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CURSO DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM GESTÃO TRIBUTÁRIA 
 

Coordenação: Prof. Dr. Otávio Gomes Cabello 
ocabello@unicamp.br  

 

HOME: APRESENTAÇÃO DO CURSO 

Considerando o cenário tributário brasileiro o curso de especialização em Gestão Tributária da 

Unicamp foi concebido para profissionais terem competência e habilidades para lidar com o dina-

mismo, a complexidade e as oportunidades emergidas da legislação tributária. O curso não é vol-

tado apenas para ensinamentos das normas tributárias de todos os principais tributos, mas também 

objetiva capacitar gestores tributários capazes de aplicar uma gestão tributária plena, seja na eli-

minação ou mitigação de riscos tributários ou no aproveitamento de redução e otimização de tri-

butos. 

 

O curso foi dividido em três grandes módulos, sendo:  

(1) Introdução à Gestão de Tributos;  

(2) A Gestão de Tributos no Ambiente Empresarial;  

(3) Gestão Tributária Avançada.  

No primeiro módulo as disciplinas são voltadas a formação de uma base teórica, conceitual e nor-

mativa básica, visando preparar o aluno para os demais módulos.  

No segundo módulo estão as disciplinas específicas de todos os principais tributos (indiretos; sobre 

o lucro; sociais e encargos; patrimônio e transferências patrimoniais; importação e exportação), 

bem como disciplinas voltadas a aplicações normativas, como SPED e regime tributário simplifi-

cado.  

Por fim, o terceiro e último módulo, traz disciplinas aplicadas à questões avançadas da gestão tri-

butária como incentivos fiscais, reorganização societárias, contencioso fiscal e práticas de planeja-

mento tributário. 

O público-alvo desse curso são profissionais das áreas de contabilidade, direito, administração, 

economia e profissionais que atuam na área tributária ou afins.  

O corpo docente do curso de formação de especialistas em Gestão tributária é composto por do-

centes da Unicamp e convidados visando oportunizar uma variedade de experiências e pontos-de-

vista em uma área inter e multidisciplinar. Essa estratégia visa oportunizar uma visão abrangente 

de entendimentos (conceituais e práticos). Sendo assim, o corpo docente é composto por servido-

res públicos, atuantes na Receita Federal e Fazendas Estadual e Municipal, consultores tributários 

e pesquisadores. Com isso o aluno terá contato com vários posicionamentos de uma área tão con-

troversa e dinâmica. 
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CURSO: OBJETIVOS 

PRINCIPAL: Prover aos participantes conhecimentos sobre os tributos de forma a desenvolver uma 
visão objetiva e focada para a execução de uma gestão de tributos plena em todas as esferas (federal; 
estadual e municipal), seja na eliminação ou mitigação de riscos tributários ou no aproveitamento 
de redução e otimização de tributos. 

SECUNDÁRIOS: Despertar a consciência sobre as responsabilidades profissionais, econômicas e 
sociais do profissional da área tributária, contribuindo para uma formação ética-profissional e de 
valores que permita atuar com dignidade no desenvolvimento socioeconômico do país, bem como, 
o contínuo aprimoramento de seus conhecimentos. Formar Gestores Tributários com capacidade de 
liderança e de tomada de decisões, atuando no gerenciamento e desenvolvimento das atividades 
organizacionais e sociais. 
 

Para atender as exigências de mercado e o objetivo traçado. A estrutura curricular do curso foi 
preparada para formar o Gestor Tributário com as seguintes habilidades e conhecimentos: visão 
panorâmica dos conteúdos básicos que circundam a área tributária, como: matemática financeira, 
direito tributário, contabilidade societária e tributária e controladoria; as regras principais e 
acessórias de todos os tributos empresariais, bem como a gestão, auditoria e planejamento destes. 
 
 

PÚBLICO-ALVO: Graduados em Ciências Contábeis, Economia, Administração, Direito e demais área 
afins. 
 

COORDENAÇÃO:  
Prof. Dr. Otávio Gomes Cabello. Professor e Pesquisador da FCA/UNICAMP – Graduação, especiali-
zação, Mestrado e Doutorado desde 2015. Graduado em Ciências Contábeis pela ITE de Bauru 
(2003), Especialista em Controladoria e Finanças pela ITE de Bauru (2005), Mestre em Controladoria 
e Contabilidade pela FECAP/SP (2005), Doutor em Controladoria e Contabilidade – FEA/USP (2012) 
e Pós-doutorado na Münster University – Alemanha (2020). Atua na área tributária desde 2000, ou 
seja, possui mais de 20 anos de experiência. Consultor tributário desde 2005 – pequenas, médias e 
grandes empresas. Atuou como professor de MBA’s da área tributária – FIPECAFI, INPG, IPOG, UEL, 
UNISO, etc.  
Acesso ao lattes: http://lattes.cnpq.br/4379417867756097 
 

 

DIAS E HORÁRIOS DAS AULAS: O curso é oferecido em Campinas quinzenalmente: sextas-feiras, das 
19h às 23h e sábados, das 08h às 12h e das 13h às 17h. 
 

PERÍODO DO CURSO: As aulas iniciam-se sempre nos meses de março e se encerram em agosto ou 
setembro do ano-calendário seguinte. O curso possui carga horária de 362 horas e estima-se um prazo 
de 20 meses para a conclusão do programa, considerando a entrega do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC). 

 

http://lattes.cnpq.br/4379417867756097
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CERTIFICAÇÃO 

A Unicamp, através de sua Escola de Extensão, emitirá certificados para os alunos aprovados no 

Curso de Formação de Especialista em Gestão Tributária - Modalidade Extensão Universitária, de 

acordo com os requisitos exigidos no processo de avaliação. 

 

DIFERENCIAL DO PROGRAMA 
 

Networking: o curso permite estabelecer networking com os professores, palestrantes convidados 
e colegas, ampliando a troca de experiências e relacionamentos profissionais e criando a possibili-
dade de cooperações futuras e novas oportunidades de trabalho. Esse diferencial se dá pelo curso 
ser 100% presencial, uma vez que esse networking é muito limitado no formato à distância. 

Abordagem das disciplinas: o curso não é voltado apenas para ensinamentos das normas 
tributárias de todos os principais tributos para formar executores tributários, mas também objetiva 
fazer que o aluno pense como um gestor tributário de forma a ter autonomia para desenvolver e 
aplicar projetos tributários. 

 
Análise das Experiências e Melhores Práticas: o curso se vale das constantes alterações da legis-
lação e experiências práticas de docentes/profissionais com vivência do dia-a-dia, com base na 
análise da lei e casos reais realizados pelos docentes/profissionais do meio corporativo e fiscal, 
sem perder de vista a dimensão dos entendimentos do fisco em todas as esferas de governo. 

 
Ferramenta de Aprendizagem e Apoio ao Curso via Web: o curso também conta com o ambiente 
de aprendizagem Moodle/Unicamp para comunicação horizontal e apoio às atividades individuais 
e coletivas dos participantes (com portal exclusivo). 

 
Outros Diferenciais que o Curso Oferece 

• Aulas quinzenais, permitindo maior flexibilidade aos alunos. 

• Acesso à biblioteca e base de dados da UNICAMP. 

• Grupo de WhatsApp criado pela coordenação, exclusivo da turma, para auxiliar em todas as 

questões ligadas ao curso. 
 

DINÂMICA DO CURSO 

A metodologia do curso se baseia em uma combinação de métodos complementares: 

• Oficinas de trabalho e exercícios práticos. 

• Aulas expositivas. 

• Análise de casos envolvendo situações reais de empresas nacionais e internacionais. 

• Dinâmicas variadas de discussões em grupo. 

• Apresentação de seminários pelos alunos. 
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• Palestras baseadas em casos de empresas apresentadas pelos profissionais responsáveis. 
 

Além disso, o curso conta com o ambiente de aprendizagem Moodle/Unicamp para comunicação 

horizontal e apoio às atividades individuais e coletivas dos participantes (com portal exclusivo). 

 
CORPO DOCENTE POR ORDEM ALFABÉTICA 
 

Ms. Ana Paula Bismara Gomes, consultora tributária 
Ms. Ana Paula Haskel, consultora tributária 
Dr. Arnaldo Marques de Oliveira Neto, consultor tributário 
Ms. Carmine Rullo, Auditor da Receita Federal do Brasil 
Dr. Cristiano Morini, Docente e Pesquisador da FCA/UNICAMP 
Dr. Daniel Henrique Dario Capitani, Docente e Pesquisador da FCA/UNICAMP 
Ms. Edilson Pereira de Godoy, Advogado e ex-secretário de fazenda municipal 
Ms. Fábio Rodrigues Oliveira, Consultor Tributário  
Dr. Gustavo Hermínio Salati Marcondes de Moraes, FCA/Unicamp  
Ms. Humberto Bonavides Borges, Consultor Tributário  
Dr. Johan Hendrik Poker, Docente e Pesquisador da FCA/UNICAMP  
Ms. José A. Patrocínio, Consultor tributário, Agente fiscal de renda municipal aposentado 
Esp. José Roberto Rosa, Auditor Fiscal aposentado da Secretaria da Fazenda do Estado/SP 
Dr. Marco Antônio Figueiredo Milani, Docente e Pesquisador da FCA/UNICAMP 
Dr. Otávio Gomes Cabello, Docente e Pesquisador da FCA/UNICAMP 
Ms. Paulo Henrique Barbosa Pêgas, Chefe do Departamento de Tributos do BNDES 
Dr. Rodrigo Ribeiro de Sousa, Docente e Pesquisador da FCA/UNICAMP 
Esp. Sidnei de Sousa Pereira, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Dr. Tiago Nascimento Borges Slavov, Consultor tributário  
 

AVALIAÇÃO 
 

Para obter a aprovação no curso, o aluno deverá: 

• Ser aprovado em todas as disciplinas, sendo que a forma de avaliação de cada disciplina será 
determinada pelo professor responsável (nota mínima para aprovação será 7,0 – numa escala 
de 0 a 10). 

• Elaborar um trabalho de conclusão de curso, ao final do curso. 

• Ter frequência mínima de 75% em cada disciplina. 

 
GRADE DE DISCIPLINAS 
 
Módulo I - Introdução à Gestão de Tributos  
Disciplinas 
Direito Tributário na Gestão de Tributos 
Contabilidade Societária e Tributária  
Matemática Financeira na Gestão de Tributos  
A Controladoria no ambiente Tributário e Fiscal  
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Fundamentos Econômicos da Tributação  
Metodologia da Pesquisa 

 
Módulo II - A Gestão de Tributos no Ambiente Empresarial  
Disciplinas 
Gestão de Tributos Indiretos – IPI  
Gestão de Tributos Indiretos - PIS/COFINS 
Auditoria Tributária com foco no SPED Contábil e Fiscal  
Gestão de Tributos Indiretos - ICMS/ICMS-ST 
Gestão de Tributos Indiretos – ISSQN  
Gestão Tributária no SIMPLES 
Gestão Tributária na Exportação e Importação 
Gestão Tributária dos tributos sobre o lucro (IRPJ/CSLL) - Lucro Presumido/Arbitrado  
Gestão Tributária dos tributos sobre o lucro (IRPJ/CSLL) - Lucro Real 
Gestão de Tributos sobre o Patrimônio e Transferência Patrimoniais- IP-TU/IPVA/ITR/ITBI/ITCMD  

 
Módulo III - Gestão Tributária Avançada  
Disciplinas  
Tópicos Contemporâneos em Tributação 
Impacto Tributário na formação de custo e preço  
Práticas de Planejamento Tributário 
Gestão Tributária Estratégica - Incentivos Fiscais 
Gestão Tributária nas reorganizações Societárias - fusão, cisão e Incorporação  
Contencioso Fiscal Administrativo e Jurídico 
Trabalho de Conclusão de Curso - Projeto de Gestão Tributária 

 
INSCRIÇÕES: A seleção para ingresso ao curso baseia-se na análise de ficha de inscrição e entrega 
da documentação necessária, a saber: 

• Ficha de Inscrição e Termo de Compromisso assinado. 

• Cópia autenticada frente e verso ou cópia simples acompanhada do original do RG. 

• Cópia autenticada frente e verso ou cópia simples acompanhada do original do Diploma da Gra-

duação. 

• Cópia do CPF. 

• Obs.: Para fins de efetivação da inscrição, o interessado poderá entregar uma cópia autenticada 

do Certificado de Conclusão, emitido por instituição reconhecida, ficando obrigado a apresentar 

uma cópia autenticada do Diploma, devidamente registrado, antes do término do curso. 

 
 

INVESTIMENTO E LOCAL 
 

Os valores e o local do curso são divulgados no site do curso no período de inscrição. Verifique as 
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condições de desconto no site de inscrições. O desconto será aplicado após entrega da documen-

tação necessária. 

 
CONTATO 
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS da UNICAMP em Limeira-SP. 
Evandro E-mail: apexfca@unicamp.br 
Telefone: 19-37016757 ou 19-37016718 
Endereço: R. Pedro Zaccaria, n° 1300 - Jd. Santa Luiza - Limeira/SP CEP:13484-350 
 
 
 


