


A Escola de Negócios FUCAPE, reconhecidamente a melhor pela avaliação do MEC, apresenta a nova 

grade do MBA em Contabilidade e Controladoria aplicadas ao Setor Público.  

 

O curso foi idealizado para atender a crescente demanda social por mais transparência e accountability no 

uso dos recursos públicos e para focar o estudo da Contabilidade nos aspectos de controle e gestão, 

indispensáveis aos agentes públicos. 

 

O MBA é direcionado aos profissionais da gestão pública nas áreas de finanças, contabilidade, 

planejamento estratégico, gestão, controle, auditoria, ou afins, que necessitam de uma base conceitual e 

instrumental adequadas às normas internacionais (IPSAS/NBCASP). 



Nível: Pós-Graduação Lato Sensu 

Titulação: Especialista 

Coordenação:    

Prof. Dr. Aridelmo Teixeira 
Doutor em Controladoria e Contabilidade pela USP, especializado em Contabilidade Gerencial Estratégica, Controladoria, 

Previdência, Avaliação de Ativos, Qualidade dos Lucros, Accruals, IFRS's, CPC´s e IPSAS, Administração de Empresas e 

Empreendedorismo. 

Prof. Dr. Valcemiro Nossa 

Doutor em Controladoria e Contabilidade pela USP, especializado em Contabilidade Ambiental, Ensino da Contabilidade, 
Controladoria, Contabilidade Gerencial e Finanças. 

 

Os coordenadores estão à disposição para reuniões pré-agendadas.  



PROGRAMA 
 

  

  
 
 



SELEÇÃO: 

1ª etapa (eliminatória): Análise de Currículo  

A seleção será realizada pela Comissão de Pós-Graduação (CPG) através de análise do currículo, em que  

serão observados a área de atuação profissional do candidato, a experiência profissional e a formação 

acadêmica.  

 

Resultado da 1ª etapa: 

Será enviado, por e-mail, para o candidato, 48 horas após a inscrição. 

 

 



SELEÇÃO: 
2ª etapa (classificatória): Entrevista Coletiva 
Realizada com os coordenadores dos Cursos de Pós-Graduação. A entrevista será marcada pelo setor de 
matrículas. 
 
O candidato deverá comparecer para a entrevista coletiva munido da seguinte documentação (uma cópia de cada): 
- Cédula de Identidade 
- CPF  
- Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de Curso (Cópia Autenticada) 
- Histórico Escolar do curso de Graduação (Cópia Autenticada) 
- 02 fotografia 3x4, recente 
- Pagamento da 1ª mensalidade, recolhida junto ao departamento financeiro. 
 
Para participar do processo seletivo é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor R$60,00. 

 
 
 



MATRÍCULA: 

Deverá ser feita no dia da entrevista coletiva.  

 

O Plano de Pagamento está estabelecido para 20 mensalidades. 

Opções para o pagamento: 

(a) Desconto no valor total do curso para pagamentos à vista. 

(b) Descontos no valor da matrícula, para matrículas antecipadas, segundo tabela a ser definida. 

Para mais informações sobre o investimento, favor entrar em contato com nossos Consultores. 

 

Aula Inaugural: 17 de outubro de 2014. 

 
 
 
 



INFORMAÇÕES GERAIS: 

Dias e horários: Sexta-feira (18h30min às 22h55min) e Sábado (8h às 18h), quinzenalmente.  

Duração: 18 meses, aproximadamente. 

Carga horária: 375 h/a  

Vagas limitadas 

Investimento :  

• 20 x R$ 795,00  

• 25 x R$ 650,00 

• 30 x R$ 560,00 

Após concluir o MBA, o aluno poderá utilizar 70% do valor investido  

em um curso de mestrado na FUCAPE. 

 

 

  

  
 
 



 

 

 

 

CONTATOS: 
 

Setor Comercial 

27 4009.4414 | cursos@fucape.br  

 

  

  
 
 


