FACULDADE ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ
SÍNTESE DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO1
CURSO: CST EM GESTÃO FINANCEIRA
MISSÃO DO CURSO
O curso visa formar profissionais com um elevado nível de capacitação teórica e prática, fazendo
com que possam estar habilitados na aplicação, desenvolvimento e difusão de tecnologias de gestão
financeira, visando atender as necessidades dos diversos segmentos de atuação existentes dentro
do referido mercado, conscientes de suas responsabilidades legais e éticas e comprometidos com o
desenvolvimento das pessoas, das organizações e do País.

OBJETIVOS DO CURSO
OBJETIVO GERAL
O curso tem por objetivos gerais formar profissionais aptos para atuar como gestores na área
financeira das organizações, assumindo responsabilidades pela administração integral dessa área ou
de algum de seus subsistemas, atuando como analistas financeiros, exercendo suas funções nos
subsistemas de assessoria empresarial, análise de crédito, controladoria financeira e orçamentária,
gestão de tesouraria, dentre outros subsistemas. Podendo também prestar consultoria interna às
demais áreas da empresa no tocante às questões relacionadas à gestão financeira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar profissionais para:


Prestar assessoria empresarial e financeira com o intuito de perceber e avaliar Situações
relativas ao sistema financeiro que tenham implicações e impacto nas economias nacionais
e em seus respectivos mercados financeiros;



Diagnosticar a forma de atuação dos principais agentes econômicos na intermediação
financeira;



Realizar operações de crédito, financiamento e investimento;



Desenvolver estudos que resultem na concessão de crédito a um cliente;



Avaliar de forma adequada alternativas de operações de empréstimos e financiamentos;



Desenvolver estratégias para o gerenciamento de risco, desenvolver métodos de controle
orçamentário e de planejamento financeiro;



Adotar práticas de Governança Corporativa;



Desenvolver estratégias de modo a maximizar o retorno dos recursos em tesouraria;



Utilizar adequadamente as ferramentas disponíveis na escolha de alternativas de
investimento no Mercado de Capitais.
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O Projeto Pedagógico do Curso na íntegra está disponível para consulta na Biblioteca da Faculdade.

FACULDADE ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ


Tornar o Curso de GST em Gestão Financeira do Centro Universitário Estácio Radial de São
Paulo referência na formação de profissionais para o mercado de trabalho.

PERFIL DO EGRESSO
O egresso deste curso deverá ser um profissional qualificado para atuar em diversas áreas da gestão
financeira das organizações lucrativas ou não, bem como das instituições financeiras, como tomador
de decisões - em função dos conhecimentos recebidos ao longo do curso, e atender as exigências
profissionais dos diversos segmentos dentro do campo das finanças corporativas.

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO
MÍNIMO: 2 ANOS (4 SEMESTRES)
MÁXIMO: 4 ANOS (8 SEMESTRES)

ESTRUTURA CURRICULAR – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

