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CONTABILIDADE ANÁLISE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA 
EMPRESARIAL

INSCRIÇÕES ABERTAS

Carga horária: 16 horas
Dias e horários: segundas e quartas-feiras 
das 19h às 23h - semanal

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

CURTA DURAÇÃO
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OBJETIVO
Permitir ao participante compreender e a analisar as demonstrações financeiras 
produzidas pela contabilidade das empresas, contribuindo desta forma, para
maior profundidade na análise e na gestão da organização e seu desempenho frente 
aos desafios da Economia.

PERFIL DO ALUNO
Profissionais interessados na área de negócios, que buscam compreender de forma 
mais assertiva o que as demonstrações financeiras divulgadas indicam.

INVESTIMENTO
Público em geral: R$744,00
Associados da OEB-Ordem dos Economistas do Brasil: R$148,80.

METODOLOGIA
Serão aulas com ampla participação dos alunos por meio de exemplos práticos, de 
modo a evidenciar a aplicabilidade dos conceitos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Apresentação do Balanço Patrimonial

2. Nivelamento das principais noções contábeis;

3. Análise horizontal e vertical das Demonstrações Financeiras;

4. Discussão da contextualização econômica das organizações;

5. Estudo da Liquidez e da Estrutura de Capitais de uma empresa;

6. Cálculo e Discussão dos Capitais Circulantes Próprio e Líquido;

7. Estudo da Demonstração de Resultados do Exercício e Estudo da Rentabilidade;

8. Relação existente entre o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados 
do Exercício;

9. Estudo da Demonstração do Fluxo de Caixa e dos Prazos Médios.
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CORPO DOCENTE
O curso será ministrado pela professora Selma Culturati, Economista mestre em 
Administração, pesquisadora sobre temas relacionados a estratégia e inovação, 
finanças pessoais, consumo e bem-estar. Autora de livro e artigos científicos.
Consultora empresarial, professora e palestrante em Finanças Pessoais e Educação 
Financeira pessoal e corporativa. Delegada distrital da Lapa pelo CORECON (Conselho 
Regional de Economia de São Paulo).

LOCAL
O curso será realizado no formato de Ensino a Distância Síncrono (“ao vivo”) por meio 
da ferramenta de transmissão digital ZOOM. Esse formato já está sendo utilizado com 
sucesso pela FIA e provou-se de grande valor para profissionais que têm o interesse 
em fazer um curso de alto nível, mas que possuem limitações logísticas.

PARCERIA

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Doutora Ruth Cardoso, 7.221 – CEP 05425-070 – Pinheiros – São Paulo/SP
Informações: Tel: (11) 3732-3535 e (11) 3732-2029 | www.fia.com.br
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UNIDADE NAÇÕES UNIDAS
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7.221 – CEP 05425-070 – Pinheiros – São Paulo/SP
Informações: faleconosco@fia.com.br 
Tel: (11) 3732-3535 / (11) 3732-3506 | fia.com.br


