
 

MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS 

OBJETIVO  

Desenvolver uma visão ampla de custos, através de ferramentas de gestão 

baseadas no planejamento estratégico para tomadas de decisão, bem como 

preparar especialistas com habilidades e competências para mensurar e 

otimizar a gestão estratégica de custos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Habilitar o profissional à compreensão de métodos que apoiem o processo 

decisório; Oportunizar a articulação das etapas do planejamento estratégico 

sobre o ponto de vista de gestão de custos; Preparar os profissionais para atuar 

sobre os processos de modo a alcançarem os resultados em termos de 

atendimento, aos clientes internos e/ou externos bem como em termos da 

adequação dos custos gerados. 

 

 

PÚBLICO-ALVO  

O Curso se destina a profissionais com interesse em aprofundar seu 

conhecimento acerca do planejamento e gestão estratégica de custos, com 

profissionais vinculados a contabilidade, administração, engenharia de produção 

e outras áreas de gestão com afinidades no tema 

 

COORDENADOR DO CURSO 

Professora Christiane Sousa Ramos 

Consultora Contábil e Tributária; Graduada em Ciências Contábeis; Especialista 

em Administração Financeira; Especialista em Engenharia de Produção; Mestra 

em Engenharia de Produção e Atua na área tributária e de Gestão Contábil há 

mais de 20 anos, com experiência em  diversas empresas. Professora 

Universitária, em graduação e pósgraduação; palestrante na área de 



 

contabilidade e Sócia no instituto de capacitação: Instituto Abax. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6691351656283841 

 

PERIODICIDADE:  
 
SÁBADOS, QUINZENALMENTE, DAS 8H ÀS 17H NO CAMPUS CARNEIRO 
DA CUNHA. 
Duração: 10 meses 
 
 
 
 
POLÍTICA DE DESCONTOS 
 
 

 Ex-alunos UNIFAMETRO: 15% de desconto nas mensalidades; 

 Empresas Conveniadas: 10% de desconto nas mensalidades; 

 Grupo de alunos: 10 a 15% de desconto nas mensalidades. 
 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 
 
 

 RG (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

 CPF (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

 Diploma do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com apresentação 

do documento original); 

 Histórico Escolar do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com 

apresentação do documento original); 

 Comprovante de residência (cópia). 

 

 

LOCAL DE MATRÍCULA 

 

A matrícula pode ser efetivada na Central de Atendimento ao Aluno, de segunda 

a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 08h às 12h ou por e-mail: 

matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br. 

http://lattes.cnpq.br/6691351656283841
mailto:matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br


 

 

Para mais informações: (85) 3206-6438 / WhatsApp: (85) 99174-0172. 

 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E 
FINANCEIRAS 

30 

CUSTOS INDUSTRIAIS 40 

CUSTOS TRIBUTÁRIOS 40 

ANÁLISE DE CUSTOS 40 

ESTRATÉGIA ORÇAMENTÁRIA 40 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS 30 

CUSTOS LOGÍSTICOS 40 

CONTROLADORIA ORGANIZACIONAL 50 

GESTÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 
CUSTOS 

50 

TRABALHO DE CONCLUSÃO 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 360h 

 


