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Apresentação do curso
Todo gestor precisa estar focado na melhoria dos resultados, seja qual for a sua área 
de atuação. Ter conhecimento em controladoria e finanças  com ênfase em gestão de 
riscos permitirá ao profissional ter uma visão sistêmica dos processos, revelando como cada 
setor pode contribuir para os resultados de toda a empresa.

Assim, o curso de pós-graduação em MBA Executivo em Controladoria, Finanças e 
Gestão de Riscos do UNIALFA - Centro Universitário Alves Faria prepara profissionais para 
implementação de novas práticas de acesso aos mercados, criando valor para o negócio a 
partir da diversificação dos produtos e outras técnicas associadas.

Dessa forma, o curso possui uma abordagem consistente dos diversos temas que formam 
um profissional de Controladoria e Finanças. Ele oferece condições de adaptar a temática 
estudada à realidade prática, apresentando as variáveis fundamentais para a tomada 
de decisão. Além disso, o curso de pós-graduação em MBA Executivo em Controladoria, 
Finanças e Gestão de Riscos aborda ferramentas de aplicação imediata, o que possibilita a 
elevação da performance e da gestão. 

No módulo com ênfase em Gestão de Riscos, as disciplinas têm como propósito explorar 
a temática Governança Corporativa com um olhar contábil, jurídico e financeiro, na busca 
por uma melhor gestão de riscos nas organizações modernas como meio de criação de 
valor. Sob uma visão do Sistema de Governança Corporativa, o programa explora métodos, 
práticas e conceitos apresentados por grandes executivos ligados à área com elevada 
formação acadêmica e atuação nacional e internacional.

Objetivos
• O curso de MBA Executivo em Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos tem por 

objetivo proporcionar aos participantes uma especialização em controladoria e 
finanças que lhes permitam fomentar a eficácia organizacional por meio da geração 
e suprimento de informações úteis para o processo decisório da gestão econômica 
e financeira das empresas, visando agregar valor às organizações.

• Dessa maneira, o curso visa capacitar o profissional (de modo multidisciplinar) para 
criar, controlar e comunicar estratégias de governança corporativa, gestão de riscos 
e fraudes. Ele prepara o estudante para entender e assimilar conceitos relativos aos 
riscos operacionais e sua gestão, prevenção, detecção e investigação de fraudes, 
de modo a entender as ameaças e combatê-las ou mitigá-las.

• Além disso, o curso de pós-graduação em MBA Executivo em Controladoria, Finanças 
e Gestão de Riscos da UNIALFA visa apresentar e discutir os processos de fraudes 
internas e externas em sistemas de informação. Ele objetiva também desenvolver 
competências para a elaboração de análises e diagnósticos contábil-financeiros 
e planejamento de estratégias organizacionais  que conduzam a viabilidade 
econômica dos negócios.
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Público-alvo
O curso de MBA executivo em controladoria, finanças e gestão de riscos é ofertado de forma 
multidisciplinar e com destaques para profissionais que atuam nas áreas de controladoria, 
finanças e gestão de riscos. É recomendado, também, para profissionais da área pública, 
direta e indireta; gestores de organizações sociais e gestores de áreas privadas. 

Diferenciais

• Matriz curricular atualizada com o mercado;

• Estrutura tecnológica moderna como suporte a realização das aulas (em tempos de 
pandemia) on-line; 

• Canal de interação com a turma para network e troca de informação;  

• Uso de metodologias ativas e diferenciadas pelo corpo docente; 

• Corpo docente com ampla experiência acadêmica e de mercado; 

• Atendimento personalizado para atenção ao aluno;

• Recebimento do Certificado UNIALFA com peso no mercado de trabalho; 

• Formação prática.
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Corpo Docente

Aurélio Ricardo Troncoso Chaves
Graduado em Ciências Econômicas pela PUC Goiás, especialista 
em Docência Universitária (2004) e mestre em Desenvolvimento 
Regional (2009), ambos pela UNIALFA. Atualmente é professor 
e coordenador do curso de Ciências Econômicas da UNIALFA. 
Além disso, coordena o Centro de Pesquisas Econômicas e 
Mercadológicas CEPEM do Centro Universitário Alves Faria, desde 
(2004). Tem experiência na área da educação, com ênfase no 
Ensino Superior, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Pesquisas Mercadológicas, Cenários econômicos e empresariais, 
Comportamento do consumidor e suas variações, Orçamento 
empresarial, Planejamento estratégico, Gestão por Processo. Na 
área mercadológica é certificado em BlakBelts em Six Sigma e 
Estudos Prospectivos. É economista do Instituto Democrativa e 
colaborador do Movimento Brasil Competitivo. Coordena o CPCDR 
- Centro de Pesquisas em Competitividade e Desenvolvimento 
Regional e é vice-presidente do Conselho Regional de Economia 
de Goiás (CORECON). Em 2010, foi agraciado com a medalha 
“Mérito Econômico”.

Flaine Eduardo
Possui graduação em Ciências Contábeis pela Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás (2007). Tem experiência na área 
de Administração, com ênfase em Ciências Contábeis. Professor 
do Curso de Graduação em Ciências Contábeis das Faculdades 
Alves Farias - ALFA - Goiânia - GO.
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Thiago Felipe Cardoso
Advogado, Especialista em Direito Público. Membro da Comissão 
de Direito Constitucional da OAB/GO, Professor de Direito 
Tributário nos cursos de Ciências Contábeis e Direito do Centro 
Universitário Alves Faria - UNIALFA. Professor na Pós-graduação 
em Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário e no MBA Executivo 
em Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos, ambos, do 
Centro Universitário Alves Faria - UNIALFA. Professor em cursos 
preparatórios para Concursos Públicos e Exame da OAB. Ex-
pesquisador jurídico da Editora Fórum (Revista Fórum de Direito 
Tributário-RFDT).

Alexandre Pinheiro
Possui graduação a nível de Bacharelado em Direito pelo Centro 
Universitário de Goiás (2015), especialista em Docência do Ensino 
Superior pela Universidade Norte do Paraná (2015), Especialista 
em Direito Civil com ênfase em direito da Família, bem como 
em Direito Constitucional ambas pela UCAM (2017), especialista 
em Educação Interdisciplinar em Infância e Direitos Humanos 
pela Universidade Federal de Goiás (UFG-2019). Mestre em 
Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás 
(UFG-2019). Participa do Grupo de Estudos do Núcleo de Direitos 
Humanos da Universidade Federal de Goiás (UFG). Atuou como 
professor regente do Instituto Tecnológico de Goiás Sebastião 
de Siqueira (ITEGO). Atualmente é docente na Escola Superior 
de Advocacia (ESA-GO), Professor e Tutor no Centro Universitário 
Araguaia (UniAraguaia), Professor e Tutor no Centro Universitário 
Alves Faria (UniAlfa), Faculdade Lions (FACLIONS) e Faculdade 
Brasileira de Educação e Cultura (FABEC). Conselheiro Editorial 
da Revista Eletrônica da Faculdade Lions (Relflions). Professor em 
cursos de Pós-Graduação em modalidades Presenciais e em 
Educação a Distância. Professor Conteudista das disciplinas de 
Gestão Participativa e Direito Administrativo do Curso de Gestão 
Pública do Centro Universitário Araguaia (UniAraguaia). Professor 
Conteudista da disciplina de Direito Constitucional I no Centro 
Universitário Araguaia (UniAraguaia). Coordenador do Grupo 
de Estudos sobre Gêneros, Sexualidades e Constitucionalismos 
(GEGESC) no Centro Universitário Araguaia (UniAraguaia) e 
Coordenador da Pós-graduação em Direitos Homoafetivos (EaD) 
no Centro Universitário Araguaia (UniAraguaia). Secretário do 
Observatório dos direitos das mulheres no Centro Universitário 
Araguaia (2020-2022). Possui experiência da Direito Público e 
Privado.  
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Júlio Sartori
Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de 
Ciências Administrativas, Econômicas e Contábeis Oswaldo Cruz 
- SP. Pós-Graduado em Executivo /Administração de Negócios 
pela IBMEC - Bussines School - DF. Pós-Graduado em Gestão 
de Operações Logísticas pelo Centro Universitário UNIALFA. 
Mestre em Administração de Empresas, também concluído no 
Centro Universitário UNIALFA. Atualmente atua na gerência de 
Controladoria de Resultados Circulantes e Budgets Holding, junto 
ao Grupo José Alves.

Oscar Rosa Júnior
Professor da pós-graduação UNIALFA

Mestre em Administração com ênfase em Finanças, Especialista 
em Contabilidade Gerencial, Administração e Controladoria, 
Auditoria e Finanças, Economista, Atua como consultor financeiro 
e Professor Universitário.

Ricardo Borges de Rezende
Mestre pelo Programa Multi-institucional de Pós-graduação 
em Ciências Contábeis UNB/UFPB/UFRN (2013). Especialista em 
Auditoria e Gestão Governamental (PUC-GO/IPECON - 2004), e 
Análise e Auditoria Contábil (PUC-GO/CRC-GO - 2005). Possui 
Graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual 
de Goiás (2001). Professor dos cursos de Pós-Graduação das 
Faculdades Alves Faria (ALFA) e do Instituto de Pós-Graduação 
(IPOG). Coordenador e Professor do Curso de Ciências Contábeis 
da Faculdade Metropolitana de Anápolis. Gestor de Finanças e 
Controle do Governo do Estado de Goiás, atuando como Gerente 
de Planejamento da Universidade Estadual de Goiás. Atua ainda, 
como Perito Contábil Judicial na Comarca de Anápolis/Go e na 
Comarca de Brasília-DF. Tem experiência nas áreas de Análise e 
Auditoria Contábil, Gestão Financeira, Gestão de Custos, Perícia, 
Controladoria, Planejamento Tributário, Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público e Análise das Demonstrações Contábeis.
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Fabiana Andreia de Souza
Possui 20 anos de experiência na área administrativa financeira. 
Planejamento e Controle Financeiro/Contábil (cobrança/Jurídico, 
liberação de crédito e cadastro, contas a pagar e receber, 
tesouraria, faturamento, departamento pessoal, orçamento 
e fluxo de caixa); Relatórios dos Resultados Financeiros da 
Empresa; EBITDA; KPI’s (todos os indicadores econômicos e 
financeiros); Contabilidade, Controladoria e administração da 
Empresa -estrutura física e predial; atuação no Planejamento 
Estratégico (Balanced Scorecard).Principais Experiências: Banco 
Comercial e Múltiplo (Unibanco); Indústria Farmacêutica; 
Shopping Center; Consumo e Farma (HYPERMARCAS - HYPERA); 
Tecnologia da Informação e outros  e Varejo.Grupo Natureza 
(Gerente Financeiro); Financial Advisor (Consultora Financeira). 
Na Docência Acadêmica são 13 anos de atuação nos cursos 
de graduação em Administração, Contábeis e Economia com 
as disciplinas: Análise de Demonstrações Contábeis; Finanças 
Corporativas; Avaliação de Ativos Financeiros; Administração de 
Ativos e Criação de Valor; Planejamento Financeiro; Orçamento 
Empresarial; Introdução à Economia; Economia Brasileira e 
Política Econômica; Contabilidade Geral; Orientação de TCC. 
Docente de pós-graduação com as disciplinas: Cenários 
Econômicos: Regional, nacional e internacional; Controladoria 
Estratégica e Operacional.  Gestora Matricial de Finanças 
do UNIALFA.  Coordenadora Assistente do Curso de Ciências 
Econômicas da UNIALFA. É coordenadora dos cursos de pós-
graduação: MBA Executivo em Controladoria, Finanças e Gestão 
de Riscos e MBA em Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário. 
Formação: Graduação em Ciências Econômicas (PUC-GO); Pós 
Graduação em Economia de Empresa (UEG-GO);MBA em Gestão 
de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas (IPOG-GO) 
e Orçamento Empresarial (FGV).

Paulo Moura
Professor da Pós-graduação UNIALFA, graduado em Ciências 
Contábeis pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Mestre 
em Ciências Contábeis - Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Pós-graduado em Docência no Ensino Superior. Empresário 
Contábil e Membro do Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão 
em Contabilidade Financeira Face/UFG. 
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Pedro Machado Soares
Professor da Pós-graduação UNIALFA, possui graduação em 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS pela Universidade Federal de Goiás (2009). 
Especialização em Docência do Ensino Superior pela Faculdade 
Brasileira de Educação e Cultura. Atuou como coordenador de 
curso nas instituições Faculdade Brasileira de Educação e Cultura 
e Faculdade Noroeste, também atuando netas instituições como 
professor. Atualmente é professor na Faculdade Alves Faria. Tem 
experiência na área de Contabilidade Básica, Contabilidade 
Gerencial, Contabilidade Tributaria, Contabilidade Avançada, 
Administração Financeira e Orçamentaria e Contabilidade de 
Custos. 

Bruno Godinho
Possui graduação em Comunicação Social - Audiovisual pela 
Universidade de Brasília (2008). Tem experiência na área de 
Comunicação, com ênfase em Cinema.

Alexandre Alves dos Santos
Mestrando em Administração de Empresas (PPGA/ESPM). 
Possui graduação em Administração - Faculdades Alves Faria 
(2014), pós-graduado em MBA Gestão de Projetos - IPOG (2016). 
Atualmente é docente de graduação e pós-graduação do 
Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA). Docente de graduação 
e pós-graduação do Centro Educacional Inova Mais e IESPEM, 
palestrante e idealizador de vários treinamentos in company 
em diversas empresas e instituições do estado de Goiás. Possui 
experiência na área de Administração, nas áreas de Marketing 
e Comercial, atuando no mercado como gerente comercial de 
várias empresas e em vários seguimentos. Principais disciplinas 
ministradas enquanto professor: gestão de carreira, gestão 
comercial, técnicas avançadas de vendas, jogos de empresas, 
liderança, gestão de vendas, marketing de novos negócios, 
planejamento estratégico e gestão de projetos.
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Matriz curricular

Total: 360h
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A Contabilidade como Centro de Informações

Diagnóstico e Consultoria Empresarial

Governança Corporativa e Gestão Sucessória

Auditoria baseada em Riscos e Compliance Fiscal

Gestão Estratégica com foco em Inovação Disruptiva

Controladoria, Custos e Preço

Contabilidade e Legislação Societária  

Gestão de Compliance em Instituições Não-Financeiras

Finanças Corporativas e Criação de Valor 

Gestão da Controladoria Estratégica e Operacional

Orçamento Empresarial e Gestão do Fluxo de Caixa

Gestão de Riscos Financeiros

Planejamento Estratégico Tributário 

Avaliação de Empresas e Análise de Investimento
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Módulos

A Contabilidade como Centro de Informações
Ementa: Conceitos Fundamentais de Contabilidade. As características qualitativas da 
informação contábil-financeira útil.  Os elementos das demonstrações contábeis.  Os 
critérios de reconhecimento e as bases de mensuração dos elementos das demonstrações 
contábeis. Apuração de Resultado e o Levantamento do Balanço. Período Contábil. Princípio 
da Realização de Receitas. Princípio da Contraposição de Receitas e despesas. Contabilização 
de Receitas (CPC 47) e Despesas. Diferença entre Despesa, Custo e Investimento. Apropriação 
Pró Rata Temporis. Receitas e Despesas Financeiras. Depreciação. O objetivo da Estrutura 
Conceitual para a elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro (CPC 00).

Diagnóstico e Consultoria Empresarial
Ementa: A importância da consultoria empresarial para as organizações na visão sistêmica 
da empresa e nos ramos de atividades específicas da consultoria. O contexto da consultoria 
e o perfil do profissional como consultor nas fases do projeto de consultoria e as ferramentas 
básicas do consultor, construindo a imagem do consultor no mercado e a sua relação com 
o código de ética. Planejamento do processo de consultoria empresarial, características do 
diagnóstico organizacional, suas abordagens e entendimento de suas etapas.

Finanças Corporativas e Criação de Valor
Lucro e Valor agregado: Avaliação do ponto de equilíbrio. Alavancagem: Alavancagem 
financeira, combinada e operacional. Estrutura de capital: Capital Próprio. Capital de 
Terceiros. Custo de Capital. Fontes de Capital. Alternativas de Financiamento. Decisão de 
dividendos. Política de Dividendos. Risco e Retorno: Teoria de Carteiras, Modelos de Índices. 
Equilíbrio no mercado de capitais: O CAPM.

Governança Corporativa e Gestão Sucessória
Ementa: Conceitos e práticas de governança corporativa. Evolução das práticas de 
governança corporativa no Brasil e no mundo. Os mecanismos internos e externos de 
governança corporativa e o papel do Conselho de Administração, sobre os códigos de 
governança corporativa e os impactos da adoção de práticas de governança corporativa. 
A empresa familiar a partir de diferentes pontos de vista na percepção da família, família 
e propriedade. Os processos de profissionalização e do planejamento sucessório nas 
empresas familiares e a Governança Corporativas nas Empresas Familiares.
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Auditoria baseada em Riscos e Compliance Fiscal
Ementa: Visão geral da gestão de riscos, Metodologia de análise de riscos e melhores 
práticas, Controle interno, Procedimentos de controle, Processo de avaliação e elementos 
componentes. A contabilidade como prova contra a acusação de crime de sonegação. O 
contador e a responsabilidade civil e tributária. Importância da Auditoria Contábil e Tributária 
para a melhoria da Governança das Empresas. Discussão das boas práticas de Governança 
Corporativa e os riscos associados aos aspectos tributários. Prevenção contra fraudes e 
sonegação fiscal. Apresentação das melhores práticas e das técnicas de auditoria.

Gestão Estratégica com foco em Inovação Disruptiva
Ementa: Implantação de novas estratégias corporativas e de negócios, reconhecendo as 
competências nas quais se pretende construir a vantagem competitiva. Análise de ambiente 
e concorrência, o suporte à decisão estratégica, a colaboração ao ciclo de planejamento 
estratégico e a gestão de sua implantação e monitoramento. Conceitos básicos e modelos 
de inovação, modelo de inovação aberta, inovação disruptiva e os fatores fundamentais na 
gestão da inovação. A inovação como um processo de gestão. O Desenvolvimento de um 
modelo de estratégia de inovação e os Sistemas nacionais de inovação.

Controladoria, Custos e Preços 
Ementa: Conceitos e Classificação dos Custos.  Departamentalização e Rateio de Custos. 
Centros de Custos de Produção. Centros de Custos de Apoio. Critérios de Rateio. Sistema de 
Apuração de Custos por Absorção. Sistema simplificado. Custeamento por Centros de Custos. 
Sistema de Custeio por Atividade - ABC. Definição de Processos e Atividades. Atividades que 
agregam e não agregam valor. Rateio convencional e direcionamento de Custos. Custeio 
Variável/Direto. Margem de Contribuição. Ponto de Equilíbrio. Alavancagem. Teoria das 
Restrições. Mix de Produção e Vendas. Formação de Preço de Vendas. Preço, Margem e Mark 
Up. Impostos Incidentes sobre o Preço. Preços e Custos à Vista e a Prazo.

Contabilidade e Legislação Societária 
Ementa: Avaliação dos investimentos em participação societária. Conhecimento das 
metodologias de diferimento tributário. Holding e Grupo econômico: conceitos e definições. 
Equivalência Patrimonial, Relatório da Administração: elaboração, consolidação, publicação 
e republicação das demonstrações contábeis. Combinação de Negócios [IFRS 3 - CPC 15 (R1)]. 
Operações com capital numa Sociedade Anônima. Incorporação, Fusão, Cisão e Extinção de 
Sociedades. Redução ao Valor Recuperável de Ativo - Impairment (IAS 36 - CPC 01).
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Gestão de Compliance em Instituições Não-Financeiras
Ementa: Atividade de compliance na estrutura do sistema de controles internos. Diferença 
da atividade de compliance e da auditoria interna. Benefícios de um sistema efetivo de 
Governança, Risco e Compliance. Gestão de risco de práticas de suborno e corrupção e de 
outras não-conformidades. Conformidade com leis, regulações e procedimentos internos 
como vantagem competitiva. As principais legislações anticorrupção. A Lei da Empresa Limpa 
no Brasil. Pré-requisitos para uma função Compliance efetiva. Compliance Officer: papéis, 
responsabilidades e comportamentos desejados. O papel dos órgãos da Governança no 
Compliance. Relacionamento com os demais departamentos. Liderança estratégica da 
função Compliance. Gestão da mudança para a criação de uma cultura pró-compliance.

Finanças Corporativas e Criação de Valor 
Ementa: Lucro e Valor Agregado: Avaliação do ponto de equilíbrio. Alavancagem: 
Alavancagem financeira, combinada e operacional. Estrutura de capital: Capital Próprio. 
Capital de Terceiros. Custo de Capital. Fontes de Capital. Alternativas de Financiamento. 
Decisão de dividendos. Política de Dividendos. Risco e Retorno: Teoria de Carteiras, Modelos 
de Índices. Equilíbrio no mercado de capitais: O CAPM.

Gestão da Controladoria Estratégica e Operacional
Ementa: Função da Controladoria. O papel do Controller. Modelos de estruturas organizacionais 
de Controladoria. Responsabilidade e autoridade da controladoria e seu papel no processo 
de gestão empresarial. Etapas para a implantação da Controladoria: do processo de 
planejamento ao controle. Análise de Relatórios de Desempenho Financeiro.  Balanced 
Scorecard: conceitos, Mapas Estratégicos e dashboards para a gestão dos indicadores. A 
Controladoria e os Sistemas de Informações Gerenciais.

Orçamento Empresarial e Gestão do Fluxo de Caixa
Ementa: Conceito de Orçamento. Finalidade do Orçamento. Mecanismos Orçamentários. 
Implantação do Sistema Orçamentário. Elaboração do Orçamento nas Diversas Áreas: 
Orçamento de Vendas, Produção Operacional, despesas Operacionais. Consolidação do 
Orçamento: Balanço Projetado, Resultado Projetado, Fluxo de Caixa Projetado. Revisão de 
Gestão; Utilização de estatística no modelo orçamentário; Utilização da controladoria no 
modelo orçamentário; Avaliação de desempenho (Acompanhamento / Controle no Processo 
Orçamentário).
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Gestão de Riscos Financeiros
Ementa: Aspectos econômicos e regulatórios da gestão de riscos. Cálculo do valor de 
ativos financeiros. Técnicas de geração de cenários. Mensuração de risco de mercado 
(sensibilidade, value at risk e stress test). Precificação de operações de crédito. Apuração do 
risco de crédito (creditmetrics, creditrisk + e KMV).

Planejamento Estratégica Tributário 
Ementa: Entendimento dos tributos na gestão estratégica da empresa. Análise dos eventos 
econômicos e do reflexo dos tributos no patrimônio e no resultado das entidades empresariais. 
Gestão Estratégica de Tributos: conceitos fundamentais; Estrutura Tributária Brasileira 
(tributos sobre as operações, sobre o lucro e sobre o patrimônio). Lei 12.973/2014. Governança 
Tributária. Preços de Transferência. Tributos nas Combinações de Negócios. Maximização da 
Estrutura Tributária das Empresas. Impostos Indiretos: Desafios e Oportunidades.

Avaliação de Empresas e Análise de Investimentos 
Ementa: Métodos de valuation. IPO. Cálculo da variação do valor de uma empresa. 
Identificação do retorno positivo a partir dos índices. Projeção de fluxo de caixa. Taxas de 
juros. Cálculo de VPL da perpetuidade. Operações de mercado IPO e consolidação de fluxo 
de caixa (simulações). Emissão de ações e seus valores Startup e private equity. Cálculo por 
fluxo de caixa e múltiplo do EBITDA Fundos de investimentos. Cálculo do valor de participação 
dos sócios. Valuation de startups. Percepção de riscos em negócios emergentes. Aquisição 
alavancada. TIR em aquisições alavancadas. Fusão de empresas. Estrutura de capital ativo 
mista. Fusão pelo preço da ação. Ativos imobilizados e inatingíveis. Sistemas de custeio. 
Premissas do valuation. Taxa geométrica de crescimento da empresa Custo de capital 
médio ponderado (WACC) NKG.
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MBA Executivo em Controladoria,
Finanças e Gestão de Riscos

Mestre em Desenvolvimento Regional pela UNIALFA, Especialista em Gestão de Pessoas, 
Especialista em Gestão Estratégica e Administradora. Coordenadora Acadêmica na 
UNIALFA dos cursos de Graduação das áreas de Comunicação (Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda) e Negócios (Administração, Comércio Exterior, Ciências Econômicas e Ciências 
Contábeis); e, dos cursos Pós-graduação MBA em Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário 
e MBA Executivo em Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos. 

Coordenação
Profa. Ma. Maria Regina da Silva Lima
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