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A procura por profissionais com conhecimento em tributação e contabilidade, tem sido

cada vez mais comum nas seleções de executivos da área. Este curso tem ênfase na

formação deste tipo de profissional, cada vez mais importante para as grandes, médias e

pequenas empresas. O domínio de tributos e contabilidade também é complementar para

profissionais nos diversos ramos de atuação empresarial.

As competências desenvolvidas durante o curso irão preparar profissionais para liderar

projetos estratégicos na área fiscal como Planejamentos Tributários e Compliance, além de

liderar e ser protagonista em processos de reorganizações societárias e consultorias a

pequenas, médias de grandes empresas.

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Ecoville

DURAÇÃO

14 meses

INVESTIMENTO

20 parcelas de R$ 529,00

MATRIZ CURRICULAR

360 horas

PERIODICIDADE

Semanal

DIAS E HORÁRIOS

SEGUNDA e QUARTA 

das 19h às 22h

Estão aptos a ingressar no curso profissionais da área de

Ciências Contábeis, Administração, Direito, Gestão

Financeira e áreas afins.



Coordenação

MARCO AURELIO PITTA

poscontabilidade@up.edu.br

Graduado em Ciências Contábeis (UEL). Pós-

graduação em Controladoria Empresarial

(UEL), MBA Gestão Empresarial (UNIFIL), MBA

em Gestão Tributária (Live University). Mestre

em Administração (UP). Experiência

corporativa nas áreas financeira, controladoria,

contabilidade e planejamento tributário.

Coordenação

mailto:poscontabilidade@up.edu.br
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DO CURSO

Clique aqui para saber mais

AMBIENTE TRIBUTÁRIO - 20H

Introdução ao Sistema Tributário Nacional. Conceitos gerais da área tributária. Hierarquia

Tributária. Cenário ambiente tributário no Brasil. Perspectivas de Reforma Tributária.

ICMS E IPI: CÁLCULOS E APURAÇÃO - 40H

ICMS: apuração, descontos, bonificações, juros, seguro estendido, alíquotas incidentes,

benefícios fiscais, geração e utilização de créditos e operações especiais. Substituição Tributária.

Discussões aprofundadas de doutrinas e jurisprudências atuais. IPI: cálculo, crédito e apuração,

obrigações acessórias. Discussões aprofundadas de doutrinas e jurisprudências atuais.

PIS E COFINS: CÁLCULOS E APURAÇÃO - 24H

Aspectos práticos (incidência, fato gerador, alíquota zero, isenção, suspensão e imunidade,

regime cumulativo - cálculo, alíquotas, recolhimento - e regime não cumulativo - cálculo,

alíquotas, créditos, reflexos no ICMS-ST, regime monofásico e retenções). Discussões de

doutrinas e jurisprudências atuais.

ISS: CÁLCULOS E APURAÇÃO - 20H

Aspectos práticos (cálculo e alíquotas, retenção na fonte e local da prestação para fins de

recolhimento e obrigações acessórias). Discussões aprofundadas de doutrinas e jurisprudências

atuais.

CONTABILIDADE EMPRESARIAL - 24H

O ambiente empresarial atual e o uso da informação contábil. Contabilidade Financeira,

Contabilidade Gerencial, Contabilidade Estratégica. Conceito, objetivos e usuários da

contabilidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Regimes contábeis e a apuração

de resultados. Principais CPCs (CPC 00, CPC 1, CPC 3, CPC 4, CPC 6, CPC 9, CPC 12, CPC 15,

CPC16, CPC 22, CPC 23, CPC 25, CPC 27).
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IRPJ E CSLL: CÁLCULOS E APURAÇÃO - 40H

Tributos sobre a renda das pessoas jurídicas: legislação, apuração e cálculo. Adições/exclusões

permanentes e temporárias no Lalur. Tributos correntes e diferidos. Obrigações acessórias em

tributos diretos: escrituração contábil digital (ECD) e escrituração fiscal contábil (ECF).

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS TRABALHISTAS - 20H

Folha de Pagamento. Salários e adicionais. Ajuda de custo, diárias de viagens. Descontos legais;

contribuição sindical de empregados/patronal; jornada de trabalho, horas extras, adicional

noturno e DSR; encargos sociais (INSS, FGTS e IR); provisões de férias/13º salário; rescisões de

contrato; custo de mão-de-obra de empregados e terceirizados. Obrigações acessórias (E-

social/outros).

GOVERNANÇA E COMPLIANCE TRIBUTÁRIO - 24H

O atual cenário do nosso sistema tributário. Carga tributária por tipo – países da OCDE e Brasil.

Perspectivas de reformulação tributária para 2018. As bases gerais da governança tributária. Os

cuidados necessários quando planejar. O necessário propósito negocial (excludente de ilicitude

e compliance).

TRIBUTAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR - 20H

Fluxo operacional de importação e exportação. Tributos incidentes na importação e

exportação. Custo da Importação e exportação. Operações Back do Back e Drawback.

Exportação direta e indireta. Tratados, acordos e convenções internacionais. Remessas para o

exterior: aspectos fiscais e contábeis. Subcapitalização e suas regras. Preço de transferência

para ou do exterior.

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS - 20H

Introdução de retenções. Retenções pessoas físicas e pessoas jurídicas. Retenções de PCC

(Pis/Cofins/CSLL). Retenções de IRPJ. INSS retido. ISS retido.
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DIREITO TRIBUTÁRIO - 24H

Políticas Tributárias. Conceitos gerais. Elementos do Sistema Tributário. Constituição do crédito

tributário e lançamento, Prescrição e Decadência, processo administrativo (federal, estadual e

municipal), fiscalização, consulta fiscal (federal, estadual e municipal), decisões administrativas,

processo judicial, ações do fisco e meios de defesa, gestão nos processos judiciais e

administrativos.

PLANEJAMENTO E INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA - 24H

Os estudos envolvendo a disciplina de governança tributária abordam as práticas de gestão

empresarial da tributação e as técnicas de planejamento tributário. Os alunos compreenderão

a relação dos tributos na cadeia de atividades empresariais e irão verificar a influência das

novas leis societárias, contábeis e fiscais.

OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS - 20H

Conceito geral de obrigações tributárias. Obrigação principal e acessória. Notas fiscais de

mercadorias e de serviços. Livros de entrada e saída. Escrituração Contábil Digital (ECD),

Escrituração Contábil-Fiscal (ECF), DCTF, EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições. E-Social. REINF.

DCTF Web. Demais obrigações tributárias.

TRIBUTAÇÃO EM EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES/MEI - 20H

Conceitos gerais. Enquadramento (limites). Atividades impedidas. Definição de empresa

individual, microempresa e pequeno porte para efeitos tributários. Impostos e contribuições

abrangidos no Simples. Base de cálculo. Alíquotas e faixas de enquadramento. Regime de caixa

competência. SIMEI. Obrigações acessórias.

TECNOLOGIA VOLTADA A FINANÇAS - 20H

Utilização de ferramentas voltadas ao ambiente digital dentro do mundo de finanças

empresariais. Conhecer ambientes sistêmicos onde é possível avaliar oportunidades de

utilização

REMOTO E 
PRESENCIAL
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utilização e ofertas de produtos digitais aplicáveis à controladoria, orçamento, contabilidade,

finanças, entre outros.
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