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OBJETIVOS

MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA FER
NANDES
Administrador de Empresas pela Univer
sidade Federal da Paraíba; Pòs:Graduadõ~

O programa visa aperfeiçoar os conheci
mentos teóricos que os participantes ad
quiriram ao longo dos seus cursos de gra
duação, ao mesmo tempo que procura de
senvolver neles a capacidade de adaptar 
esta teoria para aplicação imediata em 
suas organizações.

TEMAS

Objetivo e funções da administração f i 
nanceira
Análise financeira: uma abordagem de 
acordo com a nova lei das sociedades 
anônimas
Sistemas de Análise Financeira da "Du 
Pont"
A análise das relações entre custo-volume- 
lucro
Alavancagem operacional e financeira 
A estrutura financeira e o uso da alavan
cagem
Administração do capital de giro: uma 
abordagem dinâmica
Impactos da inflação na administração do 
capital de giro
M atem á tica  fin a n ce ira____________________

em Administração (nível de mestrado) 
pela Universidade Federal de Minas Ge
rais; Consultor de Empresas e Professor 
do CDA/FJP.

Com a participação de professores espe
cialmente convidados.

PERFIL DO PARTICIPANTE

O curso destina-se a dirigentes e profis
sionais que- atuam na área financeira de 
organizações dos setores público e priva
do, formados em contabilidade, adminis
tração ou economia, ou que durante sua 
vida profissional tenham adquirido conhe
cimentos de contabilidade e administra
ção financeira a nível superior.

INFORMAÇÕES GERAIS

Inscrições:
a partir do dia 11/02/80 

Período do curso:
10/03 a 17/04/80 (1? parte)
05/05 a 12/06/80 (2? parte)

Horário:
19:30 às 22:30 horas (de 2? a 5? feira) 

L o ca l:

Criada em 1969, a Fundação João Pinhei
ro dedica-se à pesquisa e estudos aplica
dos nos^cãmpcfs dã economia, cfalídmíhTs-“ 
tração e da tecnologia básica e social, 
prestando serviços aos setores público e 
privado, na área-de planejamento econô
mico e social e desenvolvimento de recur
sos humanos. Para realizar este trabalho a 
Fundação João Pinheiro conta com os 
seguintes departamentos: Diretoria de 
Planejamento, Diretoria de Planejamento 
Social e Urbano e Centro de Desenvolvi
mento em Administração.

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
EM ADMINISTRAÇÃO 
"PAULO CAMILLO DE 

OLIVEIRA PENNA"

O Centro de Desenvolvimento em Admi
nistração "Paulo Camillo de Oliveira 
Penna" integra a Fundação João Pinhei
ro como instituição voltada para o de
senvolvimento de recursos gerenciais para 
a comunidade empresarial privada e pú
blica. Desde a sua criação em 1972, o 
CDA tem promovido programas de trei
namento para administradores em vários 
níveis bem como programas de especiali
zação em nível de pós-gradução.
Para assegurar-se da consecução de seus
— * : ~ -----------  -  --------- — ------------



i v i a i c i  n a  u i ^ a  i i u a i i ^ u i a  ... • .

Análise de investimentos
Custo de capital
Orçamento empresarial
Palestras sobre temas de interesse na área.

PROFESSORES

JOSÉ PEDRO DA FONSECA 
Engenheiro Civil pela Universidade Fede
ral de Minas Gerais; Mestre em Matemá
tica pelo MIT - Ma.ssáchusetts Institute 
of Technology/EUA; Ph.D em Matemáti
ca pela Northeastern University/EUA; 
Professor do Departamento de Matemáti
ca da Universidade Federal d*Minas Ge
rais; Professor do CDA/FJP.

ROBERTO UCHÕA COSTA 
Administrador de Empresas pela Facul
dade de Ciências Econômicas da Funda
ção Mineira de Educação e Cultura; 
Mestre em Administração pela Ohio 
University/EUA; Professor Assistente do 
Departamento de Administração da Fa
culdade de Ciências Econômicas da Fun
dação Mineira de Educação e Cultura; 
Coordenador Administrativo Financeiro 
e Professor do CDA/FJP.

CDA — Centro de Desenvolvimento 
em Administração "Paulo Camillo de 
Oliveira Penna"
Alameda das Acácias, 70 - Pampulha 
30.000 - Belo Horizonte - MG 
Fone: 441-1 133 

Taxa de inscrição:
à vista, no ato da inscricão:
Cr$ 18.000,00
à prazo: Cr$ 7.000,00 no ato da ins
crição
Cr$ 6.000,00 em 30 dias 
Cr$ 6.000,00 em 60 dias 

A taxa de inscricão inclui o material didá-

cheque nominal à Fundação João Pinhei
ro. Para inscrição preencher a ficha de 
inscrição anexa e enviá-la ao Centro de 
Desenvolvimento em Administração, Ala
meda das Acácias, 70 - Pampulha - 30.000 
Belo Horizonte - MG.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

A Fundação João Pinheiro faz parte do 
Sistema Estadual de Planejamento do 
Governo de Minas Gerais.

objetivesr-© COA centa com o -troteatHe—  
de professores selecionados entre os 
melhores especialistas brasileiros e estran
geiros, através de instituições internacio
nais com as quais mantém convênio. O 
Centro de Desenvolvimento em Adm i
nistração da Fundação João Pinheiro es
tá também capacitado a prestar consul
toria institucional, efetuar diagnósticos e 
pesquisas no campo do desenvolvimento 
gerencial, e a realizar programas fechados 
especialmente planejados para atender às 
empresas interessadas de maneira mais 
particular e específica.

O Centro Brasileiro de Apoio à Pequena 
e Média Empresa — CEBRAE, é uma 
instituição criada com a finalidade de 
colaborar com o desenvolvimento das 
empresas brasileiras, coordenando, a ní
vel nacional, a política do governo fede
ral de assistência técnica gerencial.
O presente programa é patrocinado pelo 
CEBRAE, através de seu Programa Na
cional de Treinamento de Executivos — 
PNTE.



FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome

Empresa

Cargo

Formação Acadêmica

Endereço

Fone CEP

Cidade Estado

Anexo cheque nominal à Fundação João Pinheiro

Data Assinatura
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