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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 

dinamismo, a complexidade e as oportunidades emergidas da legislação tributária. O curso não 

é voltado 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 eliminação ou mitigação de riscos tributários ou no aproveitamento de redução e 

otimização de tributos.  

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 normativa 

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 simplificado. Por fim, o terceiro 

e último módulo, traz disciplinas aplicadas à questões avançadas da gestão tributária como 

incentivos fiscais, reorganização societárias, contencioso fiscal e práticas de planejamento 

tributário. 

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

economia e profissionais que atuam na área tributária ou afins. Cabe observar que profissionais 

que já fizeram especialização na área, podem fazer disciplinas isoladas para atualização e 

aprimoramentos. Fique atento ao calendário anual. 

O corpo docente do curso de especialização em Gestão tributária é composto por docentes 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, os docentes são composto por servidores 

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 

controversa e dinâmica. 

  

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 sócio-econômico 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 Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de 

Campinas (FCA/Unicamp). Coordenador da Especialização em Gestão Tributária da 

FCA/UNICAMP. Professor colaborador nos programas de Mestrado e Doutorado em 

Administração da FCA/UNICAMP. Possui Doutorado pela FEA/USP (2012), mestrado pela FECAP 

(2006), MBA em Controladoria e Finanças pela Instituição Toledo de Ensino (2005) e graduação 

em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de Bauru (2003). Em 2011, 

realizou intercambio entre a USP e Lousiana State University. Atuou como coordenador e 

professor do curso de Ciências Contábeis e do MBA em Gestão Tributária da Instituição Toledo 

de Ensino; professor do MBA em Gestão Tributária da FIPECAFI/USP, UEL, INPG e IPOG. Tem 

experiência na área de Contabilidade, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão 

tributária, contabilidade societária, contabilidade pública e controladoria. Realiza consultoria 

tributária desde 2005 para empresas de diversos portes e atividades. Realiza pesquisas na área 

tributária, controladoria e contabilidade pública. 

Acesso ao lattes: http://lattes.cnpq.br/4379417867756097 

 

Dias e horários das aulas 

Quinzenalmente: sextas-feiras, das 19h às 23h e sábados, das 08h às 12h e das 13h às 17h. 

Durante os intervalos é servido um Coffee às sextas e aos sábados, de manhã, no local do curso. 

O curso é oferecido na Casa do Professor Visitantes (CPV) no campus de Barão Geraldo em 

Campinas. 

 

 

Período do Curso 

http://lattes.cnpq.br/4379417867756097


As aulas iniciam-se em março de 2020 e se encerram em agosto de 2021. O curso possui carga 

horária de 386 horas e estima-se um prazo de 20 meses para a conclusão do programa, 

considerando a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Certificação 

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

Curso de Especialização - Modalidade Extensão Universitária - em Gestão Tributária, de acordo 

com os requisitos exigidos no processo de avaliação. 

 

DIFERENCIAL DO PROGRAMA 

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 legislação 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. 

 

Networking 

O curso permite estabelecer networking com os professores, palestrantes convidados e colegas, 

ampliando a troca de experiências e relacionamentos profissionais e criando a possibilidade de 

cooperações futuras. 

 

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 da Unicamp. 

• Diploma da Unicamp. 

 

 

CORPO DOCENTE 



José Roberto Rosa, Fiscal aposentado da Secretaria da Fazenda do Estado de SP 

Daniel Henrique Dario Capitani, FCA/Unicamp 

Fábio Rodrigues Oliveira, Systax Inteligência Fiscal 

Gustavo Hermínio Salati M de Moraes, FCA/Unicamp 

Humberto Bonavides Borges, HBB Consultoria 

Johan Hendrik Poker, FCA/Unicamp 

Rogerio Leite Araújo, Head of Taxes, LatAm 

Rodrigo Ribeiro de Sousa, FCA/Unicamp 

Arnaldo Marques de Oliveira Neto, Consultor Tributário 

José Antônio Patrocínio, Autor de livros e consultor consagrado em ISS 

Luciana Cordeiro de Souza Fernandes, FCA/Unicamp 

Marco Antônio Figueiredo Milani, FCA/Unicamp 

Otávio Gomes Cabello, FCA/Unicamp 

Sidnei de Sousa Pereira, Auditor da Receita Federal do Brasil 

Carmine Rullo, Auditor da Receita Federal do Brasil 

Tiago Nascimento Borges Slavov, Consultor tributário 

Ana Paula Bismara Gomes, Consultora tributária 

Cristiano Morini, FCA/Unicamp 

Edilson Godoy, consultor tributário e ex-secretário de finanças municipal 

 

DINÂMICA DO CURSO 

Metodologia 

O 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. 

 

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). 

 



Avaliação 

Para obter a aprovação no curso, o aluno deverá: 

Ser aprovado em todos os módulos, sendo que a forma de avaliação de cada módulo será 

determinada pelo professor responsável (nota mínima para aprovação será 7,0 – numa escala 

de 0 a 10). 

Elaborar um TCC 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 

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 de Contribuições Sociais e Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS 

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- IPTU/IPVA/ITR/ITBI/ITCMD 

 

Módulo III - Gestão Tributária Avançada 



Disciplinas 

Impacto Tributário na formação de custo e preço 

Práticas de Planejamento Tributário e Trabalho de Conclusão de Curso - Projeto de Gestão 

Tributária 

Gestão Tributária Estratégica - Incentivos Fiscais 

Gestão Tributária nas reorganizações Societárias - fusão, cisão e Incorporação 

Contencioso Fiscal Administrativo e Jurídico 

 

O curso está organizado em disciplinas presencias de 336 horas (disciplinas de 12 ou 24 horas), 

mais 50 horas de TCC totalizando 386 horas. 

 

INSCRIÇÕES 

Processo Seletivo 

 

A seleção para ingresso ao curso baseia-se em: 

• Análise de ficha de pré-inscrição  

 

Documentação para inscrição 

• 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 Graduação. 

• 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. 

Local 

O curso é oferecido nas dependências da Casa do Professor Visitante, Av. Érico Veríssimo, 1251, 

Distrito de Barão Geraldo (dentro da Unicamp - www.funcamp.unicamp.br/cpv/) 

 

Contato 

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS 

E-mail: apex@fca.unicamp.br 

Telefone: 19-37016757 – What´s App: 19-99324-3134 

http://www.funcamp.unicamp.br/cpv/


Endereço: R. Pedro Zaccaria, n° 1300 - Jd. Santa Luiza - Limeira/SP 

CEP: 13484-350 

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h e das 20h às 22h. 

 

 

 

 


