CURSO DE FINANÇAS CORPORATIVAS
MODALIDADE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Uma corporação é, genericamente, caracterizada pela tomada de duas decisões fundamentais, a de financiamento e a de investimento. O
processo de seleção, análise e escolha de certa alternativa de captação e aplicação não consiste em uma tarefa simples, dadas a
complexidade do ambiente econômico-financeiro nacional e a globalização dos mercados. O curso de Finanças Corporativas surge da
necessidade de capacitar e auxiliar os atuais e os futuros executivos no processo de tomada de decisão empresarial na área das
finanças, ministrando uma visão ampla da dinâmica de financiamento e investimento.
- OBJETIVOS: Fornecer os fundamentos das finanças corporativas, apresentando conceitos e técnicas de análise utilizados na gestão
financeira das empresas, além de abordar questões acerca do ambiente competitivo, regulatório e dos movimentos financeiros
internacionais que envolvem as empresas.
- PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados que possuam necessidade de adquirir conhecimento em finanças corporativas.
- PERÍODO DE INSCRIÇÕES: De 1/9/2009 até 5 /3/2010.
- METODOLOGIA: As aulas, além de abordar conceitos teóricos, são compostas por atividades práticas, considerando a realidade das
organizações brasileiras.
- CRITÉRIOS DE ADMISSÃO E INSCRIÇÃO: Seleção mediante análise de currículo (Conforme modelo disponível no link:
http://www.extecamp.unicamp.br/MODCURR470.DOC, clique para abrir. ) , a ser entregue até 05/03/2010 na Secretaria de
Extensão do Instituto de Economia da Unicamp. Início das aulas 12/03/2010.
- CARGA HORÁRIA: 440 horas presenciais.
- HORÁRIO DAS AULAS: Sexta-feira (19h15 às 22h15) e sábado (8h00 às 13h00). Em geral, três finais de semana por mês.
- INVESTIMENTO: R$ 13.420,00. Pagamento à vista de R$ 12.741,67; ou 22 parcelas de R$ 610,00 por mês.
- CORPO DOCENTE E COORDENAÇÃO: Professores do Instituto de Economia da UNICAMP, FEA-USP, além de profissionais atuantes no
ambiente corporativo. Coordenação: Prof. Rodrigo Lanna F.da Silveira.
- ESTRUTURA DO CURSO:
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