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Curso com aulas 100% síncronas

O planejamento tributário estruturado de forma eficiente é reconhecido por muitas empresas como uma das
formas de eficácia inquestionável para a melhoria de resultados financeiros e expansão do negócio. No
entanto para que o planejamento tributário tenha de fato a eficácia esperada, inúmeras variáveis devem ser
consideradas e, compreendidos os meandros legais.
A efetivação de um planejamento tributário é o que permite a racionalização da carga tributária a ser
suportada. No entanto, a implantação do planejamento tributário esbarra na falta de informação da classe
empresarial a respeito de como a adoção de tal conduta poderia beneficiar seu empreendimento, no sentido
de otimizar a aplicação dos recursos disponíveis. Ressalte-se que o planejamento, de um modo geral, é
imprescindível para o alcance e a manutenção de bons resultados.
Nos últimos 15 anos o Brasil vive uma onda de transformações que impulsiona o país rumo à era do
conhecimento. O uso de novas tecnologias para combate à sonegação representa a inserção do governo e
demais autoridades fiscais numa realidade que é marcada pela enorme influência dos recursos tecnológicos
e das habilidades humanas tanto no processo de geração de riqueza quanto na sua mensuração.
Para se tornarem competitivas e atenderem às exigências tributárias impostas pelo fisco as organizações
estão investindo em infraestrutura tecnológica e capital humano, pois entendem que mais importante do que
possuir equipamentos de última geração e otimização de processos, é fazer bom uso dessas ferramentas.
Para desempenhar esse papel os conhecimentos técnicos são imprescindíveis. A proposta deste curso é
apoiá-lo na superação dos desafios inerentes a atividade de assessoramento empresarial: a
profissionalização da gestão tributária, o uso de tecnologias e soluções fiscais como diferenciais
competitivos, e o desenvolvimento de competências técnicas com foco na atualização constante das práticas
de mercado.

PANORAMA
Com a expansão dos negócios e a necessidade de se adaptar e usar as constantes mudanças da legislação
a seu favor, muitas empresas estão reforçando suas áreas tributárias, tornando-as menos operacionais e
mais estratégicas. Os departamentos estão inclusive ganhando autonomia e deixando o guarda-chuva do
jurídico e da Contabilidade.
O novo perfil profissional exigido, no entanto, precisa agregar conhecimentos das duas disciplinas para
atender às atuais necessidades das organizações. Praticamente todas as grandes empresas estão com
posições abertas na área tributária e algumas chegam a demorar meses para conseguir preenchê-las. A
demanda em relação a essas contratações deve aumentar cerca de 30%.
A carga de impostos gira em torno de 40% do faturamento de uma empresa, um valor bastante expressivo.
É fundamental, portanto, estudar meios para reduzir esse montante de forma legal.
Além dos responsáveis pelo planejamento, a área tributária é formada por especialistas em contencioso,
que são encarregados de discutir com o Fisco e com o judiciário a forma e a necessidade de determinados
impostos, além dos que cuidam da parte operacional, que envolve apuração, pagamento e recolhimento dos
tributos.
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Um dos maiores desafios para os profissionais da área tributária é lidar com o uso crescente da tecnologia,
que aumenta tanto a agilidade na geração de informações quanto o controle e o rigor da fiscalização. Isso
exige um enfoque cada vez maior no trabalho de consultoria preventiva.
Estudar tributos pode parecer penoso no início, mas vale a pena. Um engano que administradores de
empresas de todo porte cometem é tratar o recolhimento de impostos como um assunto para o contador ou
para o advogado da empresa resolver na data de vencimento. Com a eficiência cada vez maior da
fiscalização e o aumento da concorrência, o recolhimento de tributos não pode mais ser visto como mero
cumprimento de obrigações. O tema exige dedicação e tempo para analisar e tirar o melhor proveito do que
a legislação tributária oferece. Sim, porque é possível estar dentro da lei e optar por uma forma menos
onerosa de pagar o IR, por exemplo.
É possível fazer do recolhimento de tributos uma ferramenta de administração no planejamento de longo
prazo, chegando a um saldo menor de tributos a pagar ao final do mês. E uma despesa menor com impostos
significa margem de lucro maior e mais competitividade.

OBJETIVOS
Oportunizar o aperfeiçoamento profissional a partir do aprofundamento teórico e prático no direito tributário,
gestão tributária e no planejamento tributário e áreas afins correlatas.
Analisar os efeitos da carga tributária nos negócios empresariais, bem como o gerenciamento tributário
interno, noções básicas da visão da auditoria sobre o controle tributário e o planejamento tributário, com
seus importantes aspectos, visando a economia de impostos.
Conhecer as vantagens e desvantagens existentes em cada um dos regimes de tributação em vigor (Lucro
Real, Presumido, Arbitrado e Simples Nacional), com vistas à identificação das alternativas legais para
redução da carga tributária e otimização da competitividade.
Capacitar os profissionais para interpretarem e aplicarem corretamente a legislação tributária incidente sobre
a atividade econômica das empresas, por meio de estudos de caso e cálculo dos tributos.
Resultados:
•
•
•

Você estará preparado (a) para a gestão tributária, o uso de tecnologia da informação, o
desenvolvimento humano e as competências técnicas.
A construção do conhecimento será de maneira prática, através do uso de técnicas de aprendizagem
que viabilizam uma intensa interação entre os instrutores e os participantes.
Você conseguirá desenvolver habilidades de gestão tributária a partir de uma visão crítica das
informações, dos processos e das melhores práticas de mercado.

DIFERENCIAIS DO CURSO
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso realizado na modalidade de aulas síncronas, sem necessidade de sair de casa.
Aulas ao vivo, com possibilidade de interação entre professores e alunos.
Professores de mercado e com formação acadêmica diversificada: doutores, mestres e
especialistas.
Equipe especializada para acompanhamento e condução do conteúdo.
Conteúdo disponível em vídeo-aulas, artigos e material de apoio.
Certificado reconhecido pelo MEC.
Ferramentas de comunicação e interação (fóruns, vídeo conferência, mensagens e chats).
Atividades voltadas para prática do profissional.
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PÚBLICO ALVO
Administradores, Contadores, Advogados e Empreendedores que atuam com assessoramento empresarial,
seja como consultor ou colaborador.

Graduados que atuam ou desejam atuar na área fiscal e tributária de organizações empresariais, para
uma atuação eficaz na gestão fiscal e no planejamento tributário.
Profissionais que pretendem iniciar o seu próprio negócio no setor ou ocupar posições de liderança nas
organizações. E, sobretudo, para os profissionais que desejam adquirir competências para proporcionar
soluções tributárias que mitiguem riscos e reduzam, de maneira lícita, a carga tributária das empresas.

REGIME DE FUNCIONAMENTO
O curso terá seus encontros, com aulas síncronas, às sextas-feiras das 19h00 às 23h, aos sábados
das 8h às 18h e aos domingos de 8h às 12 horas. O docente de cada módulo postará o conteúdo e
uma atividade no portal do aluno, para que o mesmo faça a leitura e atividade antes da aula. Essa
dinâmica será o fomento para o desenvolvimento do módulo. O cronograma do curso priorizará os
encontros presencias mensais.

METODOLOGIA DO ENSINO
A metodologia possui foco na aprendizagem em ação, baseando-se na relação ação-reflexão-ação.
Considera que o desenvolvimento intelectual envolve o sentir e a aproximação entre a prática e a teoria
num constante processo de reflexão, por meio da problematização das questões relacionadas ao Direito
Tributário, Gestão Tributária e Planejamento Tributário.
As atividades de ensino se articulam em torno do plano metodológico da seguinte forma (aulas
síncronas):
•
•
•

30% da carga horária focada na parte teórica (exposição de conteúdos de forma dialogada,
seminários, leituras críticas, leituras dirigidas, produção textual com análise teórico-crítica da
bibliografia de cada disciplina).
50% da carga horária dedicada a estudo de casos, trabalho em grupo, pesquisa aplicada e
resolução de problemas.
20% da carga horária destinada a atividades presenciais de livre negociação entre os docentes
e discentes.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação tem a função de acompanhar o processo de aprendizagem. É obrigatória e os alunos devem
obter aprovação em todos os módulos para a obtenção do título de especialista. Os instrumentos de
avaliação são diversificados, incluindo a elaboração de artigos, cases, entre outros, e a monografia.
A escolha do instrumento de avaliação é de responsabilidade do professor, devendo constar
expressamente no Plano de Ensino do módulo. Em caso de opção por avaliação extraclasse, através
da entrega de trabalho, recomenda-se o prazo de 30 dias, para posterior envio ao professor.
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A avaliação do rendimento acadêmico será feita por módulo, incidindo sobre o aproveitamento e a
assiduidade. A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo
de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e cumulativos de apuração do
desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências
exigidos para o conhecimento e intervenção na realidade, para o exercício profissional e científico e
para a formação e a educação integral e continuada.
Os resultados do aproveitamento da aprendizagem são expressos sob a forma de notas que variam de
0 (zero) a 10 (dez), com intervalos de 0,1 (um décimo), sendo que a média para aprovação deve ser
igual ou superior a 7 (sete).
Caso o aluno da pós-graduação não logre aprovação por nota no módulo, lhe é facultado solicitar
avaliação substitutiva.
Quanto a Avaliação do Curso, é efetuado a cada módulo, de acordo com o modelo de Ficha de
Avaliação da IES.

SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA
O aluno deverá atender o percentual mínimo legal de 75% de frequência em cada módulo, conforme a
Resolução do CNE/CES n° 1, de 8 de junho de 2007, sob pena de reprovação. O controle das presenças
é efetuado pelo professor, através da lista de presença e, posteriormente, arquivado na Secretaria da
Faculdade AJES.
Em caso de ausência no módulo, o aluno deve protocolar requerimento com justificativa junto a
Secretaria da Faculdade AJES.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O trabalho de conclusão de curso adotado pela IES consiste na elaboração de Monografia. São
reconhecidas como monografia as seguintes modalidades: artigo científico.
Os objetivos da Monografia são os de propiciar aos pós-graduandos a ocasião de demonstrar o grau
de habilitação adquirido, o aprofundamento temático, o estímulo à produção científica e à consulta de
bibliografia especializada.
A Monografia (Trabalho Final do Curso) é considerada uma carga horária de 90 horas e é avaliada pelo
professor orientador, sem banca presencial.

PERFIL DO EGRESSO
Analisar as práticas de gestão empresarial e financeira e oferecer ao profissional um material que reúne
teoria e prática em dose adequada para a compreensão do direito tributário, gestão tributária e
planejamento tributário preventivo.
Compreender os objetivos do direito tributário, da gestão tributária e do planejamento tributário; avaliar
riscos relacionados ao planejamento tributário; compreender as fases do planejamento tributário;
entender como evitar riscos inerentes aos processos de implementação; reconhecer as diversas
técnicas do planejamento tributário e identificar oportunidades relacionadas ao planejamento tributário.
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CERTIFICAÇÃO
De acordo com a Resolução nº 01/2007, do Conselho Nacional de Educação, será conferido o
respectivo Certificado de Master of Business Administration (MBA) em Direito Tributário, Gestão
e Planejamento Tributário pela Faculdade AJES.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Dispõe de um conteúdo programático moderno – que atende às demandas do mercado – ministrado por
docentes qualificados, as aulas síncronas favorecem os debates e a troca de experiências entre os
participantes, visando evitar, identificar e apresentar soluções sobre os diversos problemas tributários
empresariais.
1) Direito Tributário
2) Contabilidade e Gestão de Custos
3) Elaboração e Análise das Demonstrações Contábeis
4) Tributos Diretos - IRPJ e CSLL (Lucro Real, Presumido e Arbitrado)
5) Tributos Indiretos – ICMS, IPI, PIS/COFINS e ISSQN
6) Contabilidade Gerencial
7) Contabilidade Tributária
8) Simples Nacional
9) Compliance e Planejamento Tributário
10) Recuperação de Créditos Tributários (Administrativo e Judicial)
11) Direito Tributário - Contencioso Administrativo e Processos Judiciais
12) SPED - Escriturações Contábeis e Fiscais (ECD, ECF e ICMS/IPI, Contribuições e Reinf)
13) Controladoria Empresarial
14) Auditoria Fiscal e Tributária
15) Desenvolvimento Integral do Potencial Humano
16) Direito Societário (Sociedades, recuperação e falência empresarial)
17) Gestão Trabalhista e Previdenciária
18) Reorganizações Societárias (aquisição, fusão, cisão e incorporação)

A Faculdade AJES, reserva-se o direito de substituição de quaisquer um dos docentes relacionados nas
disciplinas em caso de doença ou força maior, a substituição será obedecendo à Legislação vigente.

EMENTAS
1) DIREITO TRIBUTÁRIO – Adriano Henrique de Oliveira Alonso
Direito Tributário. Fontes. Espécies tributárias. Repartição das competências tributárias. Legislação
tributária. Obrigação tributária. Sujeitos da obrigação tributária. Crédito tributário. Suspensão e extinção do
crédito tributário.
2) CONTABILIDADE E GESTÃO DE CUSTOS – Fernando Batista da Bandeira Fontoura
Conceitos, Objetivos e Finalidades da Contabilidade de Custos. Conceito de custos, despesas, investimento
e gastos. Princípios e conceitos contábeis aplicados à Contabilidade de Custos. Classificação e
Nomenclatura dos Custos. Custos fixos e custos variáveis, custos diretos e indiretos, custos controláveis e
não controláveis. Custos primários e custos de transformação. Objeto de custeio. Custos com Materiais
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Diretos e Indiretos. Alocação dos custos com matéria-prima, material secundário e material de embalagem.
Métodos de controle de estoques de materiais. Controle e Registro Contábil de Custos. Apuração do Custo
dos Produtos, Mercadorias ou Serviços Vendidos. Custos com mão de obra direta e indireta. Alocação dos
custos com mão de obra. Sistemas de Acumulação de Custos. Acumulação de custos por ordem de
produção ou encomendas. Acumulação de custos por processo. Métodos de Custeio: Custeio por Absorção,
Custeio Variável. Custeio Baseado em Atividades (ABC). Custeio Pleno (RKW). Custo por Produto, Custo
por Processo. Custos para Controle: Custos reais (históricos), estimados e projetados. Custo Padrão.
Componentes do custo padrão (padrões físicos e padrões financeiros). Formação do Prego de Venda.
Orçamento e Análise do Lucro Bruto.
3) ELABORAÇÃO E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – Alexandre Alcantara
Preparação das demonstrações financeiras para análise; Os principais indicadores econômicos financeiros;
Índices de liquidez, Índices operacionais; Índices econômicos; Índices de mercado; Índices de desempenho
gerencial; Técnicas de análise de balanço; Análise através de índices; Análise de contexto: dados históricos;
Análise comparativa com empresas do ramo; Fatores de desequilíbrio; As limitações da contabilidade para
a análise; A importância das notas explicativas; Quadros analíticos suplementares; Parecer conclusivo da
análise de balanço.
4)TRIBUTOS DIRETOS – IRPJ E CSLL (LUCRO REAL, PRESUMIDO E ARBITRADO) – Oreniva Patricia
dos Santos Alves
Regimes Tributários Federais. Tributos sobre lucro. Apuração do IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido,
percentuais de presunção definidos em legislação. Possibilidades de Arbitramento. Lucro Real. Atividades
Obrigadas. Apuração anual com bases estimadas
mensais e trimestral. Obrigatoriedade. Cálculo.
5) TRIBUTOS INDIRETOS – ICMS E IPI, PIS/COFINS E ISSQN – Oreniva Patricia dos Santos Alves
ICMS. Princípios. Elementos da Obrigação Tributária. Contribuinte. Fato Gerador. Base de Cálculo.
Alíquotas. Diferencial de alíquotas (EC 87/2015). Limitação ao crédito. Regras gerais para tomada de crédito.
Momento do lançamento do crédito e crédito extemporâneo. Operações com possibilidades de tomada de
crédito. Hipóteses de não-incidência, diferimento, isenção. Vedação, estorno e manutenção do crédito.
Redução de base de cálculo. Substituição Tributária. Antecipação Tributária. IPI. Princípios. Modalidades de
Industrialização. Contribuinte. Fato Gerador. Base de Cálculo. Alíquotas (NCM). Momento da tomada do
crédito. Créditos admitidos pela legislação. Operações de devolução e retorno. Crédito extemporâneo.
Hipóteses de não industrialização, não incidência/isenção/ estorno de crédito e suspensão e manutenção
do crédito. Vedação ao crédito. Aquisição de insumos empregados na industrialização de produtos isentos,
alíquota zero e não tributados.
PIS/COFINS. Princípios. Legislação. Formas de incidência. Contribuintes. Receitas Tributadas com alíquota
zero e suspensão. Regime Cumulativo (definições de receita bruta, contribuintes, base de cálculo, alíquotas,
fato gerador, forma e prazo de recolhimento). Regime não cumulativo (contribuintes e pessoas jurídicas não
alcançadas, receitas não alcançadas, base de cálculo e exclusões, fato gerador e alíquotas, receitas isentas
e sujeitas à alíquota zero). Apuração de crédito no regime não cumulativo. Tributação do PIS/COFINS
monofásico e substituição tributária. ISSQN. Princípios. Legislação. Conceito de Prestação de Serviços.
Sujeito Ativo e Passivo. Critério espacial. Contribuinte do ISSQN. Retenção na fonte. Não incidência. Fato
gerador. Base de cálculo. Alíquotas. Recolhimento do ISSQN. Isentos ou imunes. Responsabilidade pela
retenção do ISSQN. Cadastro de empresas prestadoras de outros Municípios.
6) CONTABILIDADE GERENCIAL – Eloi Almiro Brandt

MBA DIREITO TRIBUTÁRIO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO

6

MBA DIREITO TRIBUTÁRIO, GESTÃO E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Contabilidade: Sistema de Informação Gerencial. Controller: funções e atribuições. Controle Interno. Custeio
Baseado em Atividades e o ABM. Processo do Taget Costing e o Custeio Kaizen. Sistema de Custeamento
RKW. O EVA e o MVA como Instrumentos de avaliação de negócios. Balanced Scorecad: sistema de
avaliação de desempenho. Formação de preços. Análise de Orçamentos.
7) SIMPLES NACIONAL – Silvio Aparecido Crepaldi
Aspectos Tributários do Sistema de Apuração Unificada. Formas de Apuração e Cálculo. Segregação de
Receitas. Definição de ME/EPP e Receita Bruta Anual. Opção, inscrição, vedação e baixa. Tributos
Abrangidos. Fator R. Situações Especiais. Obrigações Trabalhistas. Escrituração Contábil e Ganho de
Capital.
8) RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS I (ADMINISTRATIVO e JUDICIAL) – Oreniva Patricia
dos Santos Alves
Histórico. Principais Hipóteses de Pagamentos de Tributos Indevidamente e/ou a Maior para Optantes pelo
Simples Nacional. Produtos com Incidência Monofásica de PIS e COFINS. Recolhimento do ICMS
Substituição Tributária no Simples Nacional. Receitas Não Tributadas. Hipóteses de Tomada de Crédito.
Restituição e Compensação. Possibilidades de Créditos nas Empresas Não Optantes pelo Simples
Nacional. PER/DCOMP – Pedido de Restituição e Declaração de Compensação. Revisões Fiscais.
Retificações de Obrigações Acessórias. Ações judiciais aplicáveis à recuperação de crédito. Teses
tributárias em evidência. Teses voltadas para recuperar tributos incidentes sobre a receita bruta/
faturamento. Teses voltadas para recuperar tributos incidentes sobre a folha de salários. Teses voltadas
para recuperar tributos incidentes sobre a fatura de energia elétrica. Demais teses tributárias. IN 1717.
Precatório Judicial. Casos práticos.

9) COMPLIANCE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO Silvio Aparecido Crepaldi
Planejamento e Gestão sob o enfoque do Compliance Tributário entre mitigação de Riscos Fiscais e
diminuição da Carga Tributária das organizações. Conceitos e premissas básicas do planejamento tributário.
Elisão e evasão fiscal. Sonegação fiscal. Simulação. Desconsideração da personalidade jurídica. Tipos
Societários. Reorganização societária (fusão/cisão/incorporação). Operações envolvendo permuta e compra
e venda de bens. Principais itens a serem observados na escolha do regime de tributação. Lucro real
trimestral e anual - vantagens e desvantagens. Despesas dedutíveis e indedutíveis. Hipóteses em que é
vantagem o pagamento de juros sobre capital próprio. Pró-labore X distribuição de lucros X juros sobre o
capital próprio. Compensação de prejuízos fiscais. Casos práticos.
10) CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA – Alexandre Alcantara
Complexidade tributária; Carga Tributária; A importância da adoção sistemáticas de mecanismos de
compliance e planejamento tributário; Aspectos essenciais para enfrentar as ações de auditoria fiscal
tributária.
11) DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E PROCESSOS JUDICIAIS – Silvio
Aparecido Crepaldi
Direito Constitucional Tributário e Teoria Geral do Direito Tributário (noções). Sistema Tributário e Princípios
Constitucionais Tributários. Normas Gerais de Direito Tributário. Competências Tributárias. Tributo: conceito
e espécies tributárias. Fontes do Direito Tributário. Vigência, aplicação e interpretação das leis tributárias. A
regra- matriz de incidência de incidência: hipótese tributária e fato jurídico tributário. Crédito Tributário e o
instituto do lançamento. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Extinção do crédito tributário.
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Noções de processo tributário. Conceito, finalidade e espécies. Princípios aplicáveis. Processo
administrativo tributário: espécies, fases e princípios. Processo judicial tributário. Execução Fiscal. Meios de
defesa do devedor. Ação anulatória de lançamento tributário. Ação declaratória. Ação de repetição do
indébito tributário. Mandado de Segurança.
12) SPED – ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DIGITAIS (ECD, ECF E ICMS-IPI,
CONTRIBUIÇÕES, REINF) – Paolla das Graças Felix Munarim Hauser
Projeto SPED e das Escriturações Contábeis Digitais (ECD e ECF). Transmitir os principais aspectos
técnicos relacionados as regras e leiaute do SPED Contábil e ECF. Desenvolver práticas de Gestão Contábil
e Tributária a partir de uma visão crítica das informações fornecidas aos órgãos governamentais.
Escriturações Fiscais Digitais (EFD ICMS/IPI, Contribuições e Reinf). Apresentar os aspectos teóricos e
práticos relacionados ao leiaute e ao preenchimento das informações fiscais. Apresentar práticas sobre
gestão fiscal de estoque, auditorias fiscais nas apurações tributárias e parametrizações fiscais.
13) CONTROLADORIA EMPRESARIAL – Ricardo Borges Rezende
Papel da Controladoria no Contexto Organizacional; Autoridade e Responsabilidade da Controladoria como
Órgão; Instrumentos de Controle Gerencial; O Processo de Planejamento Empresarial; Preço de
transferência; Mensuração do Resultado Econômico; Avaliação de Resultados e Desempenhos
Econômicos. Gestão Estratégica de Custos: Análise Estratégica versus Análise Tradicional; Receitas e
Custos Relevantes e o Processo Decisorial; Gerenciamento do Custo: qualidade, tempo e a teoria das
restrições.
14) AUDITORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA – Bruno Marçal
Conceituação das Auditorias Digitais e explanação dos principais Cruzamentos de Informações realizados
pelos órgãos regulamentadores em obrigações principais e acessórias; Aplicação de casos práticos de
Auditorias Digitais em arquivos do SPED, com emissão de parecer e discussão sobre os cruzamentos de
informações
15) DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO POTENCIAL HUMANO –
Atualmente as organizações buscam profissionais com perfil de Gestão Corporativa e que possam ter uma
visão sistêmica do negócio e das relações humanas. Este módulo apresenta fatores que conduzem ao
Desenvolvimento Integral do Potencial Humano e os Desafios do Desenvolvimento Humano; A diferença
entre caráter e personalidade; As virtudes e as forças de caráter; Introdução a visão integral; As linhas de
Desenvolvimento de Inteligências Múltiplas; Os níveis de Desenvolvimento ou Inteligências Múltiplas; Os
níveis do Desenvolvimento Humano; A dinâmica espiral e a matriz da plenitude; Nossa capacidade de
transformação pessoal (CTP).
16) DIREITO SOCIETÁRIO (SOCIEDADES, RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA EMPRESARIAL) – Marina
Zava de Faria
Teoria geral do direito de empresa e o Direito Empresarial. Empresário. Nome Empresarial. Livros
Empresariais. Propriedade Industrial. Estabelecimento Empresarial. Sociedades Empresárias. Tipos de
Sociedades Empresárias. Modificações nas Estruturas das Sociedades Empresárias. Grupos de
Sociedades. Direito cambiário: títulos de crédito; institutos aplicáveis aos títulos de crédito. Contratos
Mercantis. Regime de insolvência empresarial (recuperação e falência).
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17) GESTÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - Krystina Karen Oliveira Chaves
Direito do Trabalho: introdução ao direito e às normas jurídicas; relação com os demais sub-ramos do direito;
princípios gerais do direito do trabalho; contrato individual de trabalho: caracterização do vínculo
empregatício; tipos de contrato quanto ao prazo; salário e remuneração (todas as verbas trabalhistas);
término do vínculo (todas as formas); justa causa e despedida indireta; estabilidade; FGTS; férias; aviso
prévio; duração do trabalho; intervalos; alteração do contrato de trabalho. Direito coletivo do trabalho:
acordos e convenções coletivas. Direito previdenciário: princípios constitucionais de seguridade social;
regime geral de previdência social: conceitos gerais; segurados obrigatórios; dependentes; aquisição,
manutenção e perda da qualidade de segurado; contribuições do segurado e da empresa; arrecadação e
recolhimento das contribuições e obrigações acessórias; acidente do trabalho.
18) REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA (AQUISIÇÕES, FUSÕES, CISÕES E INCORPORAÇÕES) – Marina
Zava de Faria
Código Civil, Lei da Sociedades Anônimas e demais legislações. Aspectos Societário e Tributário. Espécies
Societárias. Planejamento Societário. Reorganização Societária (M&A). Incorporação. Fusão. Cisão e
Aquisição. Due Diligence. Grupos Econômicos. Ágio ou Deságio. Equivalência Patrimonial. Exercícios.

As ementas poderão ser ajustadas conforme demandas de mercado, novas legislações, novos cenários e
contextos.

COORDENAÇÃO
SILVIO APARECIDO CREPALDI é doutorando em Direito com especialidade em Ciências Jurídicas pela
Universidade Autónoma de Lisboa - Portugal; mestre em Administração pela Universidade Federal de Lavras
- UFLA; graduado em Direito pela Universidade Jose do Rosário Vellano (Unifenas – Alfenas-MG) e em
Ciências Contábeis e Administração pela Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Varginha
(Faceca – Varginha-MG).
Docente de cursos de graduação e de pós-graduação de diversas Universidades e Faculdades do Brasil;
docente do DALMASS – Escola de Líderes, do IPOG – Instituto de Pós-graduação e Graduação; da
Cenofisco - Centro de Capacitação Profissional, do ESP - Instituto de Especialização do Amazonas, do ESB
– Instituto de Ensino Superior Brasileiro, da Unilasalle – Faculdade La Salle – Lucas do Rio Verde-MT, da
Super Treinamentos, da Centro Oeste Cursos – Campo Grande MS; instrutor da Catho e-Learning, nos
cursos de Auditoria Contábil e Contabilidade Financeira e Gerencial.
É avaliador de cursos de graduação de Administração, Ciências Contábeis e Direito, e Avaliador de
instituições de ensino superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP - MEC).
Atua como Perito do Juiz do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e da Justiça Federal – Subseção
Judiciária de Uberlândia-MG; e representante docente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário; e
parecerista ad hoc e avaliador da Revista CEJ, do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal; e parecerista e avaliador de artigos da Revista de Direito GV Law Review, parecerista do Guia do
Estudante – Editora Abril, e membro do Conselho Editorial das revistas da FABES, da Revista Ciências
Sociais em Perspectiva, da Revista Agronegócios Online; da Revista Direitos Humanos e Democracia do
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu – Mestrado em Direitos Humanos da UNIJUI, da Revista Rumos
do UNICERP, da Revista Contabilidade Vista e Revista da FACE/UFMG, da Revista Amplitude da Faculdade
Ajes – Juína-MT; e sócio proprietário da Crepaldi Advogados Associados – Corporate and Tax Lawyers –
Uberlândia-MG. É integrante do Banco de Palestrantes cadastrados do Conselho Federal de Contabilidade
– CFC e, do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí – CRC PI. É avaliador ad hoc de artigos para o
Congresso Brasileiro de Contabilidade.
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Autor da Editora Atlas de: Contabilidade Rural – uma abordagem decisorial; Curso Básico de Contabilidade;
Curso Básico de Contabilidade de Custos; Contabilidade Gerencial – teoria e prática; Auditoria Contábil:
teoria e prática.
Autor da Editora Saraiva de: Planejamento Tributário: teoria e prática, Orçamento Público: planejamento
elaboração e controle, Contabilidade Fiscal e Tributária: teoria e prática e Auditoria Fiscal e Tributária;
Manual de Perícia Contábil.
Autor da Editora Forense de: Direito Tributário e Direito Financeiro.
Autor da Editora Juruá de: Direito Empresarial.
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/2262468831708205

DURAÇÃO E PERIODICIDADE
CARGA HORÁRIA
432 horas

DURAÇÃO
24 meses

DISCIPLINAS
18 disciplinas todas com encontros com 100% de aulas síncronas.

DOCENTES
ALEXANDRE ALCANTARA
Auditor Fiscal da SEFAZ Bahia desde 1987. Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela
UESC. Especialista em Direito Tributário pela UFBA. Especialista em Gestão Tributária pela UNIFACS.
Bacharel em Ciências Contábeis pela FVC. Autor do livro “Estrutura, Análise e Interpretação das
Demonstrações Contábeis” (Editora Atlas, 5ª edição). Professor em cursos de graduação, pós-graduação
e preparatório para concursos. Ministra cursos e palestras nas áreas Contábil e Tributária. Coordena o
Projeto de Auditoria Fiscal Contábil Digital, no âmbito da SEFAZ Bahia. Representante da SEFAZ Bahia
junto ao ENCAT (Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais), aonde
atua como líder nacional do Grupo de Trabalho de Auditoria Fisco-Contábil no âmbito das SEFAZ Estaduais.
Membro efetivo do Conselho Fiscal do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia (IAF).

BRUNO MARÇAL
Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal Fluminense. Especialista em Direito Tributário
pela Universidade Candido Mendes. Profissional com mais de 20 anos de experiência nas áreas de
Auditoria, Contabilidade e Tributação. Auditor Fiscal. Gerente de Auditoria Contábil da SEFAZ-GO.
Representante do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Goiás (CIRA) na
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Operação Reverso. Coordenador Nacional do GT-ENCAT Auditoria Fisco-Contábil. Certificação TADAT
(Tax Administration Diagnostic Assessment Tool) - BID & FMI; Ex-Coordenador do projeto de Recuperação
de Crédito Tributário 2016 – Consultoria Mckinsey x SEFAZ-GO; Ex-Auditor Independente da KPMG Rio de
Janeiro. Professor e Palestrante da SEFAZ-GO, SEFAZ-MA, SEFAZ-RN, SEFAZ-TO, GT-ENCAT 2016 e
2017, CRCPA, CRC-PB, IPOG, UEG e UNISC, ministrando cursos e treinamentos em diversas cidades do
Brasil. Instrutor das Auditorias Contábeis da SEFAZ-GO, SEFAZ- -MA, SEFAZ-TO, SEFAZ-RN e UFG
(turma de Auditores Fiscais ISS / 2016 - Goiânia).

SILVIO APARECIDO CREPALDI
Doutorando em Direito com especialidade em Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa Portugal; mestre em Administração pela Universidade Federal de Lavras - UFLA; graduado em Direito pela
Universidade Jose do Rosário Vellano (Unifenas – Alfenas-MG) e em Ciências Contábeis e Administração
pela Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Varginha (Faceca – Varginha-MG). Docente de
cursos de graduação e de pós-graduação do IPOG – Instituto de Pós-graduação e Graduação; instrutor da
Catho e-Learning, nos cursos de Auditoria Contábil e Contabilidade Financeira e Gerencial. É avaliador de
cursos de graduação de Administração, Ciências Contábeis e Direito, e Avaliador de instituições de ensino
superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP - MEC). Autor da Editora Atlas
de: Contabilidade Rural – uma abordagem decisorial; Curso Básico de Contabilidade; Curso Básico de
Contabilidade de Custos; Contabilidade Gerencial – teoria e prática; Auditoria Contábil: teoria e prática. Autor
da Editora Saraiva de: Planejamento Tributário: teoria e prática, Orçamento Público: planejamento
elaboração e controle, Contabilidade Fiscal e Tributária: teoria e prática e Auditoria Fiscal e Tributária;
Manual de Perícia Contábil. Autor da Editora Forense de: Direito Tributário e Direito Financeiro. Autor da
Editora Juruá de: Direito Empresarial.

ADRIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALONSO
Mestre em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Graduação em Direito pela Universidade Federal de
Goiás. Atuante na Advocacia entre 2006 e 2007. Docente atuante desde 2010. Professor da Graduação e
Pos-Graduação do IPOG. Aprovado nos concursos: Advogado Junior da Caixa Econômica Federal; Gestor
Jurídico do Governo do Estado de Goiás; Analista Judiciário do TRF- 1ª Região; Analista Processual do
MPU; Procurador da Fazenda Nacional- PFN e Defensor Público Federal -DPU

RICARDO BORGES DE REZENDE
Mestre em Ciências Contábeis pela UnB/UFPB/UFRN, Gestor de Finanças e Controle do Estado de Goiás,
atualmente Superintendente da Contábil da Secretaria da Economia e Contador Geral do Estado de Goiás.
Coordenador da Comissão Permanente de Estudos da Contabilidade Pública do CRC-GO e membro titular
da CTCONF. Professor em diversos cursos de pós-graduação, tendo experiência nas áreas CASP,
Controladoria, Análise e Auditoria Contábil, Custos e Planejamento Tributário.

ORENIVA PATRICIA DOS SANTOS ALVES
Contadora pela Universidade Federal do Ceará – UFC; Mestranda em Economia de Empresas – UFC;
Professora de graduação e pós-graduação. Experiência de 15 anos nas áreas Contábil e Fiscal. Especialista
em SPED. Palestrante e Instrutora do CRC-CE. Membro da Comissão Técnica do SPED e do Simples
Nacional do CRC-CE; Mentora da Incubadora de Empresas Contábeis Contabilidade do Futuro; Sócia
Proprietária da OPA Soluções Contábeis e da OPA Treinamentos.
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PAOLLA DAS GRAÇAS FELIX MUNARIM HAUSER

Contadora formada pelo Centro Universitário UniBrasil e Auditora registrada no CNAI. É
especialista tributária pela Faculdade de Educação Superior do Paraná – FESP, pós-graduada em
Direito Tributário no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários - IBET e mestranda em Contabilidade
Tributária pela Fucape – Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia
e Finanças. Atualmente é Gerente Tributária na VBR Brasil - Auditoria Independente, atuando na
área de auditoria e consultoria tributária e previdenciária. É também Professora de graduação e
pós-graduação nas modalidades presencial e à distância do Centro Universitário Internacional
Uninter e da FAE Centro Universirário. Iniciou a carreira contábil em 2003 na área de departamento
de pessoal e recursos humanos adquirindo experiência em diversos setores do mercado. Em 2011
passou a atuar como Consultora de Tributos Federais, Contabilidade e Legislação Societária, bem
como, a ser Redatora de Publicações Periódicas e Palestrante em cursos e treinamentos
profissionalizantes relacionados aos assuntos tributários atuais. Autora dos livros: Contabilidade
Tributária: dos conceitos a aplicação - editora Intersaberes. Imposto de Renda das Pessoas Físicas
e Jurídicas: da compreensão ao planejamento – editora Intersaberes Coautora dos e-books: Nova
Previdência, alíquotas de contribuição. Covid-19 e seus reflexos nas relações trabalhistas
ELOI ALMIRO BRANDT

Possui mestrado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (2000) e graduação em Ciências Contábeis pela Universidade de Santa Cruz do Sul
(UNISC). É professor da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Professor convidado em
cursos de MBA da UNISINOS, IMED, FADISMA, UNIVATES, UCS, UNIJUI, UNIARP e UNOESC..
Tem experiência na área de gestão, com ênfase em Custos, e em Planejamento Estratégico,
atuando principalmente nos seguintes temas: desempenho, custos, informações gerenciais,
estratégia competitiva, performance e controladoria. Coordenou o curso de graduação de Ciências
Contábeis da UNISC Sobradinho (2009-2015) e Chefe do Departamento de Ciências Contábeis
UNISC (2016-2019). É coordenador na UNISC, dos MBAs em Controladoria, Gestão Estratégica
de Custos e do curso de Especialização em Cooperativismo de Crédito.

FERNANDO BATISTA DA BANDEIRA FONTOURA

Doutor em Desenvolvimento Regional- Organizações e Mercados, pela Unisc (2019), mestre em
Administração pela Fundação Getúlio Vargas- EBAPE-FGV RJ, em (2009). Graduado em Ciências
Contábeis pela Universidade de Santa Cruz do Sul (2002), MBA em Administração e especialista
em Gestão empresarial. Diretor da Controler Assessoria Empresarial. Experiência em consultoria
organizacional na área de estratégia, desenvolvimento organizacional, métodos de custeio com
ênfase na escolha da metodologia de custeio e a necessidade informacional da organização e
gestão de unidades familiares. Interesse em pesquisas nas seguintes áreas: custos industriais,
gestão estratégica de custos, custos e controles na atividade agropecuária, teoria das restrições,
desenvolvimento e avaliação de desempenho empresarial, controladoria empresarial, teorias e
epistemologias em gestão, desenvolvimento organizacional e regional. Pesquisador do grupo de
pesquisa em Desenvolvimento Regional do PPGDR UNISC-RS, e do projeto de pesquisa sobre
tecnologia da informação e controles na atividade rural. Atuação como docente na Fargs, FGV, na
Unisc e professor convidado da UCS, FAHOR, FABE, UFN, UNILASSALE em cursos de
especialização e MBA. Docente vinculado ao departamento de gestão de negócios e comunicação
da UNISC e do programa de mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional da Unisc,
atuando na linha de pesquisa " organizações, mercados e desenvolvimento.
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KRYSTINA KAREN OLIVEIRA CHAVES
Mestrado em Direito, Políticas e Desenvolvimento Regional pelo Centro Universitário do Pará - CESUPA
(2012-2014). Pós graduada em Direito de Estado pela Faculdade do Pará (2005). Possui graduação em
Direito pela Universidade da Amazônia (1998). É docente há 08 (oito) anos, especificamente das disciplinas
Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mas também de Direito Civil e de Métodos Alternativos de
Resolução de Conflitos. Tem experiência na área de Direito e Gestão Pública, com ênfase em Direito
Administrativo, Trabalhista e Direito Público.

MARINA ZAVA DE FARIA
Advogada e Professora. Atuação com ênfase em Direito Empresarial. Doutora em Direito Comercial pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Mestre em Direito, Relações Internacionais e
Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2014). Especialista em Direito Empresarial
e Docência Universitária pelo Instituto Goiano de Direito Empresarial. Especialista em Direito Processual
Civil pela Universidade Cândido Mendes. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
Goiás. Advogada da MZ Advocacia Corporativa. Membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB/GO.
Professora do curso de Direito da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Pontifícia Universidade Católica
de Goiás (PUC-GO), Escola Superior Associada de Goiânia (ESUP), Professora de Pós Graduação da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás e IPOG.

INVESTIMENTOS
Taxa de Matrícula R$ 300,00
24 Parcelas de R$ 520,00 para pagamento na pontualidade 10% desconto = R$ 468,00
12 Parcelas de R$ 1.040,00 para pagamento na pontualidade 15% desconto = R$ 884,00
Pagamento à vista R$ 9.000,00
Informações: 66-9-8118-0447 com Clodis Menegaz – 66-9-8437-5589 – Alexsandra
Previsão de início do curso: 07 a 09 de agosto de 2020
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