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Com a adoção das normas internacionais de contabilidade
financeira no Brasil, a informação contábil vem ganhando
cada vez mais importância e reconhecimento, dada a maior
capacidade de representar a situação econômica das empresas
de maneira mais fidedigna.

SOBRE

Com isso, a cobrança por maior qualidade da informação só
tende a crescer e é preciso estar muito bem preparado para
realizar essas melhorias. Do mesmo modo, é preciso estar
bem preparado para usar essas informações nas tomadas de
decisão.
O MBA Contabilidade em IFRS tem uma estrutura focada no
entendimento e na interpretação das normas internacionais,
tanto para fins de aplicação como de análise e tomada de
decisões com base na informação contábil.

P R O CE SSO SE L E T IVO
▪ ▪A inscrição pode ser feita pela internet (cursos.fundace.org.br);
▪ ▪A seleção é feita através de análise curricular, entrevista e prova;
▪ ▪A aprovação consiste no resultado conjunto de todas as etapas
do processo.
▪ ▪Os candidatos devem portar diploma de graduação de instituição
reconhecida pelo MEC.

P ÚB LIC O- A LVO
Controllers, contadores, gestores de instituições financeiras,
analistas financeiros, analistas contábeis, analistas de investimento,
analistas de crédito e auditores, em franca ascensão gerencial

OBJETIVOS
O programa MBA Contabilidade em IFRS tem como principal
objetivo capacitar os profissionais citados nas seguintes
competências:
▪ ▪Capacidade de interpretar o texto da norma a partir de forte
embasamento conceitual;
▪ ▪Capacidade de avaliar a necessidade de controles internos a partir
das exigências da norma contábil;
▪ ▪Capacidade de avaliar os impactos da norma contábil sobre os
relatórios financeiros;
▪ ▪C a p a c i d a d e d e m e l h o r a r c o n t i n u a m e n t e a q u a l i d a d e d a
informação gerada;
▪ ▪Capacidade de interpretar os números resultantes da aplicação
da norma para fins de tomada de decisões.
INVESTIMENTO
Informações sobre investimento disponíveis no telefone:
0800 77 300 70 ou e-mail: atendimento@fundace.org.br
POLOS
As atividades presenciais do curso serão realizadas em polos
distribuídos em TODAS* as capitais do país.
* O MBA EAD FUNDACE | USP reserva-se o direito de alteração dos polos baseado na demanda
de cada turma. A viabilização de cada polo está condicionada à quantidade mínima de 10
alunos por cidade.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Atividade individual, a ser desenvolvida durante o curso que deverá
ser apresentada presencialmente e avaliada por banca examinadora.
Para aprovação final a nota do trabalho de conclusão deverá ser
igual ou superior a 7, numa escala de 0 a 10.
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Para o recebimento do Certificado de Conclusão é necessário média
maior ou igual a 7,0 nas avaliações de cada módulo, em uma escala
de 0 a 10, e frequência mínima de 85% nas atividades. As provas
presenciais respondem por 55% da nota dos alunos e acontecerão a
cada seis meses.

www.f und a c e . o rg . b r

MBA EAD CONTABILIDADE EM IFRS
| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO I - PRINCÍPIOS E INSTRUMENTOS
Conceitos Contábeis e Governança Corporativa
Pronunciamento Conceitual Básico
Matemática Financeira Aplicada à Mensuração
Contábil
Valor Justo e Ajuste a Valor Presente

Ativo Intangível

MÓDULO IV- CONTABILIDADE DE GRUPOS
EMPRESARIAIS
Combinação de Negócios

Ativo Biológico e Produto Agrícola
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes
Receitas e Estoques

Mercados Financeiros

Demonstração Intermediária, Evento Subsequente
e Divulgação de Partes Relacionadas
Informações por Segmento, Ativo Não Circulante
Mantido para Venda e Operações Descontinuadas

Redução ao Valor Recuperável de Ativos

Tributos Sobre o Lucro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

MÓDULO II - ATIVOS, PASSIVOS, RECEITAS E
DESPESAS
Ativo Imobilizado e Propriedade para Investimento
Operações de Arrendamento Mercantil e Custo de
Empréstimos

MÓDULO V - TRIBUTAÇÃO E INSTRUMENTOS
FINANCEIROS
Tributação Brasileira Sobre o Lucro

MÓDULO III - APRESENTAÇÃO DE
DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Apresentação das Demonstrações Contábeis e
Demonstração do Valor Adicionado - DVA

Instrumentos Financeiros Derivativos
Contabilidade de Instrumentos Financeiros –
Reconhecimento e Mensuração
Contabilidade de Instrumentos Financeiros –
Apresentação e Evidenciação
MÓDULO VI - OUTRAS NORMAS CONTÁBEIS
RELEVANTES
Efeitos nas Mudanças das Taxas de Câmbio e
Conversão das Demonstrações Contábeis

Investimentos em Coligadas, Joint Ventures e
Operações em Conjunto
Demonstrações Consolidadas
Demonstrações Separadas, Demonstrações
Individuais e Divulgação de Participação em Outras
Entidades

Adoção Inicial das Normas Internacionais de
Contabilidade e Políticas Contábeis, Mudanças de
Estimativa e Retificação de Erro
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas
Pagamento Baseado em Ações e Benefícios a
Empregados
Estudos de Caso em IFRS

METODOLOGIA
Nas aulas online os alunos interagem diretamente com professores especialistas em sua área de
conhecimento. Neste curso, os módulos serão compostos por um conjunto de aulas. Cada uma
das aulas será concluída em um ciclo de 14 dias.
A primeira semana de cada ciclo de aula compreenderá atividades como aula ao vivo, que permite a interação aluno/professor por meio de perguntas e dúvidas, leitura de materiais e fórum de
discussões.
Neste último, a turma deverá interagir entre si, pois este será o fator determinante para a construção do conhecimento compartilhado e do relacionamento entre a turma, porém, sempre com
a mediação de um Professor Tutor.
A segunda semana do ciclo será marcada pela transmissão da segunda parte da aula ao vivo,
desta vez envolvendo estudos de caso e exercícios práticos.
Ao final do ciclo, o aluno terá um feedback do desempenho da turma e também do resultado
compreendido a cada atividade desenvolvida, o que consolidará o aprendizado da aula.

TERÇA-FEIRA
AULAS SEMANAIS

AULAS DAS 20H ÀS 22H

DIS TR IBUI ÇÃO DE H OR AS 2

HOR ÁRI OS 1

Haverá interação presencial nas provas e na apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC). Elas terão suas datas previamente divulgadas no cronograma e serão realizadas nos respectivos polos de cada aluno.

HORAS DE
AULAS
432

HORAS DE
TRABALHO DE
CONCLUSÃO

SEMESTRE
4

72

1
A periodicidade das aulas poderá sofrer alteração decorrente da disponibilidade
dos docentes.
2
As horas mencionadas são equivalentes à horas/aula com duração de 50 minutos
cada.
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CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA

|

TOTAL DE
HORAS
504

* A Fundace reserva-se o direito de não oferecer o curso caso 60% das vagas
ofertadas não sejam preenchidas.
** O programa do curso está sujeito a aprovação do COCEX e eventuais alterações.
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