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PORQUE FAZER GESTÃO FINANCEIRA?
Dinheiro não se ganha apenas trabalhando. Se ganha pensando.
Warren Buffett

O foco do curso de Gestão Financeira é a

identificar e potencializar os fatores

formação de um gestor financeiro de visão

motivacionais e de liderança no gerenciamento

ampla, capaz de desenvolver análises

de equipes; atuar em equipes

financeiras, planejamento e ações operacionais.

multidisciplinares; identificar novos produtos
ou serviços na área de gestão financeira;

Com uma metodologia que promove o

subsidiar negociações, entre outros objetivos.

conhecimento a partir do experimento, o
conteúdo aplicado é trabalhado por professores

Áreas de atuação:

que também atuam no setor.

O profissional formado poderá atuar em
empresas na análise de balanços, de limites de

Objetivos:

créditos e do processo decisório de operações

Desenvolver no aluno habilidades para diversas

financeiras; na orientação de investimentos,

atividades como: interpretar leis aplicadas ao

financiamentos e empréstimos elaborando

setor financeiro, políticas de captação e

demonstrativos financeiros e, ainda, na

aplicação de recursos financeiros, decretos e

consultoria da área financeira.

normas gerais de atividades bancárias;

“O que importa não é quanto dinheiro você
ganha, mas quanto dinheiro você conserva.”
Roberto Kyosaki
Autor pai rico, pai pobre
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ESTUDE ENTRE
AS MELHORES
DO PAÍS
A Unifil apresenta excelente conceito
no MEC e mais de 80 anos de tradição
em ensino.

2 ANOS
CURSO SUPERIOR

Com foco na prática de maneira
rápida conquiste seu diploma e esteja
preparado para um mercado de
trabalho cada vez mais competitivo

+1.960H
DE ESTUDO

Nossa carga horária é dividida entre
disciplinas obrigatórias e optativas
para que você tenha o máximo
desempenho em seus estudos

+45.000
ALUNOS

Junte-se a essa grande comunidade
de ensino com prestações que cabem
no seu bolso e crie seu futuro de
sucesso.
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DISCIPLINAS
OBRIGATÓRIAS
CARGA HORÁRIA DE 80H CADA MÓDULO
Administração Financeira de Curto Prazo

Fundamentos de Gestão Empresarial

Análise de Crédito, Cobrança e Negociação

Fundamentos de Marketing

Análise de Investimentos

Gestão de Riscos e Seguros

Atividade Certificadora - Análise de

Gestão Estratégica de Pessoas

Investimentos Financeiros

Gestão Financeira

Atividade Certificadora - Análise de

Gestão Financeira para Pequenas Empresas

Negócios Bancários

Matemática Financeira

Atividade Certificadora - Análise Financeira

Mercado Financeiro e de Capitais

de Pequenas Empresas

Orçamento e Custos

Contabilidade Geral

Produtos e Serviços Bancários

Direito Aplicado à Gestão

Sistemas de Informações Gerenciais

Empreendedorismo

Ética Empresarial e Responsabilidade

Estatística

Socioambiental

DISCIPLINAS
OPTATIVAS
CARGA HORÁRIA DE 60H
CADA MÓDULO
Gestão de Projetos
Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS’
Negociação e Gestão de Conflitos

+120 H

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

CONHEÇA OUTRAS
SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS EM:
Graduação
Licenciatura
Superior tecnólogo
Pós-graduação
Cursos "in company"
Cursos on-line
Cursos e-learning
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