COMUNICADO DIR No. 29/2009

CURSOS DE EXTENSÃO DAS FACULDADES
INTEGRADAS MACHADO DE ASSIS - FEMA.

O Diretor das Faculdades Integradas Machado de Assis –
FEMA, mantida pela Fundação Educacional Machado de
Assis, no uso das suas prerrogativas institucionais e legais,
e, considerando o que determina o Art. 10 do Regimento
Unificado das Faculdades, emite o seguinte:

COMUNICADO
Estão abertas as inscrições para os cursos de extensão em HP – 12C CALCULADORA
FINANCEIRA, e GESTÃO DE TRIBUTOS. Mais informações em anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santa Rosa, RS, 29 de setembro de 2009.

Prof. Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES
Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado de Assis – FEMA
Mantida da Fundação Educacional Machado de Assis

CURSO DE EXTENSÃO HP – 12C CALCULADORA FINANCEIRA
(terceira edição)
O curso de extensão em HP – 12C Calculadora Financeira é coordenado pelo Núcleo de Pesquisa Pós Graduação e Extensão – NPPGE, e
foi elaborado conforme Regulamento do Núcleo de Pesquisa de Pós Graduação e Extensão. Quanto à modalidade Art. 9º deste
regulamento enquadra-se no item II – Cursos e no que concerne a linha de pesquisa Art. 11º, enquadra-se no item III – Capacitação e
qualidade de recursos humanos.
Apresentação
O curso HP – 12c é um curso voltado a desenvolver competências relacionadas a matemática financeira. O curso apresenta conceitos e
técnicas, possibilitando aos participantes noções básicas de matemática financeira, proporcionando aos mesmos a execução de cálculos
financeiros de forma eficaz, utilizando os recursos da calculadora HP 12c e do Microsoft Excel®.
Objetivos
• Preparar os participantes para conhecimentos básicos de matemática financeira com a utilização calculadora HP 12c e do
Microsoft Excel®;
• Fornecer aos participantes conteúdos relacionados à análise financeira que lhes permitam promover análise de investimentos;
• Contribuir com a capacitação dos participantes, tornando-os aptos a realizar os cálculos e análises financeiras que se fizerem
necessários.
Público Alvo
Acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e áreas afins, profissionais atuantes nas áreas de finanças, compras, vendas
que utilizam a matemática financeira como ferramenta de trabalho.
Realização
Início: 10/10/2009
Término: 24/10/2009
Horário para 10/09 e 17/09: Sábados das 8:00h às 11:45 e 13:00 às 17:00
Horário para 24/10: sábado das 8:00h. às 12:00h.
Duração: 20 horas
Local: Laboratório de informática – FEMA campus II
Programa
O curso é dividido em cinco módulos
DATA
TEMA ABORDADO
Conhecendo a calculadora HP-12C: funções, memórias, calendário, percentuais, aritmética, operações
10/10/2009 tarde
comerciais.
Cálculos financeiros: fluxo de caixa único, capitalização simples, capitalização composta, desconto bancário
17/10/2009 manhã
e comercial.
Séries de Pagamentos Uniformes: fluxo de caixa composto, séries uniformes antecipadas, postecipadas e
17/10/2009 tarde
diferidas, sistemas de amortização - SAC e Tabela Price.
24/10/2009 manhã
Análise de Investimentos: Fluxos variáveis, Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Uniforme (NPV).
24/10/2009 tarde
Depreciação. Financeira no Excel. Avaliação.
Ministrante
Prof ª. Neusa Maria Dembogurski
Mestre em Modelagem Matemática pela UNIJUI
Professora das Faculdades Integradas Machado de Assis.
Investimento
R$ 130,00 a vista ou em duas parcelas de R$ 65,00
1ª parcela no ato da matrícula
2ª parcela até o dia 10/11/2009.
Certificado
Será fornecido a todos que tiverem, no mínimo, 75% de frequência.

CURSO DE EXTENSÃO - GESTÃO DE TRIBUTOS
O curso de extensão em Gestão de Tributos é coordenado pelo Núcleo de Pesquisa Pós Graduação e Extensão – NPPGE, e foi elaborado
conforme Regulamento do Núcleo de Pesquisa de Pós Graduação e Extensão. Quanto à modalidade Art. 9º deste regulamento enquadrase no item II – Cursos e no que concerne a linha de pesquisa Art. 11º, enquadra-se no item III – Capacitação e qualidade de recursos
humanos.
Apresentação
O curso de extensão em Gestão de Tributos oferece aos participantes os conhecimentos teóricos e práticos sobre a área tributária das
organizações, desenvolvendo competências necessárias para a eficaz gestão, apuração e controle de tributos.
Objetivos
• Oferecer aos participantes conhecimentos básicos da gestão tributária empresarial, visando conhecer as modalidades de tributos
para os diversos tipos de empresas;
•

Fornecer aos participantes por meio de simulações uma ampla visão sobre os diversos enquadramentos de tributos;

•

Contribuir com a capacitação dos participantes, fornecendo conhecimentos sobre o planejamento tributário nas organizações.

Público Alvo
Acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e áreas afins, profissionais atuantes nas áreas de gestão, finanças,
controladoria e jurídica, bem como, demais profissionais que pretendem ampliar seus conhecimentos sobre a gestão tributária.
Realização
Início: 07/11/2009
Término: 05/12/2009
Horário: Sábados das 8h às 12h
Duração: 20 horas
Local: FEMA campus II
Programa
O curso é dividido em cinco módulos
DATA
07/11/2009
14/11/2009
21/11/2009
28/11/2009
05/12/2009

TEMA ABORDADO
Simples nacional - enquadramento, vantagens e desvantagens, cálculo do imposto, obrigações.
Imposto de renda - Lucro presumido, Lucro real estimativa e trimestral - base legal, cálculo dos
impostos, obrigações.
PIS, COFINS e CSLL – base legal, cálculo dos impostos, obrigações.
ICMS substituição tributária - base legal, responsabilidade, cálculo do imposto, obrigações.
IPI - base legal, cálculo do imposto, responsabilidade, TIPI.
Planejamento tributário - análise do faturamento e das despesas para escolha da forma de
tributação.

Ministrantes
Prof ª. Cátia Guadagnin Rossa
Prof. Clóvis Molinari
Professores das Faculdades Integradas Machado de Assis.
Investimento
R$130,00 a vista ou em duas parcelas de R$ 65,00
1ª parcela no ato da matrícula
2ª parcela até o dia 28/11/2009.
Certificado
Será fornecido a todos que tiverem, no mínimo, 75% de frequência.

