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LOCALIZAÇÃO
Av. Barreto de Menezes, 809, Piedade

Jaboatão dos Guararapes/PE

PÓS-GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

ÁREAS

ALGUNS CURSOS

Cursos de Pós-Graduação ″Lato Sensu″ em 
conformidade com a Resolução 01/2007 

do Conselho Nacional de Educação

§ MBA em Planejamento Tributário

§ MBA em Controladoria

§ Gestão em Psicologia Organizacional e 

do Trabalho

§ Psicopedagogia Clínica e Institucional

§ Neuropsicopedagogia

§ Alta Gastronomia com Ênfase em 

Cozinha Oriental e das Américas

§ Gastonomia Vegana

Continue evoluindo na sua carreira. Várias 

opções de cursos nas mais diversas áreas 

para quem deseja se especializar.

§ Direito

§ Engenharia

§ Educação

§ Gestão

§ Gastronomia

 MBA EM 
 PLANEJAMENTO 

 TRIBUTÁRIO 



§ Sistema Tributário Nacional

§ Tributação sobre Consumo – PIS e COFINS

§ Tributação sobre o Consumo – ICMS

§ Contencioso Fiscal e Crimes Fiscais

§ Auditoria e Perícia Tributária

§ Tributação sobre o Consumo – IPI

§ Legislação Trabalhista e Previdenciária

§ Tributação sobre o Consumo – ISS

§ Contabilidade Societária

§ Tributação sobre a Renda – IRPJ e CSLL

§ Obrigações Acessórias

§ Tributação das ME e EPP – Simples Nacional

§ Análise dos Tributos na Formação de Preços e 

Custos

§ Tributação Patrimonial – IPTU, IPVA, ITR, ITBI e 

ITCMD

§ Incentivos Fiscais

§ Tributação no Comércio Exterior

§ Questões atuais da Área Tributária

§ Metodologia Cientifica

DISCIPLINASAPRESENTAÇÃO

O MBA em Planejamento Tributário qualifica os 

profissionais para desenvolver reduções tributárias 

nas empresas de sua atuação, bem como consegue 

agregar aos participantes uma bagagem de 

informações tributárias, aliando a gestão das 

empresas com as atualidades das legislações.

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVOS

O Curso destina-se aos profissionais das áreas 

de Contabilidade, Administração, Jurídica, 

Financeira, Controladoria e Auditoria, que 

desejam atualizar, aperfeiçoar e aprofundar 

conhecimentos, e desenvolver competências 

necessárias para uma atuação eficaz na gestão 

tributária de empresas.

Oferecer aos participantes a oportunidade de 

desenvolvimento profissional na gestão dos 

tributos sobre as atividades empresariais, 

examinando ferramentas de gestão que possam 

contribuir no processo decisório, capacitando-os a 

identificar alternativas e desenvolver estratégias 

que, de acordo com a legislação tributária vigente, 

contribuam para a melhoria da competitividade no 

desenvolvimento do objeto social e da 

lucratividade das empresas..

O CURSO

Documentos Necessários:

§ Preenchimento da ficha de pré-inscrição 

disponível no site

§ Cópia do diploma ou comprovante de 

conclusão de curso de graduação, obtido 

em uma instituição de nível superior 

reconhecida pelo MEC

§ Cópia dos documentos de identificação 

pessoal (RG, CPF)

§ 02 fotos 3x4

INSCRIÇÕES

§ Duração: 20 meses (18 meses de aulas 

presenciais e o restante para entrega do 

artigo científico)

§ Carga-Horária: 360 horas/aula

§ Modalidade: Presencial

§ Aulas: Quinzenais - Sábados das 08:00 às 

17:40.

CORPO DOCENTE

O curso é ministrado por professores e 

profissionais com vasta experiência em suas 

áreas de conhecimento, a fim de 

proporcionarem aos alunos o maior índice de 

aprendizagem, sempre alinhando com as 

novidades do mercado de trabalho. 
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