
MAPA OPERACIONAL DE AULAS – MOA: GESTÃO FINANCEIRA 

 

Operacionalizar e controlar as atividades da empresa com foco nas finanças organizacionais

Certificação
ASSISTENTE ORGANIZACIONAL FINANCEIRO

Metodologias e Ferramentas 
Dominio da matemática financeira, aplicando-a por meio da calculadora HP 12c e planilha eletrônica (excel) com estudo de folders e planfletos, ainda a 
realização de  estudos de caso e pesquisa junto a orgãos públicos e empresas, para compreender o sistemas de tributação,  o mercado,  e os indicadores 

financeiros

Competências e Habilidades
Compreensão do contexto organizacional, desenvolvimento de raciocínio lógico, interpretação das medidas políticas econômicas, tributárias e 

seus impactos junto a organização; entendimento da Estrutura de Balanço Patrimonial e de Demonstrações do Resultado.

Projeto Profisional I

(Conciliação bancária, Protesto, Cheques, Duplicatas, Contas a pagar e receber)

2o. Termo
Contabilidade Aplicada II Custos para Decisão

Logistica e Canais de 
Distribuição

Matemática Financeira II Informática Aplicada II Análise Mercadológica
Gestão Tributária e Empresarial 

II

1º Termo 
Contabilidade Aplicada I Ecomomia e Mercado Matemática Financeira I

Análise de Custo de 
Pessoal

Fundamentos Práticos 
Organizacionais

Informática Aplicada I
Gestão Tributária e 

Empresarial I



 

Propor e executar projetos de análise e redução de custos financeiros, elaborar e definir política de crédito,  
fluxo de caixa e demonstração financeira da organização 

Certificação
ANALISTA DE CRÉDITO FINANCEIRO

Metodologias e Ferramentas
Visitas in loco e Aplicação de pesquisa de campo, Realização de estudos reais junto as empresas e Instituições Financeiras da

cidade/região e Uso de laboratórios de informática e HP 12c. 

Competências e Habilidades
Senso crítico, compreensão da realidade local e regional, análise dos principais aspectos da elaboração e gerenciamento do fluxo de caixa; execução e 

planejamento da melhor logística e forma de distribuição; planejamento, seleção do método adequado de formação, apuração de custo e determinação de 
preços.

Projeto Profissional II
(Análise de Crédito, Risco e Score)

3o. Termo
Análise das Demonstrações 

Financeiras
Gestão do Fluxo de Caixa Auditoria

Logistica e Canais de 
Distribuição II

Empreendedorismo
Formação de Custo e 

Precificação



  

Realizar orientação de viabilidade financeira

Propor alternativas de investimento no mercado financeiro e de capitais,

Estruturar planos e ações para a capatação de recursos 

Certificação
GESTOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Metodologias e Ferramentas
Utilização de situação simulada com aplicação de software financeiro especifico, Workshop para apresentar a viabilidade financeira de 

um novo negócio.

Competências e Habilidades
Resolução de problemas, tomada de decisões, elaboração de estudos de viabilidade econômico-financeira para investimentos, realocação ou expansão de 

um negócio; conhecimento de produtos bancários, suas operações, análise das melhores opções para a empresa, o mercado financeiro nacional e 
internacional e de capitais.

Projeto Profissional III
(Viabilidade econômica e financeira, captação de investimento, aplicação e etc.)

4o. Termo
Mercado de Capitais Planejamento Estratégico Análise de Operações Financeiras Jogos de Empresa Análise de Investimento


