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A PUCRS

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é considerada uma das melhores uni-
versidades da América Latina.

Seu campus é reconhecido mundialmente por espaços como o Tecnopuc, parque tecnológico 
que abriga 120 organizações e mais de 6,3 mil postos de trabalho, o Museu de Ciências e Tec-
nologia, o Instituto do Cérebro, entre outras estruturas que compõem um ecossistema acadê-
mico e profissional, com linhas completas de formação em nível de Graduação, Pós-Graduação 
Lato Sensu (Especialização e MBA) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado).

Com uma trajetória de 85 anos, a Escola de Negócios da PUCRS, a primeira da região Sul, alia 
pioneirismo e tradição, elevada competência acadêmica, excelência em ensino e pesquisa e 
importante relacionamento empresarial. Foram mais de 21 mil diplomados em diversas áreas 
de negócios, que construíram suas carreiras como executivos, empreendedores, gestores públi-
cos, professores e pesquisadores, entre outros.

A tradição em Finanças foi construída desde 1931, quando a PUCRS criou o curso de gradua-
ção em Administração e Finanças. Desde então, o tema de finanças tem se aprofundado na 
PUCRS por meio de projetos em áreas estratégicas, como a graduação em Finanças, vinculada 
à Economia. Também se destacam o Estúdio de Finanças, na área de Finanças Pessoais, e o Sis-
tema Único de Finanças, projeto de tecnologia financeira.

A Pós-Graduação em Finanças, Investimentos e Banking é resultado dessas décadas de história 
e aperfeiçoamento da PUCRS e sua Escola de Negócios.



A PROPOSTA DA PÓS-GRADUAÇÃO 
EM FINANÇAS, INVESTIMENTOS E BANKING

 
Em 2 anos de formação, oferecer conhecimento e experiências para quem busca se po-
sicionar como profissional altamente especializado, podendo optar por posições de des-
taque em instituições financeiras, seja como técnico, gestor ou empreendedor.

O curso tem o objetivo de formar um profissional em finanças, investimentos e banking 
com formação sólida, altamente especializada, certificada e, ao mesmo tempo, multi-
disciplinar, com capacidade de lidar com desafios e agir estrategicamente.

O título da pós-graduação, “FINANÇAS, INVESTIMENTOS E BANKING” remete às três 
áreas de enfoque do curso, que contemplam o universo de quem trabalha com produ-
tos e serviços financeiros.   



ECONOMIA

FINANÇAS PESSOAIS

COMPORTAMENTO E PSICOLOGIA

FINANÇAS

INVESTIMENTOS

PLANEJAMENTO FINANCEIRO,
SUCESSÓRIO E TRIBUTÁRIO

GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

BANKING

TECNOLOGIA FINANCEIRA

GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA

ESTRUTURA DE ASSUNTOS ABORDADOS

CRIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
FINANCEIROS

GESTÃO, MARKETING E VENDAS
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PROFESSORES CONVIDADOS

Alexandre Schwartsman, Alexandre Assaf Neto, Daniel Godri, Edgar Abreu, Gustavo Cer-
basi, Leandro Karnal, Max Gehringer, Ricardo Amorim, Sérgio Moro, entre outros.

O curso tem duração de 24 meses, sendo 18 meses para cursar as disciplinas e 6 meses 
para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A carga horária é de 366 horas.

METODOLOGIA

FORMAÇÃO EM DOIS ANOS

As aulas são realizadas sempre por uma dupla de professores. Um é profissional refe-
rência no mercado (professor convidado) e o outro um professor da PUCRS, responsá-
vel acadêmico pelas avaliações e materiais complementares. Cada disciplina tem três 
encontros, sendo dois ministrados pelo professor convidado. São 24 disciplinas no 
total, que aliam conhecimento técnico, humano e de gestão, sempre aplicado a Finan-
ças, Investimentos e Banking.
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Tanto na modalidade presencial quanto na online, estimulamos o aluno a desenvolver 
um protótipo de produto ou serviço financeiro, propondo uma inovação ou um aperfei-
çoamento de algo que já existe no mercado. Para isso, a disciplina de Metodologia de 
Pesquisa em Finanças oferecer, além de recursos de pesquisa, ferramentas de design 
thinking e empreendedorismo – áreas de grande expertise da PUCRS. Com base nesse 
protótipo, o aluno desenvolve um artigo relatando a experiência. Se preferir, também 
pode elaborar um artigo de pesquisa científica ao invés de um protótipo de produto ou 
serviço financeiro.

Além da modalidade presencial, realizada em Porto Alegre, o curso também está dis-
ponível na modalidade online para todo o Brasil. 

Essa modalidade tem exatamente o mesmo conteúdo da versão presencial. A equipe 
da PUCRS realiza a cobertura audiovisual dos encontros presenciais e edita os vídeos 
com alta qualidade, dando destaque aos professores convidados enquanto interagem 
com a turma. Esse é o conteúdo que vai de forma otimizada para a plataforma online. 
 

MODALIDADES

MODALIDADE ONLINE
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CONFORTO E ACESSIBILIDADE

PROVAS EM TODO O PAÍS

A proposta é que o aluno tenha, do conforto do seu PC, a experiência de sala de aula. 
Além disso, a turma online recebe materiais complementares e realiza avaliações para   
cada disciplina dentro da plataforma de ensino.                       

Ao fim do curso, os alunos da modalidade online realizam uma prova presencial, que 
pode ser feita em 40 cidades do Brasil, incluindo todas as capitais.
Locais de prova:

AC Rio Branco
AL Maceió
AM Manaus
AP Macapá
BA Salvador
CE Fortaleza
DF Brasília
DF Taguatinga
ES Vitória
GO Goiânia
MA São Luís
MG Belo Horizonte
MG Uberlândia

MG Juiz de Fora
MS Campo Grande
MT Cuiabá
PA Belém
PB João Pessoa
PE Recife
PI Teresina
PR Curitiba
PR Londrina
RJ Rio de Janeiro
RJ São Gonçalo
RJ Campos dos Goytacazes
RN Natal

RO Porto Velho
RR Boa Vista
RS Porto Alegre
SC Florianópolis
SC Joinville
SE Aracaju
SP São Paulo
SP Guarulhos
SP Campinas
SP Santo André
SP Ribeirão Preto
SP São José do Rio Preto
SP Santos
TO Palmas
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TRABALHO DE CONCLUSÃO NA MODALIDADE ONLINE

CERTIFICAÇÃO NA MODALIDADE ONLINE

A última disciplina do curso é a de Método de Pesquisa em Finanças. A partir dela o 
aluno tem 6 meses para desenvolver um artigo, seja sobre o protótipo de produto ou 
serviço financeiro, ou uma pesquisa científica. A apresentação na modalidade online 
será feita através de videoconferência no mesmo local em que o aluno realizou a prova 
presencial de fim de curso.

As modalidades presencial e online garantem ao aluno um certificado idêntico. 
Após ser aprovado em todas as disciplinas e no TCC, o aluno recebe a Certificado de Es-
pecialista pela PUCRS em Finanças, Investimentos e Banking.
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Você escolhe entre 2 opções

PRESENCIAL ONLINE
A turma presencial ocorre em Porto Alegre, com vagas
limitadas para 35 alunos selecionados. As aulas aconte-
cem entre março de 2017 e maio de 2018, com média 
de seis encontros presenciais por mês. É uma ótima 
solução para quem deseja estar presente fisicamente 
nas aulas, interagindo com professores e colegas, enri-
quecendo fortemente sua rede de contatos e conviven-
do com protagonistas das finanças e grandes pensado-
res do Brasil e do mundo. Algo a ser levado em conta 
nessa opção é o tempo de deslocamento para as aulas, 
bem como os custos indiretos de transporte, estaciona-
mento e alimentação, entre outros.

A turma online é uma solução para quem deseja ter os 
mesmos benefícios da turma presencial, de forma mais 
confortável e acessível. Isso porque, nesta pós-gradua-
ção, as aulas online têm exatamente o mesmo conteú-
do das aulas presenciais.

A equipe da PUCRS grava com alta qualidade as aulas 
da modalidade presencial, otimiza o material gravado 
com edição e disponibiliza para a turma online. Do con-
forto do seu PC, o aluno assistirá às aulas presenciais 
como se estivesse lá. São seis aulas online por mês.
Além disso, o conteúdo é mesclado com outros mate-
riais complementares, que tornam essa experiência 
muito mais atrativa e enriquecedora
Há ainda um fórum colaborativo online, no qual os 
alunos convivem com professores e entre si, postando 
trabalhos, desenvolvendo seu networking e evoluindo 
juntos.
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"

PARA CADA DISCIPLINA, UMA DUPLA
DE PROFESSORES

Exemplo: 

Professor da PUCRS:
Leandro Rassier

Professor convidado:
Edgar Abreu

Disciplina Produtos e Serviços
Financeiros

São 24 disciplinas ministradas por uma dupla 
de professores. As duplas são formadas por um 
professor da PUCRS, responsável pela parte 
acadêmica, como programação de conteúdo, 
avaliações e materiais complementares; e um 
professor convidado, escolhido especialmente 
por ser um dos maiores especialistas do merca-
do dentro do conteúdo da disciplina.
Cada disciplina tem três encontros, entre os 
quais dois são ministrados pelo professor con-
vidado.
O resultado disso é que você tem uma forma-
ção com solidez acadêmica e, ao mesmo 
tempo, aplicada à realidade e exposta por pro-
fessores convidados que estão entre os maiores 
palestrantes do Brasil e do mundo. Uma educa-
ção em finanças atrativa, moderna e transfor-
madora.
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QUAL É A DIFERENÇA DE METODOLOGIA
ENTRE O PRESENCIAL E O ONLINE?

O aluno do online tem acesso a exatamente o mesmo conteúdo e metodologia 
que o aluno presencial recebe, inclusive a todas as aulas presenciais, que são 
gravadas em alta qualidade.
 
A única diferença é que o aluno online visitará todo o conteúdo por meio de
materiais editados e disponíveis na plataforma digital, incluindo vídeos, leituras,
lições animadas, exercícios e avaliações.
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PROFES
SORES

UM TIME DE PROTAGONISTAS DO MERCADO 
+ PROFESSORES DE SÓLIDA FORMAÇÃO ACADÊMICA



*O quadro de professores pode sofrer alterações por causas diversas. Se um professor anunciado não puder participar do curso, o mesmo será substituído por outro professor. 

Aquiles Mosca
Gestão de Recursos de Terceiros

“Economista formado pela FEA-USP, Mestre
em Administração pelo INSEAD – França e
autor dos livros Investimento sob medida
e Finanças Comportamentais.”

Aod Cunha
Banco de Investimentos

“Mestre e Doutor em Economia pela UFRGS;
Pós-Doutorado e Pesquisador Visitante em
Columbia/NY.”

Carlos Alberto Decotelli
Tesouraria II

“Um dos pioneiros da educação executiva em
Finanças no Brasil. É conhecido por sua
oratória, vasto conhecimento e aulas
memoráveis.”

Edgar Abreu
Tesouraria I – Matemática Financeira,
Produtos e Serviços Financeiros

“Referência nacional em preparação
para certificações profissionais
da ANBIMA (CPA).”

Vendas Aplicadas a Produtos 
e Serviços Financeiros

Daniel Godri

“Formado na área de Marketing, 
foi eleito o 2º melhor palestrante
brasileiro.” (Revista Veja)

Gustavo Cerbasi
Planejamento Financeiro 
e de Aposentadoria

“Autor de best-sellers de finanças 
pessoais como Casais Inteligentes  
Enriquecem Juntos.”

Ética em Finanças

Clóvis de Barros Filho

“Doutor e Livre-Docente. Suas aulas 
e palestras sobre ética já foram 
ouvidas por milhões de pessoas.”

Francisco Cavalcante
Valuation (Avaliação de Empresas)

“É consultor financeiro especializado nas áreas de
compra e venda de empresas, captação de recursos
através de Fundos de Private Equity, IPO, valuation,
e avaliação de projetos.”

Alexandre Schwartsman
Sistema Financeiro Nacional 
e Macroeconomia

“Foi Economista-chefe do grupo
Santander Brasil e Diretor de Assuntos
Internacionais do Banco Central (BC).”

Alexandre Assaf Neto
Tesouraria (Teoria)

“Autor de mais de 20 livros e 
best-sellers sobre finanças”



*O quadro de professores pode sofrer alterações por causas diversas. Se um professor anunciado não puder participar do curso, o mesmo será substituído por outro professor. 

Sergio Moro
Direito e Crimes Financeiros

“Magistrado e professor.”

Ricardo Amorim
Finanças Comportamentais

“Um dos mais importantes palestrantes
 mundiais.” (Speakers Corner) 

Liderança
Leandro Karnal

 “Historiador, Doutor e Curador de
diversas exposições pelo país.”

Gestão de Pessoas

Max Gehringer

“Administrador e escritor, conhecido
 nacionalmente como comunicador
 do Fantástico, da TV Globo.”

Samy Dana
Palestra Inaugural

“Possui Mestrado em economia e Doutorado
em Administração, além de ser Ph.D. em
Business. É autor de vários livros ligados a
finanças, economia e negócios.”

Sergio Braga
Liderança

“É Administrador de Empresas, atuou como
executivo em empresas como
a Katun/XEROX e a CPM Tecnologia.”

Luiz Felipe Pondé
Filosofia do Dinheiro

“Colunista do Jornal Folha de S.Paulo. Doutor
em Filosofia pela USP e pela Universidade de
Paris VIII, professor da Pós-Graduação em
Ciências da Religião da PUC-SP.”

Juliano Pinheiro
Investimentos II (Alocação de Ativos)

“Doutor e Mestre em Mercado de Capitais.
Grande experiência, adquirida ao longo de
25 anos, como Executivo de Instituições
Financeiras no Brasil e na Espanha.”

Walter Brum
Gestão Comercial Aplicada a
Produtos e Serviços Financeiros

“Atuou nos últimos 20 anos junto ao HSBC,
comprometido com a Educação
Corporativa na área de vendas em finanças.”

Marcelo Bradaschia
Tecnologia Financeira

“Tem mais de 15 anos de experiência na
indústria financeira, liderou áreas e projetos
para potencialização do uso de informações
analíticas em estratégias de negócios.”
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Me. Airton Dória

Me. Andressa Generosi

Me. Carlos Salami

Dr. Gustavo Moraes

Dr. Leandro Paulsen

Me. Leandro Rassier

Me. Leonel Cerutti

Me. Loraine Muller

Dr. Luciano Marques

Me. Rafael Chanin

Me. Rogério Ventura Vilela

Lucas Silva

Dr. Draiton Gonzaga
de Souza

Dr. Alfredo Meneghetti

Dr. Bernardo Nunes

Dr. André Hartmann
Duhá

Me. André Bender

Me. Letícia Ferrarini

Jorge Luis Tonetto



“O MONGE E O EXECUTIVO” COMO
FERRAMENTA DE FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E CULTURA

A Peça Teatral “O Monge e o Executivo”, assistida por mais de 
80.000 pessoas, é a adaptação original do livro que se tornou 
um dos maiores best sellers da atualidade, com 4 milhões de 
cópias vendidas no Brasil e traduzido em 11
idiomas. O conceito inovador de liderança servidora tem 
revolucionado diversas escolas de pensadores e influenciado 
renomados lideres e formadores de opinião em inúmeros 
países.

Além do contato com todos esses professores, nossos alunos
terão a oportunidade de assistir à peça teatral inspirada no livro
"O Monge e o Executivo", trazida para o Brasil pelo professor Sergio Braga.
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DISCIPLINA

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E MACROECONOMIA

Ementa
O objetivo da disciplina é instrumentalizar o aluno para compreender as instituições financeiras em meio a um ambiente macroeconô-
mico e regulatório. Ao fim do curso o aluno terá uma sólida compreensão das atuações do Banco Central, mercado monetário e cam-
bial, percebendo os limites de atuação de instituições financeiras nesse cenário, bem como prever suas tendências para bom planeja-
mento de suas instituições. Serão abordados tópicos macroeconômicos importantes como: regime de Metas de Inflação; Instrumentos 
de Política Monetária, Sistema SELIC, Mecanismos de Transmissão da Política Monetária, Regimes Cambiais.

Professor Convidado

Alexandre Schwartsman
Foi economista-chefe do grupo Santander Brasil e diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central (BC) de 2003 a 2006. É doutor 
em Economia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Possui graduação em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e 
em Economia pela Universidade de São Paulo (USP).  Em sua carreira também constam passagens pelo Unibanco e pelo BBA. É colunis-
ta do jornal "Folha de S.Paulo".

Professor PUCRS

Gustavo Moraes
Doutor em Economia Aplicada na ESALQ-USP, mestre em Desenvolvimento Econômico pela UFPR (2005) e bacharel em Ciências Eco-
nômicas pela FEA-USP (1999). Atua principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento econômico, macroeconomia, economia da 
defesa e economia dos recursos naturais. É membro do comitê editorial da Revista Brasileira de Economia, Administração e Sociologia 
Rural desde julho de 2012. Autor colaborador do PMBC (Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas). Atualmente é professor doutor da 
PUCRS.
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PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

Ementa
O objetivo da disciplina é abordar todos os principais produtos financeiros existentes no mercado brasileiro e também os principais produtos 
disponíveis para aplicação de recursos no exterior. Serão vistas características essenciais dos diversos produtos disponíveis para a alocação de 
recursos, o cenário do mercado atual e as suas características quanto a emitente, risco, rentabilidade, custo, prazo e tributação. Essa discipli-
na compõe um dos principais conhecimentos para as cetificações de mercado financeiro como Ancord, CPA20, CEA e CFP.

Professor Convidado

Edgar Abreu
Um dos protagonistas da educação para financistas no Brasil. Sua forma didática e objetiva de explicar questões técnicas o tornou referência 
nacional no assunto. Edgar Abreu é criador da Casa do Concurseiro e da Edgar Abreu Cursos, empresas compradas pelo UOL em 2015. É 
mestrando em Economia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos-RS). Possui graduação em Matemática pela Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Especialização em Educação a Distância pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac-RS), Especialização em Finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Possui as certificações profissionais da 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) séries 10 e 20 (CPA-10 e CPA-20), da Associação Nacio-
nal dos Bancos de Investimento (Anbid) e também a de agente autônomo de investimento, concedida pela Associação Nacional das Correto-
ras (Ancor). É Sócio-diretor da Edgar Abreu Cursos, uma empresa UOL e Sócio-diretor da Casa do Concurseiro, uma empresa UOL.

Professor PUCRS

Leandro Rassier
Mestre em Administração com enfase em Contabilidade e Finanças pela UFRGS. Especialista em Educação Matemática e Administração 
Financeira, Bacharel em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor da Universidade Luterana do Brasil 
(Ulbra) e Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Autor dos livros: Organize suas finanças da Coleção Você S.A. de 
Finanças Pessoais em 2007; Entenda o Mercado de Ações. Faça da Crise uma oportunidade, editora Campus/Elsevier em 2009 e Conquiste 
sua Liberdade Financeira, Editora Campus/Elsevier em 2011. Agente Autônomo de Investimentos. Sócio Diretor do Escritório LHR Investimen-
tos. Qualificado para atuar como docente nas áreas de Administração Financeira, Finanças, Mercado de Capitais, Avaliação de Investimento, 
Matemática Financeira, Matemática Empresarial, Matemática Fundamental e Estatísitca. Alia Experiência Acadêmica com atuação profissio-
nal desenvolvendo cursos e palestras relacionado ao Mercado de Ações. 
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DISCIPLINA

VENDAS APLICADAS A PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

Ementa
A disciplina trata das ferramentas relacionadas aos antecedentes da venda tal como o atendimento e a negociação como aspectos essen-
ciais ao progresso da venda. O conteúdo aborda, ainda, os aspectos atinentes às ações de pré-venda, assim como aqueles que envolvem a 
venda e oportunamente aqueles relativos ao pós-venda. No conteúdo são tratadas, também, as diferentes etapas da venda e suas respecti-
vas peculiaridades teórico-práticas.

Professor Convidado

Daniel Godri
Foi eleito o segundo melhor palestrante no ranking brasileiro das estrelas que mais brilham no palco no mercado de palestras, segundo a 
Revista Veja. Possui bacharel em Administração pela Faculdade Católica de Administração e Economia. Foi professor de Marketing da Ponti-
fícia Universidade Católica do Paraná; coordenador de Marketing do curso de Pós-graduação da Business School FAE - Faculdade Católica 
de Administração e Economia. Autor do livro “Conquistar e Manter Clientes” (82º edição). O livro indicado pelo Cmte. Rolim da TAM e pelo 
Programa de Televisão “Pequenas Empresas, Grandes Negócios” da Rede Globo. Livro que constou na lista dos mais vendidos da Revista 
Veja. Autor dos livros “Negociação: a arte de comprar e vender” e “Venda mais e melhor”.

Professor PUCRS

Airton Doria
Possui Graduação em Administração pela PUC/RS (1989), Especialização em Marketing pela ESPM/SP (1995), Mestrado em Administração e 
Negócios pela PUC/RS (2001) e Aluno Especial do PPGA/FEA/USP (2006) na área de Educação Corporativa. Tem realizado trabalhos de 
pesquisa nas áreas de Estratégia e Gestão Organizacional, tendo como foco a área de desenvolvimento e capacitação de pessoas.
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DISCIPLINA

DIREITO E CRIMES FINANCEIROS

Ementa
Disciplina teórica de estudo dos principais crimes do interesse dos profissionais da área financeira, quais sejam: os crimes contra o Sistema 
Financeiro Nacional tipificados na Lei 7.492/86 (gestão frautulenta ou temerária de instituição financeira, utilização de contabilidade parale-
la, operação de instituição financeira sem autorização, obtenção fraudulenta de financiamento, desvio de finalidade na aplicação de recur-
sos de financiamento oficial e evasão de divisas) e o crime de Lavagem de Dinheiro, prvisto na Lei 9.613/98.

Professor Convidado

Sérgio Moro
Magistrado e professor. Juiz Federal da 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR, especializada em crimes financeiros, de lavagem de 
dinheiro e praticados por grupos criminosos organizados. Atuou, como juiz em diversos processos criminais complexos, envolvendo crimes 
financeiros, contra a Administração Públicia, de tráfico de drogas, e de lavagem de dinheiro. Trabalhou como Juiz instrutor no Supremo 
Tribunal Federal durante o ano de 2012. O autor cursou o Program of Instruction for Lawyers na Harvard Law School em julho de 1998 e 
possui título de mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná - UFPR. Escreveu livros e artigos especializados 
na área jurídica. Participou do International Visitors Program organizado em 2007 pelo Departamento de Estado norte-americano com 
visitas a agências e instituições dos EUA encarregadas da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro. É Professor Adjunto de Direito 
Processual Penal da Universidade Federal do Paraná - UFPR.

Professor PUCRS

Leandro Paulsen
Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Doutor em Direitos e Garantias do Contribuinte pela Universidade de Salaman-
ca. Mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito (UFRGS). Professor de Direito Tributário da PUCRS.



ESCOLA DE 

NEGÓCIOS

DISCIPLINA

TESOURARIA I – MATEMÁTICA FINANCEIRA

Ementa
A disciplina tem como objetivo nivelar os conhecimentos em matemática financeira. O aluno será preparado para lidar com os diversos 
problemas da rotina financeira, compreende-os matematicamente e solucionando-os com as ferramentas de calculadora científica e 
planilha eletrônica. Serão também abordados sistemas de fluxo de caixa, sistemas de amortização, descasamento de fluxos, entre outros. 

Professor Convidado

Edgar Abreu
Um dos protagonistas da educação para financistas no Brasil. Sua forma didática e objetiva de explicar questões técnicas o tornou referên-
cia nacional no assunto. Edgar Abreu é criador da Casa do Concurseiro e da Edgar Abreu Cursos, empresas compradas pelo UOL em 2015. 
É mestrando em Economia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos-RS). Possui graduação em Matemática pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Especialização em Educação a Distância pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac-RS), Especialização em Finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Possui as certificações profis-
sionais da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) séries 10 e 20 (CPA-10 e CPA-20), da Asso-
ciação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) e também a de agente autônomo de investimento, concedida pela Associação Nacio-
nal das Corretoras (Ancor). É Sócio-diretor da Edgar Abreu Cursos, uma empresa UOL e Sócio-diretor da Casa do Concurseiro, uma empresa 
UOL.

Professor PUCRS

Lucas Silva
Especialista em Finanças pela Fundação Getulio Vargas (FGV-RS) e graduado em Administração de Empresas. Possui as certificações CFP® 
(Certified Financial Planner), do IBCPF, CEA (Certificado de Especialista em Investimento), da Anbima, e também a PQO (Programa de 
Qualificação Operacional), da BM&FBovespa. Trabalhou por mais de 6 anos no mercado financeiro em bancos privados e atualmente traba-
lha como planejador financeiro pessoal e leciona em diversos MBAs do País na área de Finanças. Atua também nos cursos de preparação 
para certificações da Anbima em diversas cidades do Brasil e também nos cursos para concursos na empresa A Casa do Concurseiro.

|



|
ESCOLA DE 

NEGÓCIOS

DISCIPLINA

ÉTICA EM FINANÇAS

Ementa
Ética no contexto de serviços e produtos financeiros. Argumentação moral e fundamentação ética em finanças. Dilemas e conflitos éticos 
associados a finanças. Código de conduta do profissional. 

Professor Convidado

Clóvis de Barros Filho 
É atualmente um dos mais requisitados palestrantes do país. Suas aulas e palestras sobre ética já foram ouvidas por milhões de pessoas, em 
todos os estados do país, e também no Uruguai, na França, no México, na Argentina, na espanha, em Portugal, entre outros países.
Doutor e Livre-Docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, o Professor Clóvis atua no mundo corporativo desde 2005, por meio de 
seu escritório, o Espaço Ética, e tem como clientes empresas de todos os portes, de inúmeros ramos de negócios, por todo o Brasil.

Formação: Doutor em Direito pela Universite de Paris III (Sorbonne-Nouvelle) (1990) e Doutor em Ciências da Comunicação pela Universida-
de de São Paulo (2002). Livre-Docência pela Escola de Comunicações e Artes da USP (2007). Sócio-presidente do Espaço Ética.

Professor PUCRS

Draiton Gonzaga de Souza
Draiton Gonzaga de Souza é Bacharel em Filosofia e em Direito. Realizou o mestrado em Filosofia e em Direito. Concluiu o doutorado em 
Filosofia pela Universidade de Kassel (Alemanha), em 1998. Realizou pós-doutorado na Universidade de Tübingen e na Universidade de 
Bochum. Recebeu, em 2003, prêmio do DAAD, e, em 2013, da Fundação Alexander von Humboldt (Humboldt-Alumuni-Preis) devido ao 
engajamento na cooperação acadêmica Brasil-Alemanha. É Professor Titular e Decano da Escola de Humanidades da PUCRS, atuando, na 
graduação e na pós-graduação, como Professor Permanente no PPG em Filosofia e no PPG em Direito da PUCRS. É Advogado, Tradutor 
Público e Intérprete Comercial concursado para o idioma alemão e Vice-Direitor do CDEA (Centro de Estudos Europeus e Alemães - UFRGS-
-PUCRS-DAAD).



|
ESCOLA DE 

NEGÓCIOS

DISCIPLINA

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E DE APOSENTADORIA

Ementa
A disciplina engloba as dimensões do planejamento financeiro pessoal com objetivo de criação de reserva, abordando aspectos das finan-
ças pessoais com foco em qualidade de vida. Inclui também os tópicos de previdência pública, avaliação e seleção de planos de previdência 
privada, diagnóstico financeiro conforme idade e nível de renda, orçamento doméstico, consumo e endividamento, decisões financeiras.

Professor Convidado

Gustavo Cerbasi
Mestre em finanças, consultor financeiro, palestrante e escritor, especialista em inteligência financeira. Com mais de 2 milhões de livros 
vendidos no Brasil e no exterior, é a maior referência brasileira em finanças pessoais e dos pequenos negócios. Mantém o site www.maisdi-
nheiro.com.br, os perfis @gcerbasi no Twitter, GustavoCerbasi no Instagram e a fanpage Gustavo Cerbasi (Oficial) no Facebook e o canal 
Gustavo Cerbasi no youtube. Autor dos livros Casais inteligentes enriquecem juntos (Sextante) e Como organizar sua vida financeira (Sextan-
te).

Professor PUCRS

Alfredo Meneghetti
Alfredo Meneghetti Neto concluiu o Mestrado em Economia na UFRGS em 1989 e o doutorado em História Econômica pela PUCRS em 
2002. Atualmente é Economista da Fundação de Economia e Estatística e Professor da PUCRS. Publicou 35 artigos em periódicos especiali-
zados e 10 trabalhos em anais de eventos no Brasil e no México. Possui 2 capítulos de livros publicados e uma tese publicada em 2005. Atua 
na área de Economia, com ênfase em Finanças Públicas e Pessoais. Em suas atividades profissionais interagiu com vários colaboradores em 
co-autorias de trabalhos científicos.



|
ESCOLA DE 

NEGÓCIOS

DISCIPLINA

INVESTIMENTOS I (TEORIA)

Ementa
O objetivo da disciplina é abordar as principais teorias do mundo das finanças e investimentos, como teoria do portfólio de Markowitz, 
CAPM, ATP e sofisticações modernas, fixando os conceitos estatísticos de variância, desvio padrão, correlação e demais necessários para o 
estudo dos investimentos.

Professor Convidado

Alexandre Assaf Neto
É economista, autor de alguns dos livros mais vendidos sobre finanças e mercado financeiro do Brasil. Suas obras estão entre as mais utiliza-
das nos níveis de graduação e pós-graduação. É Graduado em Economia, Mestre em Administração (Métodos Quantitativos) pela EUTG/Es-
panha (1977), Doutor em Administração (Finanças, 1983) e Livre-Docente (2004) pela Universidade de São Paulo. Foi Professor Emérito da 
Faculdade de Economia e Administração - RP da Universidade de São Paulo, Professor Titular da Universidade de São Paulo (2005 - 2013), 
Professor de cursos de pós-graduação e MBAs em diversas instituições e Coordenador de cursos. É autor de 22 livros e mais de 70 (setenta) 
trabalhos científicos publicados em Congressos e revistas nacionais e estrangeiras com arbitragem. Membro de Conselhos Editoriais de 
diversas revistas cientificas e avaliador ad hoc. Diretor do Instituto Assaf (Consultorias e pesquisas em Finanças). Consultoria Empresarial, 
Pareceres Profissionais e Estudos Financeiros.

Professor PUCRS

Lucas Silva
Especialista em Finanças pela Fundação Getulio Vargas (FGV-RS) e é graduado em Administração de Empresas. Possui as certificações CFP® 
(Certified Financial Planner), do IBCPF, CEA (Certificado de Especialista em Investimento), da Anbima, e também a PQO (Programa de 
Qualificação Operacional), da BM&FBovespa. Trabalhou por mais de 6 anos no mercado financeiro em bancos privados e atualmente traba-
lha como planejador financeiro pessoal e leciona em diversos MBAs do País na área de Finanças. atua também nos cursos de preparação 
para certificações da Anbima em diversas cidades do Brasil e também nos cursos para concursos na empresa A Casa do Concurseiro.



|
ESCOLA DE 

NEGÓCIOS

DISCIPLINA

CULTURA, POLÍTICA E PODER EM FINANÇAS

Ementa
A disciplina propicia ao aluno identificar, compreender e lidar profissionalmente com as relações de cultura, política e poder que influen-
ciam a sociedade e o mercado financeiro. Espera-se com essa abordagem preparar o aluno para pensar e desenvolver habilidades práticas e 
políticas que favoreçam um atitude profissional e de liderança positivas para sua carreira, para a organização e para a sociedade.

Professor Convidado

Leandro Karnal
Leandro Karnal é historiador, doutor em História social pela USP e professor na UNICAMP.  É convidado de programas como o Jornal da 
Cultura e Café Filosófico. Escreveu em autoria ou co-autoria mais de dez livros, alguns dos quais estão entre os mais vendidos do Brasil, 
como “Verdades e Mentiras” ; “Felicidade ou Morte”; “Pecar e Perdoar”; “Detração – breve ensaio sobre o maldizer”; “História dos Estados 
Unidos “ e “Conversas com um jovem professor”. É membro do conselho editorial de muitas revistas científicas do país. É colunista fixo do 
jornal Estadão e tem participações semanais nas rádios e canais de TV do grupo Bandeirantes. Foi entrevistado por quase todos os grandes 
nomes da televisão como Jô Soares e Marília Gabriela e suas análises ocupam páginas de revistas de circulação nacional. Seus vídeos e 
frases circulam pela internet com grande popularidade. Possui Doutorado em História Social (USP) e Graduação em Historia (Unisinos).

Professor PUCRS

Loraine Muller
Atuação em indústria transnacional, Grupo Gerdau (siderurgia), na área de Recursos Humanos e em empresa de prestação de serviços - SEBRAE, coordenando 
projetos variados e em áreas distintas: Empreendedorismo (Criação de Produtos, Educação à Distância e Educação Corporativa) e Orientação ao Crédito (Capta-
ção de Recursos Físco-Financeiros e Cooperativismo). Experiências internacionais (junto ONU/UNCTAD) e em outros estados brasileiros propiciando o desenvolvi-
mento e fortalecimento do espírito de equipe, o aprendizado coletivo, a troca de experiências, a administração de conflitos, o comprometimento, a convivência 
com culturas e estilos de administração distintos, bem como a experiência de trabalho sob pressão. Sócia diretora da LM Potencial Humano e Organizacional, 
consultoria especializada em desenvolvimento, mudança e Coaching. Sócia diretora da Solucionare TI, empresa de TI nas áreas de gestão e RH. Atua como 
professora universitária (graduação e pós-graduação) nos estados de RS, SC, SP. Formada em Educação (PUCRS), Mestrado em Administração de Empresas 
(UFRGS), Formações internacionais e complementares em Coach Executivo Organizacional. Base Ontológica - 400h (Junho 2012) e Coaching Executivo & Mento-
ring para Liderança (ICP - 2013/II). 2013/ II TOP SER HUMANO ABRHRS, com o case Implantação de Políticas de RH na RBL Engenharia de Impermeabilizações.

a



|
ESCOLA DE 

NEGÓCIOS

DISCIPLINA

GESTÃO DE PESSOAS

Ementa
A disciplina almeja trabalhar o comportamento humano e organizacional, a necessidade do trabalho em equipe e a gestão da carreira. O  
comportamento humano e organizacional são necessários ao entendimento do contexto do profissional de finanças, investimentos e 
banking, conhecido por suas características de constante dinamismo, cobrança por performance, competitividade e mudanças. Nesse 
sentido, serão sugeridas/abordadas técnicas e estratégias necessárias para compreender e atuar nesse ambiente, seja na posição de analista 
ou gestor. A disciplina se propõe ainda a cultivar a capacidade de fluir com maior eficiência e satisfação pelos desafios impostos por esse 
ramo,  conduzir equipes para que se desenvolvam individualmente como profissionais e pessoas, e coletivamente como um time.

Professor Convidado

Max Gehringer
É comentarista da Rádio CBN e do Fantástico, na TV Globo. Administrador de Empresas, foi Presidente da Pepsi-Cola Engarrafadora e da 
Pullman/Santista Alimentos. Conhecido por seus artigos em revistas como Época, Exame e Você S/A. Possui graduação em Administração 
de Empresas. Em 1999, no auge de uma carreira bem-sucedida em grandes empresas (foi Presidente da Pepsi-Cola Engarrafadora, Presiden-
te da Pullman/Santista Alimentos, Diretor da Elma Chips e Diretor da PepsiCo Foods nos Estados Unidos), Max Gehringer tomou uma deci-
são raríssima no mundo corporativo: abriu mão do poder e das mordomias de alto executivo para dedicar seu tempo a escrever e a fazer 
palestras pelo Brasil. Max foi colunista das revistas Você S.A., Exame e VIP (todas publicadas pela Editora Abril) e Época (publicada pela 
Editora Globo). O humor e a sensibilidade dos textos de Max vêm de sua vivência prática num mundo que ele conhece degrau por degrau: 
seu primeiro emprego, aos 12 anos, foi de auxiliar de faxina. O último: presidente da Pullman.Foi escolhido como um dos “30 Executivos 
Mais Cobiçados do Mercado” em pesquisa do jornal Gazeta Mercantil em janeiro de 1999. É autor de vários livros, dentre eles “Comédia 
Corporativa”, “Emprego de A a Z” e “Aprenda a ser Chefe”.
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NEGÓCIOS

Professor PUCRS

Loraine Muller
Atuação em indústria transnacional, Grupo Gerdau (siderurgia), na área de Recursos Humanos e em empresa de prestação de serviços - 
SEBRAE, coordenando projetos variados e em áreas distintas: Empreendedorismo (Criação de Produtos, Educação à Distância e Educação 
Corporativa) e Orientação ao Crédito (Captação de Recursos Físco-Financeiros e Cooperativismo). Experiências internacionais (junto 
ONU/UNCTAD) e em outros estados brasileiros propiciando o desenvolvimento e fortalecimento do espírito de equipe, o aprendizado coleti-
vo, a troca de experiências, a administração de conflitos, o comprometimento, a convivência com culturas e estilos de administração distin-
tos, bem como a experiência de trabalho sob pressão. Sócia diretora da LM Potencial Humano e Organizacional, consultoria especializada 
em desenvolvimento, mudança e Coaching. Sócia diretora da Solucionare TI, empresa de TI nas áreas de gestão e RH. Atua como professora 
universitária (graduação e pós-graduação) nos estados de RS, SC, SP. Formada em Educação (PUCRS), Mestrado em Administração de 
Empresas (UFRGS), Formações internacionais e complementares em Coach Executivo Organizacional ? Base Ontológica - 400h (Junho 2012) 
e Coaching Executivo & Mentoring para Liderança (ICP ? 2013/II). 2013/ II ? TOP SER HUMANO ABRHRS ? com o case Implantação de Políti-
cas de RH na RBL Engenharia de Impermeabilizações.



|
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NEGÓCIOS

DISCIPLINA

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS

Ementa
A disciplina tem como objetivo abordar as principais teorias em finanças comportamentais, descrevendo sua evolução, importância e apli-
cação aos diversos temas da atualidade. Propõe-se com essa disciplina uma maior capacidade de análise dos problemas e soluções existen-
tes no universo de finanças, investimentos e banking, recorrendo conhecimentos em psicologia, finanças comportamentais e teoria do 
processo decisório.

Professor Convidado

Ricardo Amorim
Presidente da Ricam Consultoria, prestadora de serviços na área de negócios e economia global, em forma de palestras e consultoria. A 
empresa tem como missão assessorar clientes a antever tendências globais e brasileiras, por setores, e maximizar oportunidades. É Econo-
mista formado pela USP, pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris. Atuando no mercado financeiro 
desde 1992, trabalhou em Nova York, Paris e São Paulo, sempre como economista e estrategista de investimentos. É um dos debatedores do 
programa Manhattan Connectionda Globo News desde 2003 e também colunista na revista IstoÉ e apresentou a coluna Economia & Negó-
cios na Rádio Eldorado. Único brasileiro incluído na lista dos mais importantes e melhores palestrantes mundiais do Speakers Corner, Ricar-
do Amorim profere, há anos, palestras sobre economia e tendências no Brasil e exterior. Ricardo Amorim é palestrante em eventos fechados 
de empresas de destaque, congressos, feiras de negócios, e universidades como Harvard e Columbia. Foi palestrante-âncora e dividiu painéis 
com figuras ilustres, de economistas ganhadores do Nobel a ministros de estado e presidentes de bancos centrais.

Professor PUCRS

Bernardo Nunes
Bernardo é um entusiasta da combinação entre ciência comportamental, ciência de dados e canais digitais para entender o comportamen-
to do consumidor e aprimorar a sua situação financeira. Ele ajuda entidades reguladoras e empresas privadas a obter insights de seus dados 
e transformá-los em decisões empiricamente informadas.
É Doutor em Economia pela University of Stirling, Mestre em Economia do Desenvolvimento pela UFRGS e Mestre em Finanças pela NOVA 
School of Business and Economics. Também é gestor de investimentos aprovado pela certificação de Gestores Anbima – CGA desde 2009.



|
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NEGÓCIOS

DISCIPLINA

TECNOLOGIA FINANCEIRA

Ementa
O objetivo da disciplina é instrumentalizar o aluno com as noções fundamentais da tecnologia e inovação aplicadas a produtos e serviços 
financeiros. A disciplina ocorre na fase inicial do curso pois tem como proposta criar entre as turmas de alunos a cultura de pensar os diver-
sos aspectos de instituições financeiras sob a ótica tecnológicas, levando a oportunidades de inovação, ganhos de eficiência e criatividade 
para todas as áreas de finanças.

Professor Convidado

Marcelo Bradaschia
Fundador do Fintech Lab. Tem mais de 15 anos de experiência na indústria financeira, liderou áreas e projetos para potencialização do uso 
de informações analíticas em estratégias de negócios. Esteve à frente de equipes de gestão de riscos, CRM e Customer Experience Manage-
ment atuando no desenvolvimento de novos produtos e serviços com abordagens de design thinking. É um aficionado por inovação e novas 
tecnologias. É formado em Administração de Empresas com especialização em Marketing, Pós-graduado em Banking pela FGV, Especialista 
em Kellogg em Customer Value Segmentation, Pós-graduado em Design de Produtos pelo Instituto Europeo di Design e possui Mestrado 
acadêmico pela FGV. 

Professor PUCRS

Rafael Chanin
Empresário e professor da Faculdade de Informática da PUCRS, possui MBA pela Northeastern University, mestrado em ciência da computa-
ção pela PUCRS e pós-graduação em gestão de projetos pela Northeastern University. É gerente de projetos profissional (PMP), certificado 
pelo PMI. Trabalhou três anos como gerente de projetos corporativos no Banco Matone. Entre suas experiências estão passagens por empre-
sas como Harvard Pilgrim Health Care (Boston, EUA) e TeleNova. Foi sócio-diretor na ionatec. Hoje, além de ser sócio do Nós Coworking, 
Rafael também dirige a Singularities Capital, empresa especializada em operações de M&A focadas no mercado de TI.



|
ESCOLA DE 

NEGÓCIOS

DISCIPLINA

LIDERANÇA

Ementa
O objetivo é instrumentalizar o aluno para identificar e aplicar suas habilidades comportamentais que contribuem para liderança em ativi-
dades profissionais e pessoais. Deseja-se trabalhar as características que contribuem para maior eficiência nas relações entre colaboradores 
dentro da organização.

Professor Convidado

Sergio Braga e equipe de O Monge e o Executivo
Sergio Braga é Administrador de Empresas, com pós-graduação em Marketing pela ESPM e MBA Executivo Internacional pela FIA/USP. 
Atuou como executivo em várias empresas de grande porte, incluindo a XEROX e a CPM Tecnologia. É vice-presidente da associação dos 
MBAs da FIA/USP e professor-convidado da FGV, especialista em Liderança. A Peça Teatral “O Monge e o Executivo”, assistida por mais de 
80.000 pessoas, é a adaptação original do livro que se tornou um dos maiores best sellers da atualidade com 4 milhões de cópias vendidas 
no Brasil e traduzido em 11 idiomas. A proposta é abordar os conceitos de forma simples, mas desafiadora. Eles podem ser aplicados a 
qualquer nível de liderança, desde a sala de estar da família à sala de reunião da diretoria da empresa. É uma peça com a proposta de 
contribuir não apenas para o conhecimento dos alunos, mas também para proporcionar uma experiência inesquecível e transformadora.

Professor PUCRS

André Duha
Graduado em Psicologia pela Universidade Católica de Pelotas (1994), Mestre em Administração e Negócios pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (2002) e Doutor em Psicologia Organizacional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2007). Professor na FACE - Escola de Negócios 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, consultor de empresas e coaching na área de formação de líderes e sucessores.
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NEGÓCIOS

DISCIPLINA

INVESTIMENTOS II (ALOCAÇÃO DE ATIVOS)

Ementa
A disciplina apresenta os modelos e ferramentas de análise necessárias à tomada de decisão quanto à alocação estratégica de ativos e 
composição de portfólios.
Para tanto, serão apresentados os fundamentos teóricos da moderna teoria de carteiras e dos modelos de precificação de ativos. Também 
serão expostos os aspectos da gestão de riscos inerentes à composição de portfólios, bem como os indicadores de desempenho de gestão.

Professor Convidado

Juliano Lima Pinheiro
Autor de uma das maiores obras literárias usadas para a educação de financistas no Brasil. Seu o livro “Mercado de Capitais, Fundamentos e 
Técnicas” já está em sua 8ª edição, sendo patrocinado e recomendado pela Bovespa. É presidente da Apimec-MG (Associação dos Analistas 
e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais). É Doutor e Mestre em Mercado de Capitais (Universidad de Zaragoza, possui MBA 
em Finanças (IBMEC), Especialização em Finanças (Fundação João Pinheiro) e Graduação em Administração (UNA). Tem 25 anos de experi-
ência como Executivo de Instituições Financeiras no Brasil e na Espanha, Professor de Finanças da PUC, IBMEC e Fundação Dom Cabral, 
Presidente da APIMEC-MG e Founding Partner da Fiere Investimentos, Conselheiro nas entidades ANBIMA, APIMEC e IMMC. É detentor da 
Medalha Economista Paulo Camilo de Oliveira Pena. Autor do livro Mercado de Capitais, Fundamentos e Técnicas”, 8ª edição (Atlas).

Professor PUCRS

Leandro Rassier
Mestre em Administração com enfase em Contabilidade e Finanças pela UFRGS. Especialista em Educação Matemática e Administração 
Financeira, Bacharel em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor da Universidade Luterana do Brasil 
(Ulbra) e Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Autor dos livros: Organize suas finanças da Coleção Você S.A. de 
Finanças Pessoais em 2007; Entenda o Mercado de Ações. Faça da Crise uma oportunidade, editora Campus/Elsevier em 2009 e Conquiste 
sua Liberdade Financeira, Editora Campus/Elsevier em 2011. Agente Autônomo de Investimentos. Sócio Diretor do Escritório LHR Investi-
mentos. Qualificado para atuar como docente nas áreas de Administração Financeira, Finanças, Mercado de Capitais, Avaliação de Investi-
mento, Matemática Financeira, Matemática Empresarial, Matemática Fundamental e Estatísitca. Alia Experiência 
Acadêmica com atuação profissional desenvolvendo cursos e palestras relacionado ao Mercado de Ações. 

Lorem ipsum
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DISCIPLINA

TESOURARIA II – GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS, SWAP, HEDGE E DERIVATIVOS

Ementa
A disciplina pretende abordar e exercitar de forma teórico-prática, os conceitos envolvendo gestão de ativos e passivos sob o ponto de vista 
de uma instituição financeira. São abordados os temas de gestão de caixa, derivativos como instrumentos mitigadores de risco (Hedge), 
mediante a utilização de ferramentas e modelos matemáticos envolvendo ativos como títulos, mercadorias, moedas, bem como abordar os 
riscos inerentes à utilização dos derivativos como instrumentos especutativos. Também pretende-se percorrer noções básicas de gestão de 
performance e risco na gestão de ativos e passivos, como conceitos de gaps, maturity, liquidity, entre outros.

Professor Convidado

Carlos Alberto Decotelli
Um dos pioneiros da educação executiva em Finanças no Brasil. É conhecido por sua oratória, vasto conhecimento e aula memoráveis. É 
Doutor em Administração pela Universidade Nacional de Rosário (UNR), e Pós Doutorando na Universidade de Wuppertal-Alemanha. Mestre 
pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Ebape) da Fundação Getúlio Vargas. Possui MBA Especialista pela Escola 
Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Ebape) da Fundação Getúlio Vargas e é Bacharel em Economia pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Possui Experiência executiva de finanças em Bancos e Corretoras de Câmbio Titulos e Valores Mobiliários. 
Professor de Pós Graduação na FGV, na Fundação Dom Cabral e no IBMEC. Criador do Curso Gestão Financeira Corporativa no New York 
Institute of Finance em parceria com a FGV-IDE Management. Sócio administrador da Copas Treinamento e Consultoria. É coordenador de 
Pós-Graduação em Gestão Estratégica em Cooperativas de Produção na COAMO e FRISIA. Autor dos livros Matemática Financeira Aplicada 
(FGV), Gestão de Riscos no Agronegócio (FGV), Gestão de Finanças Internacionais (FGV) e Administração Bancária - Uma Visão Aplicada 
(FGV). 

Professor PUCRS

Andre Bender
Possui graduação em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1993) e especialização (1995) 
e mestrado (1999) em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999). Atualmente é professor da Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do Sul. Atuou como executivo em instituição financeira. Tem experiência na área de Administração, com ênfase 
em Administração Financeira.
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DISCIPLINA

FILOSOFIA DO DINHEIRO

Ementa
A disciplina aborda o papel e impacto do dinheiro nas relações humanas e na sociedade, resgatando as diferentes perspectivas que diferen-
tes localidades e tempos podem ter sobre o dinheiro. Com essa disciplina, espera-se formar um aluno capaz de visualizar, compreender e 
lidar com as finanças de uma forma muito mais profunda, científica e gratificante. 

Professor Convidado

Luiz Felipe Pondé
Colunista do Jornal Folha de S.Paulo. Doutor em Filosofia pela USP e pela Universidade de Paris VIII, Coordenador do Curso e vice-diretor da 
Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP e Professor da Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-SP. Possui pós-doutorado 
pelas Universidades de Tel Aviv (Israel) e Giessen (Alemanha). Foi Professor convidado da Universidade de Marburg (Alemanha), da universi-
dade de sevilla na Espanha, da escola paulista de medicina da unifesp e membro da Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie 
Médiévale (Louvain, Bélgica).

Professor PUCRS

Luciano Marques de Jesus
Realizou estudos de graduação em Estudos Sociais (1985), em Teologia (1987), em Filosofia l (1997) e em Psicologia (2015) pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1996) e 
doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2003). Foi coordenador do curso de Filosofia e diretor da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS (2009). Atualmente é professor titular e Decano Associado da Escola de Humanidades 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Filosofia, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Introdução à Filosofia; Ética e Cidadania; Antropologia Filosófica; Descartes e Filosofia Moderna; Viktor Frankl, Logoterapia e sentido 
da vida.
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DISCIPLINA

PLANEJAMENTO FISCAL E SUCESSÓRIO

Ementa
A parte de planejamento fical concentra-se na gestão de tributos e planejamento tributário para pessoa física e pessoa jurídica. A disicplina 
inclui noções tributárias básicas, enfoque especial em imposto de renda para pessoa física e jurídica, abordando também tributação de 
operações em mercados financeiros, sobre investimentos de brasileiros no exterior e enquadramento penal para descumprimento de obri-
gações com a Receita Federal. A parte de planejamento sucessório concentra-se na preparação de sucessores e transmissão de bens, consi-
derando aspectos jurídicos de direito de família, tais como regimes de união. Tanto o planejamento fiscal quanto tributário pretendem 
instrumentalizar o profissional financeiro para oferecer a clientes o máximo de eficiência e segurança jurídica na gestão de tributos e patri-
mônio.

Professor Convidado

Paulo Caliendo
Graduado e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1992) e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (2002) - Estágio de Doutoramento na Ludwig-Maximilians Universität em Munique (Alemanha) (2001). Participou do 
Program of Instruction for Lawyers da Harward Law School (2001). Professor Visitante na Universidade de Münster, Alemanha (2013) e 
Salamanca (2015). Árbitro da Lista brasileira do Sistema de Controvérsias do Mercosul. Atualmente é professor permanente no Doutorado e 
Mestrado do PPGD da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito 
Tributário, atuando principalmente nos seguintes temas: Análise Econômica do Direito Tributário, Direitos Fundamentais do Contribuinte, 
direito tributário internacional e comércio internacional.

Professor PUCRS

Letícia Ferrarini
Mestre em Direito pela PUC e doutoranda na mesma universidade. Professora na graduação na faculdade de Direito do IPA nas disciplinas 
de Direito das Coisas e Direito das Famílias. Professora da Especialização em Direito de Família e Sucessões da PUCRS e da FMP, da Especia-
lização em Direito de Família e Mediação Familiar da FADERGS e da Especilaização em Direito Civil da UNIRITER. Leciona, também, em 
cursos preparatórios para o Exame de Ordem e demais concursos públicos. Advogada com atuação nas áreas de Família e Sucessões , 
Planejamento Sucessório e Patrimonial.
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DISCIPLINA

VALUATION (AVALIAÇÃO DE EMPRESAS)

Ementa
A disciplina tem o objetivo de apresentar as técnicas para avaliação de empresas, abordando conceitos de valores, métodos de avaliação 
como múltiplos, custo de capital, modelo de dividendos, fluxo de caixa, entre outros. Uma vez abordadas as metodologias para avalição de 
empresas, parte-se para a aplicação prática desse conteúdo tendo em vista as possíveis utilizações de técnicas de valuation para instituições 
financeiras, como em análise de crédito e investimentos. São utilizados conhecimentos vistos nas disciplinas de Tesouraria I e Administração 
Financeira. Essa disciplina ainda prepara para as disciplinas de Investimentos e Alocação de Ativos.

Professor Convidado

Francisco Cavalcante
É consultor financeiro especializado nas áreas de compra e venda de empresas, captação de recursos através de Fundos de Private Equity, 
IPO, valuation, avaliação de projetos, pricing e análise econômica e financeira. Foi assessor financeiro exclusivo nas seguintes transações de 
venda de participação econômica: Lojas Quero-Quero, CWA Consultores & Serviços em Petróleo, Rede Plaza de Hotéis, Cantegril Colchões e 
Espumas e Soubach Beneficiamento em Couros. Francisco conduziu mais de 1.800 treinamentos e 250 projetos de consultoria. É membro 
do conselho de administração da Caimi & Liaison, fabricante e distribuidora de tecidos sintéticos. Durante dez anos foi professor do MBA em 
finanças promovido pela FGV/RJ. É graduado em administração de empresas pela EAESP/FGV. Autor dos livros Introdução ao mercado de 
capitais (Campus) e Avaliação de empresas (Pearson).

Professor PUCRS

Rogério Ventura Villela
Possui graduação em Ciências Econômicas pela Fundação Armando Álvares Penteado (1989) e mestrado em Mestrado em Administração e 
Negócios pela Pontificia Universidade Católica RS (2003). Atualmente é professor assistente e coordenador do Curso de Administração de 
Empresas Linha de Formação em Empreendedorismo e Sucessão da Pontificia Universidade Católica RS. Tem experiência na área de Finan-
ceira, atuando principalmente nos seguintes temas: preços, custos, controladoria, rentabilidade e orçamento empresarial, planejamento 
econômico-financeiro.
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DISCIPLINA

GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

Ementa
A disciplina tem o objetivo de introduzir o aluno na área de Wealth Management (Gerenciamento de Riqueza). São abordados os tópicos de 
avaliação das riquezas de uma família ou indivíduo, conceito e operação de Family O�ce, introdução ao gerenciamento de recursos de 
terceiros e portfólio de investimentos, análise e seleção de fundos de investimento, bem como alternativas de investimento no exterior 
(offshore), ferramentas para blindagem financeira, e também aspectos já vistos nas disciplinas de planejamento sucessório e fiscal impor-
tantes para a gestão de recursos de terceiros. O aluno é colocado em situações reais, desenvolvendo suas habilidades de gestão de recursos 
de terceiros para formação e perpetuação de riqueza. A disciplina tem a proposta de capacitar e familiarizar o aluno para atividades de 
Wealth Management, campo de grande crescimento em instituições financeiras e Family O�ces. 

Professor Convidado

Aquiles Mosca
Economista formado pela FEA-USP, mestre em administração pelo INSEAD – França e autor dos livros “Investimento sob medida” e “Finan-
ças Comportamentais”, é estrategista de investimentos pessoais e diretor comercial responsável pela distribuição de fundos de investimen-
tos da Santander Asset Management, onde já ocupou a posição de analista de produtos,economista-sênior e gestor de fundos. Colaborador 
de várias publicações, tais como Valor Econômico e Infomoney. Preside o Comitê de Educação de Investidores da ANBIMA.

Professor PUCRS

Carlos Salami
Possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1995) e mestrado em Economia do 
Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2004). Atualmente é gerente financeiro e de investimentos da 
Fundação BRDE de Previdência Complementar, sócio-diretor da Salami Consultoria de Investimentos professor da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos, atuando principalmente nos seguinte temas: Macroeconomia, Finanças e Mercado de Capitais.
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DISCIPLINA

PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

Ementa
O objetivo da disciplina é abordar 3 áreas do conhecimento necessárias à gestão estratégica de uma instituição financeira: 1) controladoria 
e contabilidade; 2) gestão de informação e Management Information System; 3) planejamento estratégico.
Pretende-se com o conteúdo abordado dotar o aluno de instrumentos teóricos e práticos para uma gestão estratégica eficaz de um institui-
ção financeira, seja ela na área de banking, investimentos ou afins.

Professor Convidado

Em breve.

Professor PUCRS

Leonel Cerutti
Possui graduação em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1984) e mestrado em História pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2001). Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Tem experiência na área de Finanças e Controladoria.
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DISCIPLINA

BANCO DE INVESTIMENTOS (ENGENHARIA FINANCEIRA, CRIAÇÃO DE PRODUTOS E IFS, M&A)

Ementa
O objetivo da disciplina é introduzir o aluno nos serviços prestados por um banco de investimento, vendo em detalhes sua atuação na 
engenharia financeira e lançamento de produtos financeiros, de ações e dívida, movimentos de fusão e aquisição, private e venture capital.
Além do conteúdo teórico, o qual ainda possui bibliografia quase que exclusivamente em inglês, a disciplina reserva esforços para o estudo 
de casos, tentando tornar mais acessível essa que é uma atividade sofisticada e especializada.

Professor Convidado

Aod Cunha de Moraes Junior 
Mestre e Doutor em Economia pela UFRGS (2003); Pós Doutorado e Pesquisador Visitante em Columbia/NY (2009); Presidente da Fundação 
de Economia e Estatística (FEE) do Estado do Rio Grande do Sul (2003-2006); Secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e 
Presidente do Conselho de Administração do Banrisul ( 2007- jan 2009); Consultor Sênior  do Banco Mundial (2010); Managing Director do 
Banco J.P. Morgan  em São Paulo (2011-2014); Sócio do Banco BTG Pactual (2014-2016); Conselheiro do Banco Pan (2015-2016); Foi profes-
sor de cursos de macroeconomia na PUC/RS, UFRGS/RS e IBMEC/RJ em diferentes períodos entre 1994 e 2014; Artigos publicados em 
periódicos nacionais e internacionais e prêmios recebidos: Prêmio do Tesouro Nacional e Associação Brasileira de Mercado de Capitais; 
Coautor do livro "Sistema Financeiro Nacional: O que fazer?" Elsiever, 2016. )
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DISCIPLINA

BANCO DE INVESTIMENTOS (ENGENHARIA FINANCEIRA, CRIAÇÃO DE PRODUTOS E IFS, M&A)

Professor PUCRS

Jorge Luis Tonetto
Especialista em Integração econômica e direito internacional fiscal (FGV/Esaf), Especialista em Ciência Política (PUCRS) Especialista em 
Formação de Gestores em Sistemas de Informação (UFRGS). Graduado em Economia e Direito, é auditor fiscal da Receita Estadual do RS 
desde 1993. Secretário da Fazenda de Porto Alegre (2014-2016). Diretor Técnico da ABRASF (2015-2016). Subsecretário Adjunto Financeiro 
do Tesouro do Estado do RS (2012-2014). Curso "Teory and Operation of Modern National Economy", George Washinton University – Estados 
Unidos (2011). Aperfeiçoamento em A Internacionalização da Economia e a Integração. Universidade do Porto, Portugal (1994). Curso Debt 
Management Strategies for Subnationals.?Banco Mundial, BIRD, Estados Unidos (2010). Cursos Design and Implementing Government Debt 
Management Strategies. Banco Mundial, BIRD, Estados Unidos (2009). Curso Managing Resourses for Development. George Washington 
University, GWU, Washington, D. C., Estados Unidos (2012). Professor de Economia das Finanças Internacionais e Economia do Setor Público 
na PUCRS. Prêmio Destaque no Troféu Equilibrista IBEF-RS 2015. Foi membro do Conselho de Administração da Caixa de Administração da 
Dívida Pública Estadual S.A - CADIP-RS (2009-2011), Presidente do Comitê de Remuneração do BANRISUL (2012-2014), Presidente do 
Conselho de Administração da Cia Carris Porto Alegrense (2014-2016). Artigos publicados em revistas e livro FUNCOPA: Alternativa de 
Financiamento da Cidade - Uma experiência de Porto Alegre aplicada nas obras da copa de 2014. In: Dezolt, Ana Lucia Paiva; Zappani, 
German. (Org.). Experiências Brasileiras e Desafios para Fortalecimento de Alianças Público Privadas para o Desenvolvimento. 1ed. Brasília: 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2015.)
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DISCIPLINA

GESTÃO COMERCIAL APLICADA A PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

Ementa
Aborda a presente disciplina dos fundamentos relacionados à administração dos processos e à administração de equipes de vendas. Trata, 
ainda, das funções administrativas relacionadas ao planejamento, à organização sistêmica e estrutural, à liderança da força de vendas e o 
estabelecimento dos dispositivos de controle da evolução dos negócios financeiros. A disciplina é complementada pela abordagem prática 
a partir de estudos de casos para análise e discussão.

Professor Convidado

Walter Brum
Um dos maiores especialistas em vendas consultivas para produtos e serviços financeiros do Brasil. Atuou nos últimos 20 anos junto ao 
HSBC, comprometido com a Educação Corporativa na área de vendas em finanças.  É Graduado em Pedagogia com ênfase em Psicopeda-
gogia Institucional junto a Faculdade FAEL– Faculdade Educacional da global de coaches. Possui certificado pela Learning International 
(USA) no curso de Vendas Consultivas PSS – Professional Selling Skills, -  Habilidades Profissional de Vendas. Professor palestrante com aula 
sobre abordagem e perfil para Vendas Consultivas na Faculdade ESIC Business & Marketing School em Curitiba no MBA Executivo em 
Gestão Empresarial – EMBA. 

Professor PUCRS

Airton Doria
Possui Graduação em Administração pela PUC/RS (1989), Especialização em Marketing pela ESPM/SP (1995), Mestrado em Administração e 
Negócios pela PUC/RS (2001) e Aluno Especial do PPGA/FEA/USP (2006) na área de Educação Corporativa. Tem realizado trabalhos de 
pesquisa nas áreas de Estratégia e Gestão Organizacional, tendo como foco a área de desenvolvimento e capacitação de pessoas.
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DISCIPLINA

MARKETING APLICADO A PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

Ementa
O objetivo da disciplina é apresentar a teoria do marketing, abordando estratégias de relação, venda, comunicação, publicidade, assistência 
e pós-venda. Os diversos pontos abordados, que constituem o marketing geral, serão aplicados à realidade prática de instituições financei-
ras, em seus desafios diários de interagir com uma sociedade em constante modificaçã que demanda produtos e serviços financeiros.
Nesse sentido, o marketing aplicado a produtos e serviços financeiros também requer estudo de segmentação, observando as necessidades 
de diferentes partes da população de acordo com sua respectiva faixa etária, classe econômica, objetivos financeiros, entre outros.

Professor Convidado

Ivan Novello
Gerente de Comunicação e Marketing da Central Sicredi Sul, uma das instituições financeiras que mais crescem no Brasil. É graduação em 
Administração de Empresas pela Faculdade São Judas Tadeu de Porto Alegre/RS. Possui MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e 
MBA em Gestão de Pessoas e Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Atua como Gerente de Comunicação e Marketing da Central Sicredi 
Sul para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Professor da Cadeira de Responsabilidade sócio empresarial nos cursos de 
especialização em gestão cooperativa pela Escoop (Escola do Cooperativismo.

Marcos Piangers 
Trabalha desde 2001 com comunicação jovem e plataformas digitais no maior grupo de mídia do sul do Brasil. Apresenta o programa 
Pretinho Básico, um fenômeno de audiência e ganhador do prêmio Melhores 2014 do iTunes, da Apple. Produz conteúdo para tv, rádio, 
jornal e internet. É responsável pela inovação nas rádios entretenimento do grupo RBS e coordena a área digital, área de vídeo, redes sociais, 
branded content e de impressos da Rede Atlântida. Em 2015 escreveu o best seller "O Papai é Pop", o livro que já vendeu mais de 100 mil 
exemplares. Em 2016 lançou O Papai é Pop 2, que alcançou o ranking nacional de livros mais vendidos do Brasil.  

Professor PUCRS

Andressa Generosi
Mestrado em Gestão de Turismo e Graduação em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul. Atualmente é professora 
da Escola de Negócios (FACE) da PUCRS, Coordenadora do Centro de Educação Continuada e Assessora de Planejamento Estratégico da 
Coordenadoria de Planejamento e Gestão da Pró-Reitoria de Extensão da PUCRS. Ministra disciplinas nas áreas de Empreendedorismo,Con-
cepção de Negócios, Estratégia Empresarial, Gestão da Inovação, Governança Corporativa na Graduação e cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu. Experiência em gestão de projetos e Planejamento Estratégico nas áreas publica e privada.
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DISCIPLINA

MÉTODO DE PESQUISA EM FINANÇAS

Ementa
O objetivo da disciplina é apresentar as metodologias de pesquisas e cases em finanças. Serão abordados os tópicos de:
- importância da pesquisa;
- fases de pesquisa;
- estruturas de artigos científicos;
- metodologias de pesquisa;
- cases de pesquisa em finanças.

Professor Convidado

Esta disciplina conta exclusivamente com professor PUCRS,

Professor PUCRS

Andressa Generosi
Mestrado em Gestão de Turismo e Graduação em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul. Atualmente é professora 
da Escola de Negócios (FACE) da PUCRS, Coordenadora do Centro de Educação Continuada e Assessora de Planejamento Estratégico da 
Coordenadoria de Planejamento e Gestão da Pró-Reitoria de Extensão da PUCRS. Ministra disciplinas nas áreas de Empreendedorismo,Con-
cepção de Negócios, Estratégia Empresarial, Gestão da Inovação, Governança Corporativa na Graduação e cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu. Experiência em gestão de projetos e Planejamento Estratégico nas áreas publica e privada.
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MATRÍCULAS  MODALIDADE ONLINE - SITE

2- Escolha o método de
    pagamento: cartão de
    crédito ou boleto

1- Clique no botão
    matricule-se 

3- Selecione a opção de
    pagamento - à vista ou
    parcelado 

6- Recebimento de e-mail
de confirmação da 
matrícula para liberação
do login

10- Faça upload dos 
documentos e envie a
cópia autenticada até 30 
dias após o início das aulas

5- Informe os dados do
cartão de crédito ou
gere o boleto bancário

7- Efetue o primeiro login

8- Realize o aceite 
do contrato

9- Prepare-se para 
começar a assistir às aulas

4- Informe seus dados
    pessoais e seu
    endereço
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MATRÍCULAS MODALIDADE ONLINE - SITE

• É possível fazer login com contas do Facebook ou Google.

• A liberação do pagamento é imediata em caso de pagamento no cartão, e de
 até 72 horas em caso de pagamento no boleto bancário.

• Documentos: 
- Cópia simples do RG ou Carteira de Trabalho (não será aceita cópia da CNH).
- Cópia autenticada do diploma de graduação, a ser entregue até 30 dias após o 
início do curso, ou documento de declaração de colação de grau (a declaração
não substitui o diploma, que deve ser entregue posteriormente).
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MATRÍCULAS MODALIDADE PRESENCIAL - SITE

2- Informe seus 
dados pessoais 
e seu endereço

1- Clique no botão
inscreva-se 

3- Preencha o cadastro 
e aguarde o contato



PÓS-GRADUAÇÃO
MODALIDADES
ONLINE OU PRESENCIALFINANÇAS, INVESTIMENTOS E BANKING |

Acesse o site fib.pucrs.br


