pós-graduação na
t e o r i a e na p rá t i c a

Planejamento Tributário e
Gestão de Controle
O curso aprofunda o conhecimento
dos profissionais que atuam nas Áreas
Tributária e de Controladoria nas empresas,
como prestadores de serviços e/ou como
funcionários.

A quem se destina
Contadores, Administradores de Empresas,
Auditores, Coordenadores e Analistas
Fiscais, Controllers, Coordenadores
e Analistas de Custos e Orçamentos,
Supervisores e Analistas de Contabilidade,
Membros de Comitês Fiscais, profissionais
ligados à área de Direito Tributário e outros
profissionais que necessitam especializar
seus conhecimentos nas áreas Tributária e
de Controle.

Inscrições abertas •
univille.br/especializacoes

• Duração: 18 a 24 meses
• Dia/horário de aula: quarta e sexta-feira
das 19h às 22h30 (aulas semanais com
intervalo entre os módulos)
• Valor: 24 x 588,001

Documentação original para matrícula2
• Diploma de curso superior
• Histórico escolar de curso superior (com a data
de colação de grau)
• CPF e RG
• Comprovante de residência
• Certidão de nascimento ou casamento

Desconto de até 25% • Verifique as
condições de benefícios disponíveis

Obs.: 1As parcelas serão reajustadas após 12 meses, tendo por base o IGPM da FGV • 2A documentação deverá ser entregue na Coordenação
da Educação Permanente e Continuada no ato da assinatura do Contrato • A Univille reserva-se o direito de não realizar o curso, caso o
número de vagas não seja preenchido.
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Matriz Curricular

Planejamento
Tributário e Gestão de
Controle

Seminários

16

Módulo Específico
Análise econômica e financeira de negócios

28

Direito tributário
Administração de conflitos e estratégicas de
negociação
Compliance tributário

28

Controladoria estratégica

28

Planejamento tributário

32

Incentivos e benefícios fiscais

28

Controladoria financeira

28

Normas de contabilidade IFRS/CPC

32

Gestão do controle

28

Planejamento e controle orçamentário

28

Estudo de cenários tributários

28

Carga horária total
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