PÓS-GRADUAÇÃO
Continue evoluindo na sua carreira. Várias

PÓS-GRADUAÇÃO

opções de cursos nas mais diversas áreas
para quem deseja se especializar.

ÁREAS
§

Direito

§

Engenharia

§

Educação

§

Gestão

§

Gastronomia

ALGUNS CURSOS
§ MBA em Planejamento Tributário
§ MBA em Controladoria

LOCALIZAÇÃO
Av. Barreto de Menezes, 809, Piedade
Jaboatão dos Guararapes/PE

§ Psicopedagogia Clínica e Institucional
§ Neuropsicopedagogia
§ Alta Gastronomia com Ênfase em

Supermercado
Atacadão
Av. Barreto de Menezes

Via Sul

Shopping
Guararapes
Av. Barreto de Menezes

Supermercado
Assaí

Cozinha Oriental e das Américas
§ Gastonomia Vegana

MAIS INFORMAÇÕES
Cursos de Pós-Graduação ″Lato Sensu″ em
conformidade com a Resolução 01/2007
do Conselho Nacional de Educação

Sec. de Pós-Graduação Metropolitana
(81) 2128-0500 / 0800 500 0500
www.metropolitana.edu.br
/fmgrecife

Av. Bernardo Vieira da Melo

do Trabalho

Av. Ayrton Senna da Silva

§ Gestão em Psicologia Organizacional e

MBA EM
PERÍCIA CONTÁBIL

APRESENTAÇÃO

DISCIPLINAS

O CURSO

O MBA em Perícia Contábil capacita proﬁssionais

§ Normas, ética e legislação Aplicadas a Perícia

§ Duração: 20 meses (18 meses de aulas

para a realização das mais diversas modalidades de
perícia contábil, entre elas, tributária, trabalhista,
previdenciária, apuração de haveres, ﬁnanceira

§
§
§

entre outras, além de se manter atualizados diante

§

as legislações pertinentes.

§
§
§

OBJETIVOS

§
§

Formar proﬁssionais para o mercado atual, com
habilidades para enfrentar os diversos casos
demandados pelo trabalho pericial contábil.
Através da apresentação de base teórica sempre
atualizada, bem como a transmissão de informações pertinentes para os proﬁssionais que atuam
ou pretendem atuar em perícia contábil, juntamente com desenvolvimento de diversos casos
práticos.

PÚBLICO-ALVO
O curso destina-se aos proﬁssionais das áreas
de Contabilidade, Jurídica, Financeira,
Controladoria, Auditoria, Tributária, e áreas
aﬁns, que desejam atualizar, aperfeiçoar e
aprofundar conhecimentos, e desenvolver
competências necessárias para uma atuação
eﬁcaz na realização da Perícia Contábil.

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Contábil e ao Perito Contador
Direito Comercial e Societário
Contabilidade Societária
Direito Trabalhista e Previdenciário
Direito Tributário
Matemática Financeira para Perito Contador
Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade
Procedimentos na realização Pericial
Prática com Microsoft Ofﬁce aplicados na Perícia
Contábil
Prática Pericial em Perícia Trabalhista
Prática Pericial em Apuração de Haveres
Prática Pericial em Perícia Tributária
Prática Pericial em Perícia Atuariais (Previdenciário)
Prática Pericial em Arbitragem
Prática Pericial das Demonstrações Financeiras
Redação de Laudos e Pareceres
Laboratório de Perícia Contábil
Metodologia do Trabalho Cientíﬁco

presenciais e o restante para realização do
projeto de conclusão de curso)
§ Carga-Horária: 360 horas/aula
§ Modalidade: Presencial
§ Aulas: Quinzenais - Sábados das 08:00 às
17:40

CORPO DOCENTE
O curso é ministrado por professores atuantes
no mercado 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.

INSCRIÇÕES
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

