
CST em Gestão Financeira 

1.1 OBJETIVOS DO CURSO 
 

Os objetivos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira na modalidade a 

distância englobam, além da formação para o exercício profissional, a formação de um ser 

humano com visão holística, apto para a interpretação de um papel socialmente atuante, 

informado sobre as questões globais e locais que permeiam o seu meio cultural, social e 

econômico. Além do mais, o curso tem um cunho eminentemente prático, voltado para a 

correlação entre a teoria e a prática organizacional, alinhando o Projeto Pedagógico do Curso 

aos conceitos que dão sustentação ao desenvolvimento do PDI da UNIGRANRIO: os conceitos 

de Empregabilidade, de Sustentabilidade e de Empreendedorismo. 

 

 1.1.1 Objetivo Geral 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira na modalidade EaD tem como 

escopo a formação do profissional apercebido de condições suficientes e necessárias ao 

cumprimento de seu papel no mercado de trabalho, atuando diretamente na supervisão ou na 

execução das funções que caracterizam suas atividades. Neste sentido, apresenta como 

objetivo geral o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para a gestão de 

finanças nas empresas nas mais diferentes áreas de atuação com visão estratégica, capazes de 

desempenhar suas atribuições, com total responsabilidade, ética e conhecimento técnico. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

O CST em Gestão Financeira tem por objetivos específicos: 

• Propiciar a formação de profissionais capazes de atuar na Gestão Financeira, 

interferindo nas ações organizacionais a fim de tornar estas empresas mais 

eficientes, capazes, capitalizadas e lucrativas; 

• Possibilitar, através de convênios com empresas e instituições que atuam no 

mercado, a formação prática dos alunos, garantindo o acesso organizações; 

• Fornecer embasamento teórico advindo das atividades práticas, de forma a 

possibilitar a familiarização com as novas tendências do mercado e o 

desenvolvimento de uma postura crítica em relação às propostas para vários setores; 



• Possibilitar experiências de aprendizagem que possibilitem a construção do 

conhecimento e o desenvolvimento de competências nas áreas da Gestão Econômica 

e Financeira;  

• Desenvolver habilidades para elaborar e gerenciar projetos econômicos de macro e 

micro abrangência, em organizações de bens e serviços;  

• Orientar a análise da área econômica e financeira a cultura organizacional e suas 

interações em um ambiente globalizado;  

• Possibilitar a consolidação de conhecimentos e competências em análise de 

mercados globais, emergentes e maduros, possibilitando um olhar sistêmico deste 

profissional e uma capacidade de crítica diferenciada;  

• Desenvolver habilidades e competências que permitam o planejamento e a 

implementação de programas eficazes de análise financeira, análise contábil, análise 

mercadológica, sistemas de informações gerenciais para tomada de decisão, bem 

como a possibilidade de integrar estes conhecimentos específicos, em prol da 

capacidade da organização de responder as questões dos novos mercados; 

• Criar situações de aprendizagem para organização e suas equipes de trabalho; 

• Elaborar, implementar e acompanhar o Planejamento Estratégico das organizações                                     

onde atuar, possibilitando a condução destas organizações de forma mais clara, 

efetiva, transparente, rentável. 

 

1.2 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 
 

O Tecnólogo em Gestão Financeira formado pela UNIGRANRIO atuará no 

gerenciamento financeiro das organizações, com uma visão global e contextualizada do 

ambiente financeiro por meio de uma postura crítica, inovadora, sustentável e 

empreendedora. Esse profissional poderá elaborar estratégias e estudos de viabilidade para 

melhor aplicação dos recursos, tendo como objetivo subsidiar o processo de tomada de 

decisão. Objetiva-se com isso, a formação de um profissional com capacidade para interpretar 

dados e informações pertinentes e, a partir destas, elaborar um planejamento estratégico de 

ações que atenda aos interesses da organização.  

Esse profissional exercerá, também, papel preponderante no processo de tomada de 

decisão, com foco aos objetivos traçados, considerando as modificações socioeconômicas. 

Para isso, foram pensadas disciplinas que permitirão a aquisição de importantes habilidades 

nos alunos, buscando torná-los aptos a atuar em cenários de forte concorrência, propondo 

intervenções no âmbito financeiro. 



 1.3 COMPETÊNCIAS DO EGRESSO  
   

Em atendimento às demandas decorrentes das mudanças tecnológicas e das 

mudanças nos ambientes de trabalho, o profissional de Gestão Financeira egresso da 

UNIGRANRIO tem desenvolvidas as seguintes competências técnicas, comportamentais e 

gerenciais, necessárias à compreensão e ao exercício do planejamento e controle financeiro 

das empresas:  

a) Conhecimentos para exercer as atividades de Gestão Financeira; 

b) Capacidade de utilizar e desenvolvimento de modelos econômico-financeiros; 

c) Aptidão para analisar demonstrações financeiras; 

d) Capacidade de elaborar estudos de viabilidade econômico-financeira; 

e) Aptidão para analisar diferentes cenários, subsidiando o processo de tomada de 

decisões nas organizações; 

f) Comportamento ético, assegurando os princípios legais, sociais e ambientais 

inerentes ao exercício profissional. 

g) Consultor externo: profissional autônomo ou integrante de firmas especializadas 

na prestação de serviços que não pertence aos quadros da empresa-cliente e lhe 

presta serviços de natureza temporária, sob demanda específica;  

h) Gerente Administrativo e Financeiro; 

i) Gerente de Análise de Riscos; 

j) Consultor interno: membro da própria organização que, pela natureza da sua 

função ou por sua notória competência e especialização, é chamado para auxiliar 

áreas diferentes daquela em que está lotado;  

k) O Profissional do mercado na área da Gestão Financeira poderá: Desenvolver 

políticas organizacionais, financeiras e mercadológicas, que atendam as 

especificidades de cada mercado onde estiver trabalhando; 

l) Relacionar-se com os mais diversos atores do mercado organizacional, 

promovendo a integração de forças inerentes ao sucesso da organização onde 

estiver atuando. Este profissional estará apto para acompanhar e desenvolve as 

inovações necessárias no campo de gestão Econômica e Financeira. 

 

Através do desenvolvimento das atividades teórico-práticas do Curso, e egresso tem 

desenvolvidas habilidades para realizar diversas atividades, tais como: aplicação de métodos, 

técnicas e conceitos econômico-financeiros no planejamento de captação e investimento dos 

recursos empresariais, na controladoria, trabalhando em diferentes cenários e ambientes 



organizacionais de uma empresa. Atento às mudanças econômicas e tecnológicas e com vistas 

a otimizar investimentos, este profissional analisa demonstrações financeiras e elabora 

estudos de viabilidade, subsidiando assim o processo de tomada de decisões nas instituições. 

 

1.4 – Coordenador de Curso 

Prof. Dr. Paulo Roberto de Sant’Anna -  Pós Doutor em Engenharia Civil; Doutor em Engenharia 

Civil; Mestre em Ciências Contábeis; Mestre em Sistemas de Gestão; Graduado em Ciências 

Contábeis e em Administração de Empresas.  

 

1.4 - MATRIZ CURRICULAR 
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