado. 3ª. ed.. São
Paulo: Atlas, 2007.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
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Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

3h

Previstos

•

Administração financeira e mercados financeiros

•

Administração financeira nas empresas

•

Integração

3h

3h

Recursos

Conteúdo Programático

dos

conceitos

contábeis

conceitos financeiros
•

Mercado financeiro brasileiro

•

Sistema financeiro nacional

•

Mercado financeiro

•

Conceitos financeiros e aplicações práticas

•

Inflação e Juros

•

Juros simples e Juros composto

•

Valor do dinheiro no tempo

•

Equivalência de Capitais

•

Planejamento e controle financeiro

com

os

Data
Show

Data
Show

Data
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•

Instrumentos de planejamento e controle financeiro

•

Planejamento

de

resultados

–

conceitos

Show

de

planejamento; princípios de planejamento; níveis de
planejamento
•

Sistema de orçamentos – planejamento e controle
por meio de orçamento

•

Horizonte de planejamento e freqüência de revisão
do planejamento

3h

3h

3h

•

Responsabilidade e controle

•

Vantagens e limitações do sistema de orçamentos

•

Técnicas de orçamento de capital

•

Desenvolvimento de um modelo de orçamento

Data

•

Planejamento orçamentário

Show

•

Elaboração de quadros orçamentários

•

Avaliação 1 – A1

•

Projeções de resultados

•

Decisões de investimentos e orçamento de capital

•

Orçamento de capital

•

Métodos e técnicas de avaliação de investimentos

•

Análise de investimentos

Data

•

Decisões de Financiamentos

Show

•

Estrutura de Capital

•

Capital próprio e política de dividendos

•

Arrendamento mercantil

•

Análise das alternativas de financiamentos

•

Planejamento, controle e análise de despesas

3h

financeiras
•

Controle e análise de despesas financeiras

•

Fluxo de caixa para orçamento de capital

•

O processo de orçamento de capital (motivos dos

•

Os

fluxos

de

caixa

relevantes

Show

Data

gastos de capital; etapas do processo)

6h

Data

(principais

Show

componentes de fluxos de caixa; fluxo de caixa de
expansão e fluxos de caixa de substituição; custos

24

irreparáveis e custos de oportunidade, investimento
internacional e investimentos de longo prazo)
•

Determinação das entradas operacionais de caixa

•

Determinação do fluxo de caixa terminal
(recebimento com venda de ativos; imposto de
renda na venda de ativos; variação de capital de
giro líquido

3h

•

BSC

•

Avaliação 2 – A2

Pós Graduação: Gestão Financeira e Controladoria em Negócios da Moda
Componente curricular: Controladoria e Governança Coorporativa
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Unidade:
Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Aborda os aspectos básicos da governança corporativa, conceituação e foco da governança
corporativa, evolução da governança corporativa, finanças e governança corporativa, paradigmas
da governança corporativa. Principais modelos de governança, stakeholders x shareholders,
conflito de agência. Ética e sustentabilidade em governança corporativa. Governança corporativa
em empresas familiares, CVM e a questão informacional, Novo mercado e níveis diferenciados
de governança corporativa da BM&F Bovespa. Estrutura de governança em uma sociedade por
ações, a importância do conselho administrativo. Explora também conceitos de controladoria
como o papel e a função da controladoria em uma organização, elaboração de relatórios para
suporte gerencial, modelo de gestão focado na controladoria, avaliação de desempenho,
Balanced Scorecard, controles internos, o papel do controller nas organizações. Avaliação de
desempenho e resultado.
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Objetivos
Proporcionar ao participante, possibilidade de empregar os conhecimentos teóricos na resolução
de conflitos de agência, através de modelos de gestão e governança corporativa. O aluno
desenvolverá habilidades para atuar como controller, e dar suporte as decisões através de
relatórios e acompanhamento de metas utilizando o método de Balanced Scorecard.
Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria: teoria e prática.4ª. ed.. São
Paulo: Atlas, 2008.
REGINATO, Luciane; NASCIMENTO, Auster Moreira. Controladoria: um enfoque na eficácia
organizacional. 2ª.ed.. São Paulo: Atlas, 2009.
RODRIGUEZ, Gregorio Mancebo; BRANDÃO, Mônica Mansur. Visões da governança
corporativa: a realidade das sociedades por ações e sua sustentabilidade. São Paulo: Saraiva,
2010.
Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
CASTELLI, Armando (Coord.). Controladoria. 2ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2006.
FIGUEIREDO, Sandra. Controladoria. 3ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2004.
JORGE, Fauzi Timaco; MORANTE, Antonio Salvador. Controladoria: análise financeira,
planejamento e controle orçamentário. São Paulo: Atlas, 2008.
OLIVEIRA, Luís Martins de; PEREZ JUNIOR, José Hernandez; SILVA, Carlos Alberto dos
Santos. Controladoria estratégica: textos e casos práticos com solução. 8ª. ed.. São Paulo:
Atlas, 2011.
REGINATO, Luciane; NASCIMENTO, Auster Moreira. Controladoria: instrumento de apoio ao
processo decisório. São Paulo: Atlas, 2010.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas
Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
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apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

6h

Recursos

Conteúdo Programático

Previstos

•

Teoria da agência e governança corporativa

•

Conceituação e foco da governança corporativa

•

Evolução da governança corporativa

•

Principais modelos de governança corporativa

•

Governança corporativa, ética e a sustentabilidade

•

Governança corporativa nas empresas familiares

•

Governança corporativa, a Lei das Sociedades

Data Show

Anônimas, a CMV e a questão informacional
•

O Novo Mercado e os níveis diferenciados de
governança corporativa da BM&F Bovespa

•

Balanced

Scorecard

e

o

desenvolvimento

de

objetivos múltiplos com foco em controladoria
3h

(estratégia financeira; ciclos dos processos internos;

Data Show

ciclo de aprendizagem e crescimento; ciclo de
clientes)

3h

•

Controladoria

•

O ambiente de controladoria

•

Missão da controladoria

Data Show

27

3h

6h

•

Ramo de conhecimento da controladoria

•

Avaliação 1 – A1

•

Modelo de gestão

•

Modelo de decisão

•

Formação do modelo de decisão

•

A organização do controle

•

Integração de planejamento e controle

•

Custos e análise das variações

•

Custo padrão e custo orçado

•

Análise das variações (matéria-prima e mão-de-

Data Show

obra)
•

Controle dos custos indiretos

•

Análise das variações dos custos indiretos

•

Análise das variações das vendas e controle das
receitas

3h

•

Controle de custos administrativos

•

Controle de despesas administrativas

•

Controle

das

despesas

de

pesquisa

e

avaliação

de

avaliação

de

Data Show

desenvolvimento
•

Controle das despesas de vendas

•

Aspectos

comportamentais

da

desempenho
•

Os efeitos do orçamento nas pessoas

•

Informações

3h

orçamentárias

e

desempenho
•

Necessidade de diversas medidas de desempenho

•

Gestão tributária sob a ótica da controladoria

•

Funções da controladoria voltadas para a gestão

Data Show

tributária
3h

•

Avaliação 2 – A2
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Pós Graduação: Gestão Financeira e Controladoria em Negócios da Moda
Componente curricular: Gestão Estratégica de Custos
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Unidade:
Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Aborda os principais conceitos de custos e despesas, contabilidade financeira e contabilidade de
custos, princípios e as convenções contábeis aplicadas a custos. Relata as principais diferenças
entre custos despesas e investimentos, custo de fabricação, classificação do custo de fabricação
em relação aos produtos e ao volume de produção. Custo do produto vendido, custo do serviço
prestado. Sistemas de custeio, custeio direto ou variável, custeio por absorção sistema de custeio
RKW. Classificação de materiais, materiais diretos, materiais indiretos, estoques de materiais,
compra de materiais. Inventário de materiais, critérios de avaliação de estoques. Custos indiretos
de fabricação, bases de rateio, custos indiretos estimados, custeio departamental, custeio
baseado em atividades, custo padrão, custo por ordem de produção, custeio direto e margem de
contribuição, ponto de equilíbrio, alavancagem operacional. Fixação do preço de vendas,
composição do preço de venda, cálculo do preço de venda, Mark-up multiplicador e Mark-up
divisor, formação de preços: aspectos qualitativos.

Objetivos
A disciplina enfoca os principais conceitos relacionados a gestão de custos e formação de
preços, proporcionando ao aluno ferramentas de desenvolvimento e análise dos custos
empresariais diretos e indiretos, alocação e rateio, bem como as variáveis que influenciam na
composição do preço de venda ou prestação de serviços.
Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com
aplicações na calculadora HP 12c e Excel. 5ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2009.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2010.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos. São Paulo: Saraiva, 2009.

29

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
HORNGREN, Charles T.; NAGY, Charles F.. Contabilidade de custos. 11ª. ed.. São Paulo:
Pioneira, 2006.
OLIVEIRA, Luís Martins de; BARRENECHEA, Mauro. Contabilidade de custos para não
contadores. 2ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2005.
SILVA, Raimundo Nonato Souza; LINS, Luiz S. Gestão de custos: contabilidade, controle e
análise. São Paulo: Atlas, 2010.
VANDERBECK, Edward J.; NAGY, Charles F. Contabilidade de custos. 11ª. ed.. São Paulo:
Pioneira, 2001.
VICECONTI, Paulo Eduardo V.; NEVES, Silvério das (Colab.). Contabilidade de custos: um
enfoque direto e objetivo. 7ª. ed.. São Paulo: Frase, 2003.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
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Data - Aula

CH

3h

Conteúdo Programático
•

Introdução a gestão estratégica de custos

•

Objetivos das organizações

•

Contabilidade financeira x contabilidade gerencial

•

Diferença contábil entre custos e despesas

•

Custos, despesas, investimentos, preços e lucros

•

Classificações de custos

•

Material direto

•

Política de lote econômico de compra

•

Mão-de-obra direta e indireta

•

Apropriação do custo de mão-de-obra direta aos

Recursos
Previstos

Data
Show

produtos

12h

3h

3h

6h

•

Custos indiretos de fabricação

•

Custeio por departamento

•

Custeio por processos

•

Custeio por ordem de produção

•

Custeio padrão

Data

•

Custeio baseado em operações

Show

•

Custeio padrão

•

Custeio baseado em atividades

•

Custos de produção conjunta

•

Custeio variável

•

Avaliação 1 – A1

•

Efeitos dos tributos sobre custos e preços

•

Formação de preços: aspectos quantitativos

•

Formação de preços: aspectos qualitativos

•

Custos para decisão

•

Análise de custos, volumes e lucros

•

Alavancagem e ponto de equilíbrio

•

Ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro

•

Margem de segurança

•

Decisões sobre custos e teoria das restrições

•

Gestão Econômica – GECON

Data
Show

31

•

Contabilidade Gerencial em empresas de Pequeno e
Médio Porte

3h

•

Contabilidade Gerencial e Sustentabilidade

•

Avaliação 2 – A2

Pós Graduação: Gestão Financeira e Controladoria em Negócios da Moda
Componente curricular: Gestão de Riscos
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Unidade:
Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Explora conceitos fundamentais de risco e análise de risco, motivação e perspectiva na análise
de risco, tipos de risco, definição de cenários, probabilidade de cenários, risco estratégico, risco
não-estratégico, riscos financeiros, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco
operacional, riscos em tesourarias, value at risk (Var), controles em tesouraria, gerenciamento de
risco em tesouraria via derivativos, mercado a termo, mercado futuro, SWAPs, mercado de
opções, estratégia de derivativos. Mensurar retornos esperados de projetos arriscados.
Objetivos
O aluno será capaz de identificar e gerenciar os riscos envolvidos nas operações financeiras,
bem como gerenciar riscos e retornos envolvidos em projetos. Desenvolverá controles em
tesouraria, gerenciando riscos de contratos futuros, Swaps, Opções e Derivativos.
Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de administração financeira. São
Paulo: Atlas, 2009.
ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 3ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2008.
HOJI, Masakazu. Práticas de tesouraria: cálculos financeiros de tesouraria, operações com
derivativos e hedge. São Paulo: Atlas, 2001.
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Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
CASTELLANO, Murilo. Gestão de riscos por meio de derivativos. São Paulo: Atlas, 2009.
GROPPELLI, A. A.; NIKBAKHT, Ehsan. Administração financeira. 3ª. ed.. São Paulo: Saraiva,
2010.
MACHADO, José Roberto. Administração de finanças empresariais. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2002.
ROSS, Stephen A.; MINARDI, Andrea Maria Accioly Fonseca (Trad.). Princípios de
administração financeira. 2ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2010.
ROSS, Stephen A.; SANVICENTE, Antonio Zoratto (Trad.). Administração financeira: corporate
finance. 2ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2009.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
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Data Aula

CH

6h

Recursos

Conteúdo Programático
•

Conceitos de Risco

•

Risco definido como uma probabilidade

•

Risco definido como um desvio padrão

•

Coeficiente de variação

•

Efeito do risco sobre a taxa de juros

•

Tipos

de

riscos

(Risco

sistemático

Previstos

Data Show
ou

conjuntural; Risco não sistemático ou próprio;
Diversificação de risco)

6h

3h

6h

6h

•

Probabilidade de cenários

•

Riscos financeiros

•

Riscos de mercado

•

Risco de crédito

•

Risco de liquidez

•

Risco operacional

•

Riscos em tesourarias

•

Riscos (Riscos e incertezas; tipos de riscos)

•

Hedging

•

Derivativos

•

Hedge e instrumentos financeiros

•

Avaliação 1 – A1

•

Instrumentos de Hedge

•

Mercados futuros

•

Opções

•

Swap de indexadores

•

Decisões de Hedge

•

Cálculos de custos de instrumentos financeiros

•

Análise e comparação de custos

•

Simulação de cenários econômicos

•

Projeção de desembolsos

•

Análise de custos de desembolsos

•

Entendendo as Estatísticas de Risco

•

Medidas estatísticas – médias

Data Show

Data Show

Data Show
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•

Medidas estatísticas – dispersão e risco

•

Fundamentos da probabilidade

•

Distribuição normal

•

Covariância (COV)

•

Coeficiente de correlação

•

Teoria

do

Portfólio, Retorno

e

Custo

de

oportunidade

3h

•

Avaliação 2 – A2

Pós Graduação: Gestão Financeira e Controladoria em Negócios da Moda
Componente curricular: Gestão de Projetos
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Unidade:
Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Desenvolve conhecimentos no processo de gerenciamento de projetos bem como: iniciação,
planejamento, execução, controle e encerramento. Gestão de escopo de projetos. Gestão do
cronograma de projetos. Gestão de custo. Gestão de qualidade do projeto. Gerenciamento de
recursos humanos. Gerenciamento da comunicação do projeto. Gestão dos riscos em projetos.
Gestão de aquisições do projeto. Gestão da integração do projeto. Pretendendo formar
profissionais qualificados dotados dos conhecimentos práticos exigidos pelas organizações
contemporâneas, voltada para o desenvolvimento de competências e habilidades técnicas e
gerenciais.

Objetivos
Desenvolver nos alunos as competências necessárias para a gestão e atuação em organizações
de variados segmentos da atividade econômica, tornando-os aptos a desenvolver estratégias de
ação eficazes e processos mais eficientes de gestão de projetos, capazes de agregar valor à
atividade fim destas organizações e contribuir para melhorar a qualidade de vida de seus
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colaboradores e da sociedade em geral.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
COHEN, D. J.; GRAHAM, R. J. Gestão de projetos: MBA executivo. Rio de Janeiro: Campus,
2002.
KELLING, Ralph; MOREIRA, Cid Knipel. Gestão de projetos: uma abordagem global. São
Paulo: Saraiva, 2005.
PRADO. D. Planejamento e controle de projetos. Belo Horizonte: FDG, 2004.
Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
BROWN, Tim. Design thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas
ideias. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
CARVALHO, Marly M., RABECHINI Jr, Roque. Fundamentos em gestão de projetos:
construindo competências para gerenciar projetos. 3ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2011.
KERZNER, Harold; BORGES, Marco Antonio. Getão de projetos: as melhores práticas. 2ª. ed..
Porto Alegre:Bookman, 2006.
MENEZES, Luis Cesar de Moura. Gestão de projetos. 3ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2009.
TERRIBILI FILHO, Armando. Indicadores de gerenciamento de projetos. São Paulo: Makron
Books, 2010.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas
Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
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2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH
6h

6h

Conteúdo Programático
•

Gestão de Projetos como um Processo Empresarial

•

Planejamento Geral do Projeto

•

Gestão do Escopo

•

Gestão do Prazo

•

Gestão dos Custos

•

Processos Auxiliares de Planejamento, Execução

Recursos
Previstos
Data Show

Data Show

Monitoramento e Controle
6h

3h

6h

•

Gestão dos Recursos Humanos

•

Gestão da Qualidade – Processo

•

Gestão de Riscos

•

Gestão de Suprimentos e Contratação

•

Avaliação 1 – A1

•

Viabilidade, Integração e Encerramento do Projeto

•

Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos

•

Gestão Integrada de um Projeto com uso de

Data Show

Data Show

Data Show

ferramentas informatizadas, relatórios, gráfico e
protótipo
3h

•

Avaliação 2 – A2 Apresentação do Projeto Final
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Pós Graduação: Gestão Financeira e Controladoria em Negócios da Moda
Componente curricular: Legislação e Gestão Tributária
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Unidade:
Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
A disciplina enfoca os princípios do Direito Tributário, capital social e distribuição de lucros, tipos
de sociedade, Formas de apuração do imposto de renda pessoa jurídica, base de cálculo, lucro
presumido, lucro real. Despesas e cálculo de dedução, Legislação tributária, conceitos e
principais componentes. Competência Tributária. Impostos e contribuições. A circulação e o
consumo. Contribuições sobre lucro, incentivos fiscais. Regime de apuração de tributos nas
pequenas e microempresas. Provisões tributárias. Aborda os principais tributos, alíquotas e
contribuições PIS, COFINS, PIS/PASEP, CSSL. Apresenta formas de gerir os tributos da
empresa e também aspectos jurídicos- econômicos das fusões, incorporações, cisões e
extinções. Lei de falências, mudanças importantes na legislação falimentar, recuperação
extrajudicial e recuperação judicial.
Objetivos
O aluno será capaz de identificar as diversas formas de composição do capital social das
empresas e os principais aspectos tributários. Desenvolverá habilidade para a identificação das
diversas bases de cálculo bem como sua apuração e formas de recolhimento.
Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
FABRETTI, L. C. Contabilidade tributária. São Paulo: Atlas, 2006.
OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade tributária. 3ª. ed.. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2011
REZENDE, Amaury José. Contabilidade tributária: entendendo a lógica do tributos. São
Paulo: Atlas, 2010.
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Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
ANAN Jr, Pedro. Planejamento fiscal. vol. II. São Paulo: Quartier Latini, 2008.
BORGES, H. B. Curso de especialização de analistas tributários. São Paulo: Altas, 2003.
CAMPOS, Cândido H. Prática de planejamento tributário: como fazer planejamento tributário.
São Paulo: Quartier Latini, 2007.
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 6ª. ed.. Rio de
Janeiro: Forense, 2002.
SCHMIDT, P.; SANTOS, J. L.; FERNANDES, L. A.; BARBOSA, A. A.. Imposto de renda das
empresas tributadas pelo lucro real. São Paulo: Atlas, 2007.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas
Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data - Aula

CH
3h

Conteúdo Programático
•

Aspectos societários

Recursos
Previstos
Data Show
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•

Mercado de capitais

•

Contabilidade Tributária

•

Conceito de contabilidade tributária

•

Conceito de legislação tributária

•

Planejamento tributário

•

Principais funções e atividades da contabilidade
tributária.

3h
•

Responsabilidade do contador pela escrituração

Data Show

contábil e fiscal

3h

3h

3h

•

Planejamento tributário

•

Tributos incidentes sobre receita

•

PIS/PASEP e COFINS

•

ICMS

•

IPI

•

ISS

•

Tributos sobre Comércio Exterior

•

Imposto de importação

•

Imposto de exportação

•

Avaliação 1 – A1

•

Tributos

Data Show

incidentes

Data Show

sobre

Remuneração

do

Trabalho

3h

3h

•

FGTS

•

Encargos sociais (INSS e outras contribuições)

•

Tributos incidentes sobre o Patrimônio

•

IPVA

•

IPTU

•

ITR

•

ITBI

•

Tributos incidentes sobre Transações Financeiras

•

IOF

•

Tributos incidentes sobre Lucros

•

IRPJ

•

CSLL

Data Show

Data Show
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3h

3h

3h

•

Regimes de tributação

•

Sistema de tributação Simplificada

•

Simples Nacional

•

Reforma tributária

•

Aspectos gerais sobre:

•

Lei de falências

•

Cisão, Fusão e incorporação de sociedades

•

Avaliação 2 – A2

Data Show

Data Show

Pós Graduação: Gestão Financeira e Controladoria em Negócios da Moda
Componente curricular: Tópicos Avançados de Finanças e Controladoria
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Unidade:
Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Apresenta ferramentas avançadas de gestão de capital e controladoria. Introdução a análise de
risco, fontes de financiamentos, custo de capital próprio, custo de capital de terceiros, valores de
beta, utilização de betas setoriais, fatores determinantes de beta, alavancagem operacional,
alavancagem financeira, custo de capital quando há capital de terceiros, capital a curto e longo
prazo, risco e retorno, modelo CAPM, determinação do CMPC, endividamento e benefícios
fiscais, classificação de projetos, taxa média de retorno, payback, taxa interna de retorno, valor
presente ajustado, fluxo de caixa alavancado, maximização do valor da empresa x maximização
da riqueza do acionista, alavancagem e retornos para o acionista, risco x endividamento,
comparação dos enfoques de VPA, FCP e WACC, administração do capital de giro. Análise de
demonstrativos financeiros, indicadores de rentabilidade, liquidez, endividamento.

Objetivos
Proporcionar ao aluno um conhecimento avançado nos principais tópicos de finanças
empresariais e controladoria, através da análise de risco, endividamento, alavancagem financeira
e retorno de investimentos. O aluno estará apto a analisar projetos, demonstrativos financeiros e
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custo do capital empregado nas operações de curto e longo prazo.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
ALBUJA SALAZAR, José Nicolás. Tópicos avançados em finanças no Brasil. São Paulo:
Alínea, 2005.
ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 3ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2008.
ROSS, Stephen A.; SANVICENTE, Antonio Zoratto (Trad.). Administração financeira: corporate
finance. 2ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2009.
Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
GROPPELLI, A. A.; NIKBAKHT, Ehsan. Administração financeira. 2ª. ed.. São Paulo: Saraiva,
2007.
LIMA, Iran Siqueira; LIMA, Gerlando Augusto Sampaio Franco de; PIMENTEL, Renê Coppe
(Coord.). Curso de mercado financeiro: tópicos especiais. São Paulo: Atlas, 2009.
MACHADO, José Roberto. Administração de finanças empresariais. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2002.
MÁLAGA, Flávio Kezam. Análise de demonstrativos financeiros e da performance
empresarial: para empresas não financeiras. São Paulo: Saint Paul, 2009.
OLIVEIRA, Luís Martins de; BARRENECHEA, Mauro; SILVA, Carlos Alberto dos Santos.
Controladoria estratégica. São Paulo: Atlas, 2002.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.

42

1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data - Aula

CH

3h

6h

3h

6h

Conteúdo Programático
•

Revisão fluxos de caixa / Indicadores financeiros

•

Estrutura do balanço patrimonial

•

Revisão de alguns indicadores financeiros

•

Análise das demonstrações financeiras

•

Fluxo de caixa livre para a empresa

•

Custo de capital, CAPM e WACC

•

Custo de Capital e criação de valor

•

Custo de Capital de terceiros

•

Custo de capital próprio

•

Método do fluxo de caixa descontado

•

Modelo de precificação de ativos

•

Custo total de capital - WACC

•

Avaliação 1 – A1

•

Estrutura de capital

•

Estrutura ótima de capital

•

Estrutura convencional

•

Teoria de Modigliani – Miller (MM)

•

Revisão Risk-management

•

Coeficiente Beta

•

Medindo Betas

•

Uso de múltiplos para determinar valor: múltiplo de

3h

lucro, de vendas, de patrimônio, de fluxo de caixa
•

Recursos
Previstos

Data Show

Data Show

Data Show

Data Show

Avaliação: Desconto do fluxo de caixa
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•

Avaliação do valor da empresa

•

Modelos financeiros de EVA – Economic Value
Addded

•

Desempenho empresarial utilizando EVA

•

Criação de valor para o Acionista

•

NOPAT – Net Operating Profit After Taxes

•

Calculando Economic Value Added e Free Cash

6h

Data Show

Flow
•

O Modelo de Gordon de crescimento

•

Conceitos de lucro residual e lucro econômico

•

Modelo de desconto de dividendos

•

Corporate Valuation Model ou DCF – discounted
cash flow – fluxo de caixa da empresa (FCFF) e
fluxo de caixa do acionista (FCFE)

3h

•

Avaliação 2 – A2

Pós Graduação: Gestão Financeira e Controladoria em Negócios da Moda
Componente curricular: Metodologia do Trabalho Científico
Carga horária: 30h
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Unidade:
Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
O conhecimento: formas de conhecer e explicar o mundo. O conhecimento científico: história e
características. O método científico. Pesquisa e produção do conhecimento. Tipos de pesquisa. O
projeto de pesquisa: tema, delimitação, objetivos, problema, hipótese, método e ferramentas.
Objetivos
I. Oferecer ao aluno uma visão global das diferentes formas de conhecimento, com ênfase para o
conhecimento científico.

44

II. Promover a formação do senso crítico a partir dos métodos e características do pensamento
científico.
III. Incentivar o aluno a posicionar-se como pesquisador e produtor de conhecimento.
IV. Auxiliar o aluno na produção de seu Trabalho de Conclusão de Curso.
Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
BERTUCCI, Janete Lara de Oliveira. Metodologia básica para elaboração de trabalhos de
conclusão de cursos (TCC); ênfase na elaboração de TCC de pós-graduação lato sensu. São
Paulo: Atlas, 2008.
DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008
LINTZ, Alexandre; MARTINS, Gilberto de Andrade. Guia para elaboração de
monografias e trabalhos de conclusão de curso. 2ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2007

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3ª. ed.. São Paulo:
Atlas, 2012.
LAKTOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica.
7ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2010.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos projetos de pesquisa. 5ª. ed.. São Paulo: Atlas,
2010.
APPOLINÁRIO, Fábio. Dicionário de metodologia científica. 2ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2011.
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução da metodologia do trabalho científico. 10ª. ed..
São Paulo: Atlas, 2010.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
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dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

3h
3h
3h
3h
3h
3h

Conteúdo Programático
1. O conhecimento: formas de conhecer e explicar o mundo.
Atividade Discente Orientada 1 – ADO1.
1. Formas de conhecer: mito e senso comum.
2. Atividade Discente Orientada 2 – ADO2.
1. Formas de conhecer: arte, filosofia e ciência.
2. Atividade Discente Orientada 3 – ADO3.
1. O conhecimento científico: história e características
2. Atividade Discente Orientada 4 – ADO4.

Recursos
Previstos
Data Show
Data Show
Data Show
Data Show

Avaliação 1 - A1
1. O método científico.
2. Atividade Discente Orientada 5 – ADO5.

Data Show

1. Pesquisa e produção do conhecimento. Tipos de
3h

pesquisa.

Data Show

2. Atividade Discente Orientada 6 – ADO6.
3h

O projeto de pesquisa: tema, delimitação, objetivos.
1. Atividade Discente Orientada 7 – ADO7.

Data Show

1. O projeto de pesquisa: problema, hipótese, método e
3h

ferramentas.

Data Show

2. Atividade Discente Orientada 8 – ADO8.
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VIII.

Avaliação 2 - A2

-

Organização das Turmas
O curso é oferecido na modalidade presencial, com turmas aos sábados durante

o dia e durante a semana , à noite.
Sua estrutura é de 12 módulos de 30h/a cada, distribuídas em Básicas,
Informacionais e Específicas para a Formação, totalizando 360 h.
Serão ofertadas ainda, disciplinas opcionais, possibilitando ao aluno a “customização” de
seu itinerário de formação.
O número máximo de alunos por turma é de 30(trinta) .
IX.

Recursos Humanos
Os docentes serão contratados por módulo, na modalidade de prestação de

serviços, quando externos e, quando colaboradores internos, com ampliação de carga
horária.
X.

Recursos Físicos
As Instalações, equipamentos e biblioteca são as já existentes que atendem

diversos cursos da Escola SENAI” Engenheiro Adriano José Marchinni”.
XI.

Critério de Avaliação
O critério de Avaliação atende ao disposto no Regulamento SENAI para os cursos

de pós graduação e está disposto no programa de cada módulo.
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