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1 Identificação do Curso 

 
Título do Curso: Técnico em Finanças 

 Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios Segmento: Gestão 

Carga Horária: 800 horas 

Código DN: 1924 (Habilitação Técnica) /1928 (Qualificação técnica) 

 Código CBO:  Auxiliar de Contabilidade (4131-10) 

 Supervisores de Serviços Financeiros, de Câmbio e de Controle (4102) 

 

2 Requisitos e Formas de Acesso1 

 
Requisitos de Acesso 

• Idade Mínima: 16 anos 

• Escolaridade: estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio 

 
Documentos Exigidos Para Matrícula 

• Documento de Identidade 

• CPF 

• Comprovante de Escolaridade 

• Comprovante de Residência 

 
Observação: Quando a oferta deste curso ocorrer por meio de parceria, convênio ou acordo 

de cooperação com outras instituições, deverão ser incluídas neste item as especificações, caso 

existam. No caso de menor de idade, deverá vir acompanhado de responsável portando os 

documentos RG e CPF. 

 

3 Justificativa e Objetivos 

 

Toda organização precisa de controles financeiros, elemento decisivo à tomada de 

decisão empresarial, ter os procedimentos de execução, análise e controle das atividades 

financeiras bem definidos. Só assim para proporcionar uma visão da situação real da empresa, 

colaborando para otimizar seus resultados econômicos e financeiros. Para isso, são 

demandados profissionais que compreendam essa dinâmica e colaborem para o 

funcionamento da área contábil-financeira. 

                                                

1 Os requisitos de acesso indicados neste plano de curso consideram as especificidades técnicas da ocupação e legislações 
vigentes que versam sobre idade mínima, escolaridade e experiências requeridas para a formação profissional e exercício de 
atividade laboral. Cabe a cada Conselho Regional a aprovação de alterações realizadas neste item do plano de curso, desde que 
embasados em parecer da Diretoria de Educação Profissional. 
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A preocupação atual das organizações no que se refere ao seu desempenho tem 

especial atenção na assertividade da administração financeira, tendo em vista que a alta 

competitividade torna essencial não apenas processos ágeis e eficazes, mas o controle da 

aplicação de recursos financeiros e das receitas advindas das atividades, diariamente 

executadas. 

O lucro é um componente que possibilita investimentos a tornarpossível a manutenção, 

ampliação ou melhoria do negócio. Seu resultado depende da análise de riscos operacionais e 

financeiros, escolha de fontes de recursos, controle dacapacidade de pagamento a fornecedores 

e dos custos operacionais, além do acompanhamento do endividamento da empresa e 

capacidade de pagamento dos clientes. 

Desse modo, o planejamento do fluxo de recursos baseado nas operações de entradas 

e saídas é, em grande parte, o que viabiliza a saúde da empresa, mantendo-a competitiva. Não 

basta produzir e vender; é preciso receber pelos serviços e produtos vendidos e apresentar 

resultados positivos no que se refere aos valores investidos e obtidos nas operações da 

empresa. 

No dinâmico cenário do século 21, o planejamento e controle financeiro é essencial à 

vida de todo tipo de organização, seja privada, pública ou do Terceiro Setor, dada a 

necessidade de acompanhamento e verificação da aplicabilidade de recursos diretamente 

relacionada aos resultados e metas idealizados. 

De acordo com o jornal Diário de Pernambuco, através dos números divulgados pela 

Agência Condepe/Fidem, observa-se que: 

O Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco, medidor oficial de todas as 
riquezas produzidas no estado, cresceu 2,5% no terceiro trimestre de 2018 
comparado com o mesmo período de 2017. Em valores, R$ 46,5 bilhões foram 
movimentados na produção de bens e serviços, o que ajudou o acumulado do 
ano (janeiro a setembro) a fechar em alta de 2,2% comparado ao mesmo 
recorte de 2017, o dobro do Brasil. O bom comportamento da indústria, que 
apresentou a maior alta entre os setores produtivos no período, contribuiu para 
os números do trimestre2 (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2018), 

Sendo assim, é de suma importância para o mercado a disponibilidade de profissionais 

com capacidade de gerir a utilização dos recursos financeiros, sendo essa atuação estratégica 

para a gestão de um negócio. 

A oferta da Habilitação Técnica de Nível Médio em Finanças pelo Senac se justifica pela 

importância da área financeira para as organizações e pela necessidade crescente de 

profissionais qualificados para compor o quadro de funcionários. 

                                                

2 CLEMENTE, André. Com ajuda da indústria, PIB de Pernambuco cresce 2,5% no terceiro trimestre de 2018. Diário de 
Pernambuco, 14 dez. 2018. Crescimento, Caderno Economia. Disponível em: 
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2018/12/14/internas_economia,771079/com-ajuda-da-industria-pib-de-
pernambuco-cresce-2-5-no-terceiro-trim.shtm. Acesso em: 15 mar. 2019. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2018/12/14/internas_economia%2C771079/com-ajuda-da-industria-pib-de-pernambuco-cresce-2-5-no-terceiro-trim.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2018/12/14/internas_economia%2C771079/com-ajuda-da-industria-pib-de-pernambuco-cresce-2-5-no-terceiro-trim.shtml
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3.1 Objetivo Geral 
 

Formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, 

qualificados tecnicamente para atuar no planejamento, organização, acompanhamento, controle 

dos processos e atividades financeiras com foco em resultados. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

• Atender à demanda social da região na área de finanças. 

• Propiciar uma visão econômica de mercado mundial e suas relações com a economia 

nacional, considerando os aspectos legais da Constituição da República Federativa do 

Brasil e leis que regem a atuação profissional. 

• Formar profissionais capazes de apoiar o gerenciamento financeiro de pequenos 

negócios, ligados aos arranjos produtivos locais do estado de Pernambuco. 

• Formar profissionais proativos, capazes de diagnosticar pontos positivos e de atenção 

na organização, adotando medidas estratégicas para assertividade nos processos. 

• Promover o desenvolvimento do aluno por meio de ações que articulem e mobilizem 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa e 

estimulem o aprimoramento contínuo. 

• Estimular, por meio de situações de aprendizagens, atitudes empreendedoras, 

sustentáveis e colaborativas nos alunos. 

• Articular as competências do perfil profissional com projetos integradores e outras 

atividades laborais que estimulem a visão crítica e a tomada de decisão para resolução 

de problemas. 

• Promover avaliação processual e formativa com base em indicadores das competências 

que possibilitem a todos os envolvidos no processo educativo a verificação da 

aprendizagem. 

• Incentivar a pesquisa como princípio pedagógico e para consolidação do domínio 

técnico-científico, utilizando recursos didáticos e bibliográficos. 

 

4 Perfil Profissional de Conclusão 

 
O Técnico em Finanças executa e monitora diversos serviços financeiros relacionados 

aos processos de Tesouraria, Contas a Pagar, Contas a Receber, Captação e Aplicação de 

Recursos Financeiros e Orçamento Empresarial, com a finalidade de acompanhar a saúde 

financeira e apoiar o processo de análise e proposição de melhorias para o desempenho 

econômico-financeiro das organizações. 



 

8 

 

 

• Atua em organizações públicas, privadas e do terceiro setor, nos segmentos do 

Comércio, Serviços e da Indústria, de micro a grande porte. Relaciona-se com diversos 

setores e equipes internas e externas, trabalha como efetivo, contrato temporário ou por 

prestação de serviços. 

 

• O profissional habilitado pelo Senac tem como Marcas Formativas: domínio técnico-

científico, visão crítica, colaboração e comunicação, criatividade e atitude 

empreendedora, autonomia digital e atitude sustentável, com foco em resultados. Essas 

Marcas reforçam o compromisso da Instituição com a formação integral do ser humano, 

considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. 

Tal perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, o 

desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e sua 

capacidade de transformação da sociedade. 

 

• A ocupação está situada no eixo tecnológico Gestão e Negócios, cuja natureza é “gerir” 

e pertence ao segmento Gestão. No Brasil, o exercício profissional é regulamentado 

pelo Conselho Federal de Administração, em atendimento ao disposto na resolução 

normativa nº 511/2017. Os alunos egressos do curso podem providenciar o registro no 

Conselho Regional de Administração de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

 

4.1 Competências 
 

• Auxiliar a elaboração, implementação e acompanhamento do planejamento estratégico 

das organizações. 

• Monitorar e controlar os processos referentes à tesouraria. 

• Executar atividades de contas a pagar e a receber. 

• Monitorar e organizar o processo de análise de crédito e de cobrança. 

• Apurar custos e composição de preços. 

• Assessorar na elaboração, implementação e controle do orçamento empresarial. 

• Preparar planejamento financeiro. 

• Auxiliar na estruturação e operacionalização de projetos. 

• Apoiar e controlar processos de financiamentos e investimentos. 

• Auxiliar no planejamento e na execução de melhorias dos processos organizacionais. 

• Auxiliar nas transações financeiras de comércio exterior e com moeda indexadora. 

 

O curso de Habilitação Técnica de Nível Médio em Finanças do Senac possibilita ao 
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aluno a seguinte certificação intermediária: 

 

4.2 Assistente de Planejamento Financeiro 

 

O Assistente de Planejamento Financeiro é o profissional que elabora, organiza e 

controla o planejamento financeiro das organizações. Isso é feito a partir da projeção de dados 

financeiros, analisando-os e avaliando os ciclos operacionais e os controles orçamentários, a 

fim de gerar valor para a empresa. 

Esse profissional atua na área financeira e, dependendo da estrutura da empresa, na 

Controladoria, nos segmentos de Comércio de Bens, Serviços, e Turismo e demais setores da 

Economia. O Assistente de Planejamento Financeiro qualificado pelo Senac tem como Marcas 

Formativas: domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável, 

colaborativa, atuando com foco em resultados. 

Essas Marcas Formativas reforçam o compromisso da Instituição com a formação 

integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao 

exercício da cidadania. Tal perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade 

do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação 

profissional e sua capacidade de transformação da sociedade. 

 

São competências do profissional Assistente de Planejamento Financeiro: 

 

• Assessorar na elaboração, implementação e controle do orçamento empresarial. 

• Preparar o planejamento financeiro. 

• Apurar custos e composição de preço. 

 

5 Organização Curricular 

 

O Modelo Pedagógico Senac traz a competência para o ponto central do currículo do 

curso Técnico em Finanças, sendo a competência a própria Unidade Curricular (UC). 

 

 

Organização Curricular 
 

Unidades Curriculares 
 

Carga Horária 

 UC1: Auxiliar a Elaboração, Implementação e 
Acompanhamento do Planejamento Estratégico das 
Organizações 

 

60 horas 

UC2: Monitorar e Controlar os Processos Referentes 
à Tesouraria 

72 horas 
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UC3: Executar Atividades de Contas a Pagar e a Receber 108 horas 

UC4: Monitorar e Organizar o Processo de Análise de 
Crédito e Cobrança 

72 horas 
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 UC5: Apurar Custos e Composição de Preços 96 horas 

UC6: Assessorar na elaboração, na implementação e 
no controle do orçamento empresarial 

 

60 horas 

UC7: Preparar o Planejamento Financeiro 60 horas 

 QPT em Assistente de Planejamento Financeiro  UCs 5, 6, 7 e 8 
Carga Horária: 232 horas 

UC9: Auxiliar a Estruturação e 
Operacionalização de Projetos 

36 horas 

UC10: Apoiar e Controlar Processos de 
Financiamentos e Investimentos 

96 horas 

UC11: Auxiliar o Planejamento e a Execução de Melhorias 
dos Processos Organizacionais 

36 horas 

UC 12: Auxiliar nas Transações Financeiras de  Comércio 
Exterior e com Moeda Indexadora 

48 horas 

CARGA HORÁRIA TOTAL 800 HORAS 

 

PRÉ-REQUISITOS: as Unidades Curriculares não possuem pré-requisito e podem ser 

ofertadas subsequentes ou concomitantes, segundo a disposição de cada Departamento 

Regional. 

 

CORREQUISITOS: a UC 13 Projeto Integrador Técnico em Finanças deve ser ofertada 

simultaneamente a todas às Unidades Curriculares. 

A UC 8 Projeto Integrador Assistente de Planejamento Financeiro deve ser ofertada 

simultaneamente às Unidades Curriculares 5, 6 e 7. 
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5.1 Fluxograma de Integralização do Currículo Técnico em Finanças 
 

 

 

 

 

Àquele que concluir com aprovação as Unidades Curriculares 5, 6, 7 e 8 será conferido 

o certificado de Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Planejamento 

Financeiro com carga horária de 232 horas. 

 
 

5.2 Detalhamento das Unidades Curriculares 
 

UC 1: Auxiliar a Elaboração, Implementação e Acompanhamento do Planejamento Estratégico 

das Organizações 

Carga Horária: 60 horas 
 

Indicadores 

1. Participa da elaboração de instrumentos de pesquisa para coleta de dados entre as 

equipes, conforme as necessidades da organização. 

2. Conduz o processo de coleta interna de informações, mobilizando diferentes 

equipes, registrando e consolidando os resultados coletados. 

3. Coleta, tabula, organiza e consolida dados e informações externas, em conformidade 

com as demandas da área para subsidiar a aplicação das ferramentas estratégicas de 

UC9 = 36h UC10 = 96h UC11 = 36h 

UC1 = 60h UC2 = 72h UC3 = 108h UC4 = 72h 

UC8 = 16h UC7 = 60h UC6 = 60h UC5 = 96h 

UC12 = 48h 

UC13 = 40h 

Diploma de Habilitação Técnica de Nível Médio em 

Finanças | Carga Horária: 800 horas 
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planejamento. 

4. Contribui na elaboração de planos de ação e na implementação do planejamento 

estratégico, sugerindo alternativas viáveis, com base nas informações coletadas. 

5. Monitora a execução dos planos de ação, a partir da análise de acompanhamento dos 

indicadores de desempenho. 

6. Auxilia na apresentação de resultados do desenvolvimento dos planos de ação, com 

base em indicadores analíticos, subsidiando o gerenciamento do planejamento 

estratégico. 

 

Elementos de Competência 

Conhecimentos 

• Noções da evolução das teorias da administração: Teoria Clássica, Fordismo,  

Teoria de Henry Fayol, Escola das Relações Humanas, Teorias de Peter Drucker e 

a Neoclássica. 

• Organização: conceito, tipologia, classificação, natureza jurídica e organograma 

(estrutura e níveis). 

• Cultura organizacional: conceitos e elementos. 

• Planejamento estratégico: conceito, finalidades, missão, visão, valores, objetivos, 

metas, procedimentos de elaboração e planos de ação (elementos constitutivos). 

• Noções de elaboração de projetos: escopo, tempo, prazos, custos, riscos, 

comunicação, equipe, ferramentas e estrutura de um projeto. 

• Ferramentas de análise de cenário: conceitos, características e finalidades (matriz 

SWOT, matriz BCG, entre outros). 

• Pesquisa e coleta de dados: tipos de instrumentos e formas de aplicação, fonte 

(primária, secundária, veracidade e credibilidade das informações), normas para 

referência e citações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

• Mobilização de equipes: técnicas para mediação de conflitos, estratégias de 

persuasão e motivação, diversidade humana. 

 

Habilidades 

• Comunicar-se de forma oral e escrita, com clareza e objetividade. 

• Gerenciar tempo e atividades de trabalho. 

• Ler, interpretar e elaborar textos. 

• Pesquisar, coletar e organizar dados e informações. 

• Negociar com pessoas em situações adversas. 
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• Trabalhar em equipe. 

• Ter visão sistêmica. 

• Ser observador. 

• Ter raciocínio lógico. 

• Adaptar-se a diferentes situações. 

• Ser flexível nas relações interpessoais e negociações. 

• Utilizar recursos de tecnologia da informação e comunicação. 

Atitudes/Valores 

• Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

• Colaboração com colegas e equipes de trabalho. 

• Sigilo no tratamento das informações da organização. 

• Proatividade no encaminhamento de informações necessárias ao andamento dos 

processos. 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos estabelecidos e encaminhamento de 

informações necessárias ao andamento dos processos. 

• Capacidade propositiva. 

• Utilização consciente de recursos e insumos. 

 

UC2: Monitorar e Controlar os Processos Referentes à Tesouraria 

Carga Horária: 72h 
 

Indicadores 

1. Identifica e organiza os fluxos de trabalho necessários aos processos de  Tesouraria. 

2. Elabora e monitora o fluxo de caixa, de acordo com a movimentação de entrada e saída 

financeira. 

3. Controla e realiza os lançamentos de caixa e banco, conforme a movimentação diária 

e o extrato. 

4. Concilia movimentação financeira de caixas e bancos, por meio da conferência dos 

lançamentos a débito e a crédito no período. 

5. Controla e organiza documentos e contratos sujeitos à auditoria, conforme 

procedimentos da organização. 

6. Confere e gera relatórios diários sobre a guarda de recursos e documentos, 

conforme procedimentos da organização. 

7. Organiza dados financeiros e elabora relatórios gerenciais, conforme fluxo do 

processo da Tesouraria. 
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Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Contabilidade: conceitos e princípios contábeis, classificação e registro decontas 

patrimoniais (ativo, passivo e patrimônio líquido) e de resultado (receita e despesa) 

e plano de contas contábeis e orçamentário. 

• Finanças: princípios, formas, objetivos. 

• Fluxo de caixa real e projetado: conceito e aplicabilidade. 

• Estrutura do relatório - tipos e nível de detalhamento dos itens de entrada e saída. 

• Atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos – conceito e 

segregação. 

• Período de projeção - conceito e sua aplicação no controle e no planejamento. 

• Demonstrativos financeiros: conceito, tipos, finalidades, estrutura e composição 

• Grupos e subgrupos de entradas e saídas de caixa. 

• Organização e importância dos processos de Tesouraria. 

• Tesouraria: fluxo e processos, provisão de pagamentos e recebimentos, extratos 

bancários (emissão e controle), conciliação bancária. 

• Documentos fiscais e não fiscais: conceituação, aplicação e tipos. 

• Fiscal: tipos de tributos, classificação no Código Fiscal de Operações e Prestações 

(CFOP) e controle. 

• Ferramentas de controle para pagamentos e recebimentos: físicos e eletrônicos. 

• Controle e arquivamento da documentação física e eletrônica pertinente ao processo 

financeiro de Tesouraria: auditorias e temporalidade. 

• Operações matemáticas: porcentagem, regra de três simples, razões e proporções, 

juros simples e compostos. 

• Glossário de terminologias técnicas relacionadas ao processo financeiro e contábil. 

 

Habilidades 

• Comunicar-se de maneira assertiva. 

• Pesquisar, coletar e organizar dados e informações em documentos contábeis e 

financeiros. 

• Mediar conflitos em situações de trabalho. 

• Operar planilhas de cálculo. 

• Efetuar cálculos matemáticos e financeiros. 

 

Atitudes/Valores 

• Proatividade na movimentação de documentos e disponibilização das  informações. 
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• Responsabilidade no cumprimento de prazos estabelecidos. 

• Sigilo no tratamento de dados e informações. 

• Idoneidade e comprometimento em todas as ações. 

• Cordialidade no trato com as pessoas. 

• Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

• Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

 

UC3: Executar Atividades de Contas a Pagar e a Receber 

Carga Horária: 108 horas 
 

Indicadores 
 

1. Identifica e organiza os fluxos de trabalho necessários aos processos de Contas 

a pagar e a receber. 

2. Elabora e mantém atualizado cadastro de clientes e fornecedores, com base nos 

dados fornecidos pela empresa. 

3. Acompanha e mantém atualizado o fluxo de caixa, conforme demanda. 

4. Emite ordens de pagamento e recebimento, de acordo com os prazos vigentes e a 

agenda de pagamentos/recebimentos. 

5. Controla, classifica e realiza baixa de pagamentos e recebimentos, conforme plano 

de contas vigente. 

6. Verifica e classifica tributos nas ordens de pagamento para o correto 

recolhimento/pagamento. 

7. Emite relatórios de Contas a receber, a pagar e de fluxo de caixa, conforme 

rotinas de controle diário. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Contabilidade: conceitos e princípios contábeis, classificação e registro de contas 

patrimoniais (ativo, passivo e patrimônio líquido) e de resultado (receita e despesa) 

e Plano de Contas Contábeis e Orçamentário. 

• Organização e importância dos processos de Contas a pagar e a receber. 

• Demonstrativos financeiros: conceito, tipos, finalidades, estrutura e  composição. 

• Fluxo de caixa real e projetado: conceito e aplicabilidade. 

• Documentos fiscais e não fiscais: conceituação, aplicação e tipos. 

• Fiscal: tipos de tributos, classificação no Código Fiscal de Operações e Prestações 
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(CFOP) e controle. 

• Contas a pagar: organização, fluxo e processos, ordens de pagamento eletrônicas 

ou físicas. 

• Contas a receber: fluxo e processos, formas de negociação, cobrança e 

recebimento, procedimentos para emissão, recebimento e conferência de notas 

fiscais. 

• Ferramentas de controle para pagamentos e recebimentos: físicos e eletrônicos. 

• Cadastro de clientes, fornecedores e bancos: coleta, organização, controle e 

atualização de dados. 

• Controle e arquivamento da documentação física e eletrônica pertinente ao processo 

de contas a pagar e a receber. 

• Operações matemáticas: porcentagem, regra de três simples, razões e proporções, 

juros simples e compostos. 

• Glossário de terminologias técnicas relacionadas ao processo financeiro e contábil. 

 

Habilidades 

• Comunicar-se de maneira assertiva. 

• Pesquisar, coletar e organizar dados e informações em documentos contábeis e 

financeiros. 

• Mediar conflitos em situações de trabalho. 

• Operar planilhas de cálculo. 

• Efetuar cálculos matemáticos e financeiros. 

 

Atitudes/Valores 

• Proatividade na movimentação de documentos e disponibilização das  informações. 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos estabelecidos. 

• Sigilo no tratamento de dados e informações. 

• Idoneidade e comprometimento em todas as ações. 

• Cordialidade no trato com as pessoas. 

• Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

• Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 
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UC4: Monitorar e Organizar o Processo de Análise de Crédito e Cobrança 

Carga Horária: 72h 

 

Indicadores 
 

1. Planeja e estabelece atividades de rotinas e fluxo de crédito e de cobrança, propondo 

modelos de formulários e documentos de análise cadastral. 

2. Identifica e analisa a documentação necessária para a concessão de crédito de 

Pessoas Físicas (PF) e Jurídicas (PJ), de acordo com a política de crédito da 

organização. 

3. Identifica o grau de risco em transações financeiras, conforme a política de crédito da 

organização. 

4. Verifica a necessidade e estabelece as garantias reais ou pessoais, de PF ou PJ, de 

acordo com a política de crédito da organização. 

5. Elabora pareceres financeiros, com base na situação de adimplência e inadimplência 

dos clientes PF e PJ. 

6. Identifica os clientes inadimplentes e as principais causas de inadimplência, baseado 

em relatórios e na política de crédito da organização. 

7. Aplica políticas de recuperação de crédito com base na política de crédito da 

organização e na legislação vigente. 

8. Controla, negocia e realiza cobranças, conforme relatório de Contas a pagar e Contas 

a receber e a política da organização. 

9. Executa análise de crédito, aplicando a política de crédito vigente. 

10. Efetiva cobrança e registra os devedores nos órgãos de restrição, conforme política 

de crédito da organização e o Código de Defesa do Consumidor. 
 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Cadastro de clientes e fornecedores: coleta, análise cadastral, organização, 

controle, atualização de dados. 

• Empresas: tipos, porte, denominação social, contrato social, regimes tributários. 

• Contabilidade: índice, indicadores, análise de demonstrações financeiras. 

• Análise do crédito na minimização de riscos. 

• A cobrança como processo de recuperação de crédito. 

• Crédito: documentação, análise gestão de riscos, limites de crédito; parecer do 

crédito; conceitos de crédito - 6 Cs: Caráter, Capital, Capacidade, Colateral, 
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Conglomerado, Condições e Scoring. 

• Mercado de crédito: conceito, aplicações e indicadores. 

• Política de crédito: conceito e aplicação. 

• Cobrança: tipos, meios, planejamento, fases, análise e renegociação de dívidas. 

• Órgãos de proteção ao crédito: forma de atuação. 

• Código de Defesa do Consumidor: conceito, aplicação na área financeira. 

• Legislação aplicada às operações de crédito e cobrança. 

• Controle e arquivamento da documentação física e eletrônica pertinente ao 

processo de crédito e cobrança. 

• Operações matemáticas: porcentagem, regra de três simples, razões e proporções, 

juros simples e compostos, sistemas, amortização. 

• Glossário de terminologias técnicas relacionadas ao processo financeiro e contábil. 

 

Habilidades 

• Comunicar-se de maneira assertiva. 

• Pesquisar, coletar e organizar dados e informações em documentos contábeis e 

financeiros. 

• Mediar conflitos em situações de trabalho. 

• Operar planilhas de cálculo. 

• Efetuar cálculos matemáticos e financeiros. 

 

Atitudes/Valores 

• Proatividade na movimentação de documentos e disponibilização das informações. 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos estabelecidos. 

• Sigilo no tratamento de dados e informações. 

• Idoneidade e comprometimento em todas as ações. 

• Cordialidade no trato com as pessoas. 

• Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

• Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 
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UC5: Apurar Custos e Composição de Preços 

Carga Horária: 96 horas 
 

Indicadores 

1. Apura e diferencia os gastos envolvidos no produto e/ou serviço, com base na 

classificação de custos e despesas. 

2. Controla a estrutura de custos e de formação de preços de vendas, de acordo com as 

necessidades da organização. 

3. Calcula a margem de contribuição, com base na expectativa de ganho da empresa. 

4. Calcula o ponto de equilíbrio, considerando os gastos envolvidos. 

5. Calcula mark up, considerando a estrutura de custos envolvida. 

 

Elementos de Competência 
 

Conhecimentos 

• Custos: conceito, itens formadores de custo, tipos, cálculo e controle. 

• Tipos de custeio: absorção, direto e ABC. 

• Gastos: conceitos e tipos. 

• Estoque: apuração, métodos de controle, contabilização e cálculo de estoque de 

segurança. 

• Margem de contribuição: conceito, cálculo e aplicação. 

• Ponto de equilíbrio: conceito, cálculo e aplicação. 

• Mark up: conceito, cálculo e aplicação. 

• Preço: conceito, formação de preço de venda e precificação para vendas de 

produtos e serviços. 

• Ciclo operacional: conceito, cálculo e aplicação. 

• Marketing: 4Ps, conceitos e aplicações, interfaces com a área financeira para 

verificação dos custos e seu impacto na formação de preço. 

• Relatórios gerenciais: conceito e tipos. 

• Planilhas eletrônicas: elaboração de planilhas para cálculos de aplicação no 

controle orçamentário, ponto de equilíbrio, margem de contribuição e mark up. 

 

Habilidades 

• Comunicar-se de maneira assertiva. 

• Pesquisar, coletar e organizar dados e informações em documentos contábeis e 

financeiros. 
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• Mediar conflitos em situações de trabalho. 

• Operar planilhas de cálculo. 

• Efetuar cálculos matemáticos e financeiros. 

Atitudes/Valores 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos estabelecidos. 

• Sigilo no tratamento de dados e informações. 

• Idoneidade e comprometimento em todas as ações. 

• Cordialidade no trato com as pessoas. 

• Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

• Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

 

UC6: Assessorar na Elaboração, na Implementação e no Controle do Orçamento Empresarial 

Carga Horária: 60h 
 

Indicadores 

1. Pesquisa e organiza dados e informações financeiras, de acordo com os 

procedimentos de elaboração, o controle orçamentário e os requisitos da 

organização. 

2. Concilia mensalmente o orçado com o realizado, verificando as informações 

divergentes. 

3. Ajusta o planejamento orçamentário ao planejamento estratégico da empresa, 

conforme orientações da organização. 

4. Sugere medidas corretivas de acordo com o acompanhamento orçamentário. 

 

Elementos da Competência 

Conhecimentos 

• Planejamento orçamentário: conceitos, limitações e vantagens, tipos de 

planejamento, limitações e vantagens do orçamento. 

• Evolução do orçamento empresarial. 

• Qualidade das informações: qualificação da equipe responsável pelo lançamento 

e exportação de dados. 

• Plano de contas: conceito, estrutura e aplicação. 

• Projeção de cenários econômicos. 

• Indicadores de desempenho: conceito e aplicação, principais indicadores. 

• Relatórios gerenciais: conceito e tipos. 
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• Planilhas eletrônicas: aplicação no controle orçamentário. 

Habilidades 

• Comunicar-se de maneira assertiva. 

• Pesquisar, coletar e organizar dados e informações em documentos contábeis e 

financeiros. 

• Mediar conflitos em situações de trabalho. 

• Operar planilhas de cálculo. 

• Efetuar cálculos matemáticos e financeiros. 

Atitudes/Valores 

• Proatividade na movimentação de documentos e disponibilização das  informações. 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos estabelecidos. 

• Sigilo no tratamento de dados e informações. 

• Idoneidade e comprometimento em todas as ações. 

• Cordialidade no trato com as pessoas. 

• Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

• Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

 
 

UC7: Preparar o Planejamento Financeiro 

Carga Horária: 60h 
 

Indicadores 
 

1. Identifica e analisa o ciclo econômico, com base no prazo médio de entrada e saída 

de produtos e insumos. 

2. Identifica e analisa o ciclo financeiro, com base no prazo médio de pagamento de 

fornecedores e recebimento de clientes. 

3. Identifica e analisa o ciclo operacional, com base no intervalo de tempo entre os 

processos de compra e venda. 

4. Verifica o orçamento empresarial geral e específico, a fim de subsidiar a 

elaboração do planejamento financeiro. 

5. Envia o planejamento financeiro para análise e aprovação, conforme fluxo do 

processo. 
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Elementos de Competência 
 

Conhecimentos 

• Planejamento financeiro: conceito, finalidade, processo de elaboração e análise, 

fontes de dados e informações. 

• Ciclos econômico, financeiro e operacional: conceito, cálculo e aplicação. 

• Regimes de competência e de caixa: conceito e aplicação. 

• Orçamento geral e específico: conceitos e aplicabilidade no planejamento  financeiro. 

 

Habilidades 

• Comunicar-se de maneira assertiva. 

• Pesquisar, coletar e organizar dados e informações em documentos contábeis e 

financeiros. 

• Mediar conflitos em situações de trabalho. 

• Operar planilhas de cálculo. 

• Efetuar cálculos matemáticos e financeiros. 

Atitudes/Valores 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos estabelecidos. 

• Sigilo no tratamento de dados e informações. 

• Idoneidade e comprometimento em todas as ações. 

• Cordialidade no trato com as pessoas. 

• Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

• Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 
 

 

UC9: Auxiliar a Estruturação e Operacionalização de Projetos 

Carga Horária: 36h 
 

Indicadores 
 

1. Coleta dados e informações necessárias à elaboração do projeto da 

organização, de acordo com o objetivo e a solicitação recebida. 

2. Acompanha a execução das atividades previstas nos planos de ação do projeto, 

coletando dados e informações para monitoramento dos indicadores do projeto. 

3. Sistematiza os dados coletados para elaboração de relatórios, conforme o status 

do projeto. 

4. Acompanha a tramitação das informações, viabilizando a comunicação entre os 

stakeholders do projeto e em conformidade com as ações e prazos  estabelecidos. 
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Elementos de Competência 

Conhecimentos 

• Projeto: conceito, tipologia, etapas, indicadores e aplicabilidade. 

• Estrutura do projeto: apresentação, objetivos, finalidade, viabilidade, orçamento, 

cronograma, planos de ação e formatação. 

• Definição de escopo de projeto, custos/aquisições/viabilidade, qualidade, 

comunicação/memória e riscos. 

• Identificação do público-alvo: definição, relação e formas de comunicação. 

• Documentos: memória do projeto, relatórios de status e planos de ação. 

• Noções básicas de estatística: coleta e exposição de dados e modelos estatísticos. 

 

Habilidades 

• Ler e interpretar textos, tabelas e gráficos. 

• Comunicar-se de forma oral e escrita, com clareza e assertividade. 

• Pesquisar, selecionar e organizar dados e informações para o projeto. 

• Ter visão sistêmica. 

• Utilizar recursos de tecnologias da Informação e comunicação. 

 

Atitudes/Valores 

• Zelo na apresentação pessoal. 

• Postura profissional no relacionamento com stakeholders. 

• Proatividade na movimentação de documentos e informações entre os stakeholders. 

• Atenção na coleta e organização dos dados. 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos estabelecidos. 

• Utilização consciente de recursos e insumos. 

 

UC10: Apoiar e Controlar Processos de Financiamentos e Investimentos 

Carga Horária: 96h 

 

Indicadores 
 

1. Identifica e organiza os fluxos de trabalho necessários aos processos de 

financiamentos e investimentos, de acordo com os tipos e fontes de recursos e o 

Planejamento Estratégico da empresa. 

2. Elabora, acompanha e mantêm atualizados documentos relativos aos processos de 

financiamentos e investimentos, conforme procedimentos e rotinas de controle. 

3. Identifica, avalia e propõe aplicações de investimentos, de acordo com o 
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Planejamento Estratégico da empresa. 

4. Identifica, avalia e propõe fontes de financiamentos, de acordo com o Planejamento 

Estratégico da empresa. 

5. Realiza cálculos e elabora relatórios, conforme demandas de avaliação da situação 

econômica e financeira da organização. 

 

Elementos da Competência 
 

Conhecimentos 

• Finanças: princípios, formas, objetivos. 

• Demonstrativos financeiros (finalidades e análises). 

• Indicadores para análise e avaliação da situação econômico-financeira da  empresa. 

• Mercado de Capitais e Valores Mobiliários: estrutura, funcionamento, conceitos, 

instrumentos, características e diferenciação, sistema bancário brasileiro. 

• Economia: princípios, conceitos, estrutura, funcionamento, macro e micro, mercado 

monetário nacional e internacional. 

• Dimensionamento dos investimentos e financiamentos de curto e longo prazos do 

capital de giro. 

• Decisões de investimentos: princípios, orçamento empresarial, custo de capital, 

estimação de lucros e projeções, interações de projetos, benefícios e custos 

colaterais, e retornos de investimentos, casos de incertezas e riscos. 

• Decisões de financiamento: princípios, opções, política, dividendos em finanças, 

• mix de financiamentos e planejamento financeiro. 

• Operações matemáticas: porcentagem, regra de três simples, razões e proporções, 

juros simples e compostos. 

• Matemática Financeira: conceito, aplicação e cálculo de Juros (J); Capital; Taxa; 

Prazo; Montante ou Valor Futuro (VF); Diagrama de fluxo de caixa; Formas de 

apresentação das taxas. 

• Regimes de capitalização dos juros: capitalização simples e capitalização composta. 

• Sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos: Sistema Francês de 

amortização (SFA) e tabela Price; Sistema de amortização constante (SAC) e 

Sistema de amortização crescente (Sacre). 

• Análise de projetos e decisões de investimentos: tipos e análise de projetos; 

utilização dos fluxos de caixa dos projetos; técnicas para análise dos investimentos 

(período de Payback; VPL – valor presente líquido – e TIR – taxa interna de retorno). 

• Operações de Leasing: definição de Leasing; cálculo das prestações de Leasing 

• e comparativo de compra por Leasing e financiamento. 
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• Glossário de terminologias técnicas relacionadas ao processo financeiro. 

Habilidades 

• Comunicar-se de maneira assertiva. 

• Pesquisar, coletar e organizar dados/informações em documentos contábeis e 

financeiros. 

• Mediar conflitos em situações de trabalho. 

• Operar planilhas de cálculo. 

• Efetuar cálculos matemáticos e financeiros. 
 

Atitudes/Valores 

• Proatividade na movimentação de documentos e disponibilização das  informações. 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos estabelecidos. 

• Sigilo no tratamento de dados e informações. 

• Idoneidade e comprometimento em todas as ações. 

• Cordialidade no trato com as pessoas. 

• Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

• Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

 

UC11: Auxiliar o Planejamento e a Execução de Melhorias dos Processos Organizacionais 

Carga Horária: 36h 
 

Indicadores 

1. Realiza levantamento de informações sobre as atividades organizacionais, 

retratando-as, conforme são realizadas em cada setor, contribuindo para o 

mapeamento dos processos da organização. 

2. Coleta e tabula dados referentes aos indicadores de performance, conforme o 

desenho de processos e metas estabelecidas, a partir do planejamento e dos 

objetivos organizacionais. 

3. Pesquisa as melhores práticas de mercado (benchmarking), buscando informações 

a respeito de concorrentes da organização, em mídias sociais, sites oficiais, visitas e 

entrevistas para auxiliar no planejamento, na adaptação e na implementação de 

melhorias. 

4. Monitora o comportamento dos indicadores de performance e a execução das ações 

de melhorias propostas, coletando informações e dados nos setores avaliados, 

pessoalmente ou por meio de sistema de gestão e de canais de comunicação da 

organização. 
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Elementos de Competência 

Conhecimentos 

• Qualidade: conceitos, princípios, padronização de procedimentos, definição  de 

indicadores, definição de prioridades e monitoramento de processos. 

• Mapeamento de processos: conceito, identificação, normas e procedimentos e inter-

relação dos processos. 

• Indicadores de desempenho: definição, tipos e formas de monitoramento. 

• Sistemas de gestão da qualidade e certificações: conceito, finalidades, registros e 

auditorias. 

• Metodologias: conceitos, características e finalidades – Plan, Do, Check, Act 

(PDCA), Metodologia de Análise e Solução de Problemas (Masp), 5W2H, 5S e 

benchmarking. 

• Ferramentas: Espinha de Peixe (Ishikawa), Diagrama de Pareto, histograma, 

fluxograma, Diagrama de Dispersão, Matriz GUT, folha de verificação e Controle 

Estatístico de Processo (CEP). 

• Documentos da qualidade: política da qualidade, manual da qualidade, 

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), formulário de não conformidade/ação 

corretiva e relatório de auditoria. 

• Balanced, Score Card (BSC): conceito e aplicações. 

Habilidades 

• Comunicar-se de forma oral e escrita com clareza e objetividade. 

• Gerenciar tempo e atividades de trabalho. 

• Pesquisar e organizar dados e informações. 

• Ter visão sistêmica. 

• Trabalhar em equipe. 

• Reconhecer os processos organizacionais e suas inter-relações. 

• Negociar com pessoas em situações adversas. 

• Utilizar recursos de tecnologia da informação e comunicação. 

Atitudes/Valores 

• Cortesia no atendimento aos clientes internos e externos. 

• Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

• Colaboração com colegas e equipes de trabalho. 

• Proatividade na movimentação de documentos e disponibilização das informações. 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos estabelecidos. 

• Capacidade de posicionar-se propondo soluções viáveis. 
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UC12: Auxiliar nas Transações Financeiras de Comércio Exterior e com Moeda Iindexadora 

Carga Horária: 48h 

 

Indicadores 

1. Realiza e acompanha a conversão financeira de contratos de Comércio  Exterior e 

transações indexadas, conforme regras e normas aplicáveis à natureza da atividade. 

2. Realiza e controla travamento de câmbio com instituições bancárias, conforme regras 

e normas aplicáveis à natureza da atividade. 

3. Identifica e acompanha transações de recebimento de moeda indexadora, conforme 

regras e normas aplicáveis à natureza da atividade. 

4. Realiza e controla pagamentos com moeda indexadora, conforme regras e normas 

aplicáveis à natureza da atividade. 

5. Organiza e controla a documentação referente ao processo de câmbio, conforme 

regras e normas aplicáveis à natureza da atividade. 

6. Articula ações conjuntas com despachantes aduaneiros, conforme regras e normas 

aplicáveis à natureza da atividade. 

 

Elementos da Competência 
 

Conhecimentos 

• Mercado Financeiro: conceitos, características, estruturas e evolução. 

• Mercado de câmbio: estrutura, funcionamento, características, diferenciação e 

principais indexadores. 

• Mercado de commodities: conceitos, formas, funcionamento, investimento (retorno 

e risco) e preço. 

• Comércio Exterior: conceitos, panorama internacional, acordos, ferramentas de 

apoio, regimes aduaneiros, barreiras tarifárias, impostos e taxas. 

• Contratos financeiros indexados: Exchange, contrato de câmbio e adiantamentos, 

conversão de operações com moedas estrangeiras. 

• Ações e procedimentos operacionais na importação e exportação: origem, 

despacho, tipologias e procedimentos. 

• Travamento de câmbio com instituições financeiras. 

• Transação de recebimento /pagamento com moeda indexadora. 

• Órgãos gestores e anuentes do Comércio Exterior brasileiro: atribuições, regimes 

aduaneiros; despachante aduaneiro. 

• Ferramentas de apoio ao exportador/importador: Sistema Integrado de Comércio. 
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• Exterior – Siscomex, International Commercial Terms (Incoterms) - origem, conceito, 

finalidade, códigos e descrições. 

Habilidades 

• Comunicar-se de maneira assertiva. 

• Pesquisar, coletar e organizar dados e informações em documentos contábeis e 

financeiros. 

• Mediar conflitos em situações de trabalho. 

• Operar planilhas de cálculo. 

• Efetuar cálculos matemáticos e financeiros. 

Atitudes/Valores 

• Proatividade na movimentação de documentos e disponibilização das informações. 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos estabelecidos. 

• Sigilo no tratamento de dados e informações. 

• Idoneidade e comprometimento em todas as ações. 

• Cordialidade no trato com as pessoas. 

• Zelo na apresentação pessoal e postura profissional. 

• Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe. 

 
 

UCs Projetos Integradores: UCs 8 e 13 
 

 
O Projeto Integrador é uma Unidade Curricular de Natureza Diferenciada, baseada 

na metodologia de ação-reflexão-ação, que se constitui na proposição de situações 

desafiadoras a serem cumpridas pelo estudante. Essa Unidade Curricular é obrigatória 

nos cursos de Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional, Habilitação 

Profissional Técnica de Nível Médio e Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio. 

O planejamento e a execução do Projeto Integrador propiciam a articulação das 

competências previstas no perfil profissional de conclusão, pois apresentam ao aluno 

situações que estimulam seu desenvolvimento profissional ao precisar decidir, opinar e 

debater com o grupo a resolução de problemas a partir do tema gerador. 

Durante a realização do Projeto, portanto, o aluno poderá demonstrar sua atuação 

profissional pautada pelas Marcas Formativas Senac, uma vez que permite o trabalho em 

equipe e o exercício da ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora. O 

Projeto Integrador prevê: 

 
• Articulação das competências do curso, com foco no desenvolvimento do perfil 
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profissional de conclusão; 

• Criação de estratégias para a solução de um problema ou de uma fonte 

geradora de problemas relacionada à prática profissional; 

• Desenvolvimento de atividades em grupo realizadas pelos alunos, de maneira 

autônoma e responsável; 

• Geração de novas aprendizagens ao longo do processo; 

• Planejamento integrado entre todos os docentes do curso; 

• Compromisso dos docentes com o desenvolvimento do projeto no decorrer das 

Unidades Curriculares; 

• Espaço privilegiado para imprimir as Marcas Formativas Senac: 

 

- Domínio técnico-científico; 

- Criatividade e atitude empreendedora; 

- Visão crítica; 

- Atitude sustentável; 

- Colaboração e comunicação; 

- Autonomia digital. 

 
A partir do tema gerador, são necessárias três etapas para a execução do Projeto 

Integrador: 

 

1ª) Problematização: corresponde ao ponto de partida do projeto. Na definição do tema 

gerador, deve-se ter em vista uma situação plausível, identificada no campo de atuação 

profissional e que perpasse as competências do perfil de conclusão do curso. Nesse 

momento, é feito o detalhamento do tema gerador e o levantamento das questões que irão 

nortear a pesquisa e o desenvolvimento do projeto. As questões devem mobilizar ações 

que articulem as competências do curso para a resolução do problema. 

 
2ª) Desenvolvimento: para o desenvolvimento do Projeto Integrador, é necessário que 

os alunos organizem e estruturem um plano de trabalho. Esse é o momento em que são 

elaboradas as estratégias para atingir os objetivos e dar respostas às questões formuladas 

na etapa de problematização. O plano de trabalho deve ser realizado conjuntamente pelos 

alunos e prever situações que extrapolem o espaço da sala de aula, estimulando pesquisa 

em bibliotecas, visita a ambientes reais de trabalho, contribuição de outros docentes e 

profissionais, além de outras ações para a busca da resolução do problema. 

 
3ª) Síntese: momento de organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos 

resultados obtidos. Nessa etapa, os alunos podem rever suas convicções iniciaisà luz das 

novas aprendizagens, expressar ideias com maior fundamentação teórica e prática, além 
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de gerar produtos de maior complexidade. É importante que a proposta de solução traga 

aspectos inovadores, tanto no próprio produto como na forma de apresentação. 

 

UC8: Projeto Integrador (QPT) Assistente de Planejamento Financeiro 

Carga Horária: 16 horas 

 

PROPOSTA DE TEMA GERADOR 
 
PROPOSTA 1: Alinhamento entre ciclo econômico, financeiro e operacional para 

verificação da saúde financeira da empresa 

 
Com base em estudo de caso que aborde diferentes tipos de organizações, de 

pequeno e grande porte e setores econômicos, os alunos receberão diversos dados e 

informações sobre a movimentação financeira da empresa. E deverão, ao elaborar os ciclos 

de operação, econômico e financeiro, determinar como está a saúde da empresa e quais 

as melhorias possíveis para a situação verificada. Desse modo, para a entrega final, pode-

se solicitar aos alunos a elaboração de recomendação de um Planejamento Financeiro de 

acordo com o cenário analisado e os dados produzidos. 

 

UC13: Projeto Integrador Técnico em Finanças 

Carga Horária: 40 horas 

 

PROPOSTAS DE TEMAS GERADORES 

 

PROPOSTA 1: Como otimizar a gestão financeira nas micro e pequenas  empresas? 

 

Além da gestão de pessoas e processos, uma gestão financeira eficaz se torna 

fundamental, de forma a apostar em novos investimentos, projetos e planejamentos 

futuros. Sugere-se que o docente apresente aos alunos caso real ou fictício de micro ou 

pequena empresa de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com as características da 

realidade local, que busque um bom planejamento financeiro, separação de finanças 

pessoais e corporativas, ferramentas de controle e gerenciamento financeiro, de forma 

simples o objetiva.  

É importante que o caso tenha como referência o contexto do mercado regional no 

qual o aluno está inserido. A sugestão é que se apresente uma proposta de um empresário 

com necessidades de um bom planejamento financeiro e da contratação de um Técnico 

em Finanças para auxiliá-lo no mapeamento de processos da área financeira, propondo 

ações de melhorias. Além disso, o Técnico deverá colaborar no planejamento e 
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naexecução dessa necessidade do empresário. 

 

PROPOSTA 2: Ampliação do negócio, estudo de viabilidade e organização dos 

processos financeiros 

 

As pequenas e médias empresas do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

deparam-se com a necessidade de decidir entre ampliar ou manter seus negócios, conforme 

os cenários locais. Sugere-se que o docente apresente aos alunos caso real ou fictício de 

empresa com as características da realidade local e que demandaria realizar estudo para 

análise de viabilidade de ampliação do negócio, com reorganização dos processos 

financeiros. 

A sugestão é que se apresente uma  proposta de um empresário com necessidades 

de novas demandas ao negócio, aquisição de novos equipamentos e que precise da 

contratação de um Técnico em Finanças para auxiliá-lo nessa reorganização, além de 

análise das fontes de financiamento existentes nos bancos oficiais, prazos, taxas, etc., 

bem como considerar possíveis incentivos fiscais que possam ser utilizados nesse 

contexto. 

 

INDICADORES PARA AVALIAÇÃO 
 
Para avaliação do Projeto Integrador, são utilizados os seguintes indicadores: 

 
• Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no 

tema gerador. 

• Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema 

gerador e objetivos do PI. 

• Mobiliza as marcas formativas na proposição de estratégias e soluções de acordo 

com o contexto e os desafios apresentados. 

 

 

6 Orientações Metodológicas 

 

As orientações metodológicas deste curso, em consonância com a Proposta 

Pedagógica do Senac, pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e pela 

metodologia de desenvolvimento de competências, entendidas como ação/fazer profissional 

observável, potencialmente criativo, que articula conhecimentos, habilidades e 

atitudes/valores e permite desenvolvimento contínuo. 
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As competências que compõem a organização curricular do curso foram definidas com 

base no perfil profissional de conclusão, considerando a área de atuação e os processos de 

trabalho desse profissional. Para o desenvolvimento das competências, foi configurado um 

percurso metodológico que privilegia a prática pedagógica contextualizada, ficando o aluno 

diante de situações de aprendizagem que possibilitam o exercício contínuo da mobilização e 

articulação dos saberes necessários para a ação e para a solução de questões inerentes à 

natureza da ocupação. 

As atividades relacionadas ao planejamento de carreira dos alunos devem ocorrer de 

forma concomitante ao desenvolvimento das Marcas Formativas Colaboração e 

Comunicação, Visão Crítica, Criatividade e Atitude Empreendedora. Recomenda-se que o 

tema seja abordado no início das primeiras Unidades Curriculares do curso e revisitado no 

decorrer de toda a formação. A partir da reflexão sobre si mesmo e sobre a própria trajetória 

profissional, os alunos podem reconhecer possibilidades de atuação na perspectiva 

empreendedora e elaborar estratégias para identificar oportunidades e aprimorar cada vez 

mais suas competências. 

O docente pode abordar com os alunos o planejamento de carreira a partir dos 

seguintes tópicos: i) ponto de partida: momento de vida do aluno, suas possibilidades de 

inserção no mercado, fontes de recrutamento e seleção, elaboração de currículo, 

remuneração oferecida pelo mercado, competências que apresenta e histórico profissional; ii) 

objetivos: o que o aluno pretende em relação à sua carreira a curto, médio e longo prazo, e 

iii) estratégias: o que o aluno deve fazer para alcançar seus objetivos. 

 

6.1 Orientações Metodológicas Específicas por Unidade Curricular 

 

Unidade Curricular Orientação Metodológica 

 

UC1: Auxiliar a Elaboração, 

Implementação e 

Acompanhamento  do 

Planejamento Estratégico 

das Organizações 

Recomendam-se trabalhos em grupo para leitura, análise e 

apresentação das teorias da Administração Científica pelos 

alunos, finalizando o assunto com a elaboração de uma linha do 

tempo para apresentar as teorias em uma aula introdutória. 

Sugere-se a utilização de estudos de caso que abordem 

situações reais de mercado, para demonstração dos elementos 

da cultura organizacional, além do incentivo à pesquisa na web, 

uso de instrumentos como benchmarking e de pesquisa com 

clientes para conhecer missão, visão, valores, objetivos e metas 

de organizações diversas, possibilitando contextualizar a 

definição desses conceitos. 

Pode-se também solicitar que os alunos (trabalhadores) tragam 

as informações das próprias empresas nas quais trabalham, 
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quando for o caso, estabelecendo procedimentos e operações 

necessárias para o alcance do futuro almejado e determinar a 

forma de medição do sucesso da organização.  

Seria importante que o docente apresentasse uma situação real 

ou fictícia, desafiadora, aos alunos para realização de prática 

simulada de elaboração de projetos, utilizando ferramentas de 

análise de cenário, como a matriz Swot.  

Recomenda-se, também, o uso de recursos de informática e 

internet para as práticas de pesquisa, coleta de dados, 

tabulação, elaboração de projetos e planos de ação. Os 

resultados poderão ser apresentados em seminários. 

 

UC2: Monitorar e Controlar 

os Processos Referentes à 

Tesouraria 

Recomenda-se propor atividades que levem à produção de 

cálculos matemáticos, em planilhas eletrônicas e uso de 

aplicativos específicos, em laboratório de informática, como 

ferramentas de controle para pagamentos e recebimentos e 

elaboração e monitoramento do fluxo de caixa. 

Estudos de caso podem ser utilizados com a descrição de 

empresa fictícia, na qual o responsável pelo setor financeiro-

contábil solicite apoio nos processos referentes à Tesouraria, ao 

controle dos processos financeiros, a contratos sujeitos à 

auditoria e a investimentos. 

Simulações de situações reais de trabalho que envolvam 

provisão de pagamentos e recebimentos, emissão e controle de 

extratos bancários, conciliação bancária, aplicação de 

documentos fiscais e não fiscais também são sugeridos. 

 

 

 

UC3: Executar Atividades 

de Contas a Pagar 

e a Receber 

Nessa UC, o docente deverá usar estratégias como: 

trabalhos em grupo, estudos de caso, pesquisas e visitas 

técnicas para abordar os tipos de empresa, denominação 

social, regimes tributários e demonstrações financeiras. 

Entrevistas ou palestras com profissionais da área também 

ajudarão no processo de compreensão dos alunos em relação 

às atividades, às competências e ao perfil profissional 

exigidos no mercado. 

Sugerem-se, ainda, atividades de operações matemáticas 

envolvendo sistema de amortização, de leitura e 

interpretação da legislação aplicada às operações de crédito 

e cobrança, simulação ou estudo de caso para efetivação de 

cobrança, com registro nos órgãos de restrição, uso do 

glossário de terminologias técnicas, vídeos e estudos de 

caso, apresentando a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor em diferentes situações de trabalho.  

Recomenda-se que o docente trabalhe os conceitos de 

Contabilidade e processos financeiros de crédito e cobrança, 

de forma teórico-prática, por meio do ciclo ação-reflexão-

ação. 
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Dessa forma, podem apresentar situações reais de trabalho 

que possibilitem a análise de crédito e de cobrança pelos 

alunos, estimulando o pensamento crítico e os 

conhecimentos prévios na primeira ação; e, após reflexão e 

ampliação dos conhecimentos, por meio da intervenção do 

docente, possibilitar uma segunda ação dos alunos para a 

mesma situação-problema. 

São sugeridas, ainda, atividades que simulem a análise de 

cadastro de clientes e a definição de crédito e riscos para a 

organização, conforme a política de crédito, bem como, 

atividades que contemplem a medição do desempenho do 

Setor de Cobrança com controle e índices de inadimplência. 

 

UC4: Monitorar e Organizar 

o Processo de Análise de 

Crédito  e Cobrança 

Nessa UC, o docente deverá usar estratégias como: 

trabalhos em grupo, estudos de caso, pesquisas e visitas 

técnicas para abordar os tipos de empresa, denominação 

social, regimes tributários e demonstrações financeiras.  

Entrevistas ou palestras com profissionais da área também 

ajudarão no processo de compreensão dos alunos em 

relação às atividades, às competências e ao perfil profissional 

exigidos no mercado. 

Sugerem-se, ainda, atividades de operações matemáticas 

envolvendo sistema de amortização, de leitura e 

interpretação da legislação aplicada às operações de crédito 

e cobrança, simulação ou estudo de caso para efetivação de 

cobrança, com registro nos órgãos de restrição, uso do 

glossário de terminologias técnicas, vídeos e estudos de caso 

apresentando a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor em diferentes situações de trabalho. 

Recomenda-se que o docente trabalhe os conceitos de 

Contabilidade e processos financeiros de crédito e cobrança, 

de forma teórico-prática, por meio do ciclo ação-reflexão-

ação. 

Dessa forma, podem apresentar situações reais de trabalho 

que possibilitem a análise de crédito e de cobrança pelos 

alunos, estimulando o pensamento crítico e os 

conhecimentos prévios na primeira ação; e, após reflexão e 

ampliação dos conhecimentos, por meio da intervenção do 

docente, possibilitar uma segunda ação dos alunos para a 

mesma situação-problema. 

São sugeridas, ainda, atividades que simulem a análise de 

cadastro de clientes e a definição de crédito e riscos para a 

organização, conforme a política de crédito. Bem como, 

atividades que contemplem a medição do desempenho do 

Setor de Cobrança com controle e índices de inadimplência. 
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UC5: Apurar Custos e 

Composição de Ppreços 

Recomenda-se estudo de caso, no qual o participante realize 

atividade de classificação, diferenciando despesas e custos 

de uma organização. Também seria interessante que os 

alunos operassem planilhas eletrônicas para a construção do 

preço de venda, a partir da margem de contribuição e 

identificação de ponto de equilíbrio, considerando custos fixos 

e variáveis. 

Nesse estudo de caso, sugere- se que o docente proponha 

aos alunos comparação do preço formulado com o praticado 

no mercado pelos concorrentes da empresa. 

 

UC6: Assessorar  na 

Elaboração, na 

Implementação e no 

Controle do Orçamento 

Empresarial 

Recomenda-se a realização de pesquisas de ferramentas de 

controle do orçamento empresarial. A partir dessa pesquisa, 

seria interessante que os alunos fizessem, mediante uma 

simulação ou estudo de caso, proposta de modelo de 

elaboração, implementação e controle de orçamento, para ser 

utilizado na empresa, adequando às suas necessidades.  

Sugere-se utilizar situações para análise de orçamento, 

visando estimular a implementação de melhorias a partir de 

análise dos resultados apresentados. 

 

UC7: Preparar o 

Planejamento Financeiro 

Recomenda-se trabalhar com pesquisa sobre as melhores 

práticas do planejamento financeiro, principais vantagens 

para a empresa e para os profissionais da área; visitas 

técnicas a organizações que elaboram planejamento 

financeiro, com análise das informações coletadas e 

apresentação do fluxo da elaboração do planejamento 

financeiro. 

Os alunos podem produzir modelos de planilhas de 

planejamento financeiro, com simulações de movimentação 

de aquisição, custos e preço de venda, para vivenciar a 

prática e o relacionamento de todos os componentes do 

planejamento financeiro e seus impactos e resultados. 

 

UC9: Auxiliar a  

Estruturação e 

Operacionalização de 

Projetos 

Nessa UC, recomenda-se que o docente estimule a leitura e 

a interpretação de textos, tabelas e gráficos, a partir dos 

conceitos básicos de Estatística, apresentando modelos 

estatísticos. 

Para operacionalização de projetos, o docente poderá propor 

uma simulação de situações-problema que envolvam 

determinadas organizações locais, para as quais a resolução 

possa ocorrer por meio de um projeto. 

Para tanto, os alunos poderão desenvolver o termo de 

abertura do projeto em equipe, envolvendo todas as etapas, 

desde a pesquisa, coleta de dados, identificação de público-

alvo até a estruturação do projeto. Após essa etapa, o 

docente poderá solicitar que uma equipe avalie o projeto da 



 

36 

 

outra. 

Para avaliação e acompanhamento dos indicadores previstos 

nos projetos elaborados, os alunos poderão propor e/ou 

selecionar ferramentas de monitoramento e socializar as 

propostas 

 

UC10: Apoiar e Controlar 

Processos de 

Financiamentos e 

Investimentos 

Recomenda-se propor atividades que levem à produção de 

cálculos em planilhas eletrônicas e aplicativos específicos, 

como o HP12C, em  laboratório de informática. Estudos de 

caso, podem ser utilizados com a descrição de empresa 

fictícia, na qual o responsável pelo setor financeiro-contábil 

solicite apoio nos processos referentes a financiamentos e 

investimentos. 

Simulações para identificar o processo de tomada de decisão 

de investimentos e financiamentos de capital nas micro, 

pequenas e médias empresas (MPMEs) também são 

indicadas. Além de propor pesquisas e análise de taxas 

deinvestimentos e fontes de financiamento. 

 

UC11: Auxiliar o 

Planejamento e a 

Execução de Melhorias dos 

Processos Organizacionais 

Sugestões como atividades de pesquisa de modelos 

relacionados com os processos organizacionais 

(benchmarking): ISO 9000. BPM- Mapeamento de processos; 

Modelo de gestão de excelência. Sugere-se o levantamento 

de recursos tecnológicos para a apresentação de diversos 

softwares para uso na área financeira. 

Além disos, o docente pode propor estudo de caso com 

demanda para definição e análise de indicadores de 

desempenho, para apoio à gestão financeira e aplicação de 

atividades práticas de Contas a pagar e receber, de Abertura 

e fechamento de caixa. 

 

UC12: Auxiliar nas 

Transações Financeiras de 

Comércio Exterior  e com 

Moeda Indexadora 

Recomenda-se a realização de pesquisas, análise e 

apresentação sobre organizações sediadas no município de 

residência dos alunos e que realizem operações de compra e 

troca de moedas, repatriação de valores, negociação de 

contratos em moeda estrangeira etc. 

Também seria interessante a realização de entrevistas com 

profissionais de Finanças que operam no segmento de 

Importação e Exportação para conhecer dificuldades, pontos 

de atenção, vantagens e desvantagens da operação. O 

estudo de caso para atividade de conversão financeira de 

contratos com transações indexadas seria uma atividade bem 

pertinente. 
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7 Aproveitamento de Conhecimentos e de Experiências Anteriores 

 

De acordo com a legislação educacional em vigor, é possível aproveitar 

conhecimentos e experiências anteriores dos alunos, desde que diretamente relacionados 

com o Perfil Profissional de Conclusão do presente curso. 

O aproveitamento de competências anteriormente adquiridas pelo aluno, por meio da 

educação formal, informal ou do trabalho, para fins de prosseguimento de estudos, será feito 

mediante protocolo de avaliação de competências, conforme as diretrizes legais e orientações 

organizacionais vigentes. 

 

8 Avaliação 

 

De forma coerente com os princípios pedagógicos da Instituição, a avaliação tem como 

propósitos: 

 

• Ser diagnóstica: averiguar o conhecimento prévio de cada aluno e seu domínio das 

competências, indicadores e elementos, elencar as reais necessidades de 

aprendizado e orientar a abordagem docente; 

• Ser formativa: acompanhar todo o processo de aprendizado das competências 

propostas neste plano, constatando se o aluno as desenvolveu de forma suficiente 

para avançar à outra etapa de conhecimentos e realizando adequações, se 

necessário; 

• Ser somativa: atestar o rendimento de cada aluno, se os objetivos de aprendizagem 

e competências foram desenvolvidos com êxito e verificar se ele está apto a receber 

seu certificado ou diploma. 

 

8.1 Forma de expressão dos resultados da avaliação: 

 

Toda avaliação deve ser acompanhada e registrada ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem. Para tanto, definiu-se o tipo de menção que será utilizada para realizar os 

registros parciais (ao longo do processo) e finais (ao término da Unidade Curricular/curso). 

As menções adotadas no Modelo Pedagógico Senac reforçam o comprometimento 

com o desenvolvimento da competência e buscam minimizar o grau de subjetividade do 

processo avaliativo. De acordo com a etapa de avaliação, foram estabelecidas menções 

específicas a serem adotadas no decorrer do processo de aprendizagem. 
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8.1.1 Menção Por Indicador de Competência 
 

A partir dos indicadores que evidenciam o desenvolvimento da competência, foram 

estabelecidas menções para expressar os resultados de uma avaliação. As menções que 

serão atribuídas para cada indicador são: 

 
Durante o Processo 

• Atendido - A 

• Parcialmente Atendido - PA 

• Não Atendido - NA 

 
Ao Término da Unidade Curricular 

• Atendido - A 

• Não Atendido - NA 

 

8.1.2 Menção Por Unidade Curricular 
 

Ao término de cada Unidade Curricular (Competência, Estágio, Prática Profissional, 

Prática Integrada ou Projeto Integrador), estão as menções relativas a cada indicador. Se os 

indicadores não forem devidamente atingidos, o desenvolvimento da competência estará 

comprometido. 

Ao término da Unidade Curricular, caso algum dos indicadores não seja atingido, o 

aluno será considerado reprovado na Unidade. É com base nessas menções que se 

estabelece o resultado da Unidade Curricular. As menções possíveis para cada Unidade 

Curricular são: 

 

• Desenvolvida - D 

• Não desenvolvida – ND 

 

8.1.3 Menção Para Aprovação no Curso 
 

Para aprovação no curso, o aluno precisa atingir D (desenvolvida) em todas as Unida 

Curriculares (Competências e Unidades Curriculares de Natureza Diferenciada). Além da 

menção D (desenvolvida), o aluno deve ter frequência mínima de 75%, conforme legislação 

vigente. Na modalidade a distância, o controle da frequência é baseado na realização das 

atividades previstas. 

 

• Aprovado - AP 

• Reprovado – RP 
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8.2 Recuperação 

 
A recuperação será imediata à constatação das dificuldades do aluno, por meio de 

solução de situações-problema, realização de estudos dirigidos e outras estratégias de 

aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento da competência. Na modalidade de 

oferta presencial, é possível a adoção de recursos de educação a distância. 

 

9 Estágio Profissional Supervisionado 

 

O estágio tem por finalidade propiciar condições para a integração dos alunos no 

mercado de trabalho. É um “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos” (art. 1º, §1º, Lei 

n° 11.788/2008). 

Conforme previsto em legislação vigente, o estágio pode integrar ou não a estrutura 

curricular dos cursos. Será obrigatório quando a legislação que regulamenta a atividade 

profissional assim o determinar. 

Nos cursos em que o estágio não é obrigatório, sua realização pode ser facultada aos 

alunos, de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Desenvolvido como atividade 

opcional, a carga horária do estágio é apostilada ao histórico escolar do aluno. No presente 

curso, o estágio não é obrigatório. 

 

 

10 Instalações, equipamentos e recursos didáticos 

 

10.1. Instalações e Equipamentos3 

 
• Sala de aula com acesso à internet, com recursos multimídia disponíveis e mobiliada 

com cadeiras móveis para a composição de diferentes arranjos que privilegiem a 

diversidade de atividades. 

• Laboratório de informática com acesso à internet e a computadores com a 

configuração e softwares necessários à realização das aulas. 

• Desejável software de Gestão Financeira. 

 

 

                                                

3 É importante que as instalações e os equipamentos estejam em consonância com a legislação e atendam às orientações 
descritas nas normas técnicas de acessibilidade. Esses aspectos, assim como os atitudinais, comunicacionais e metodológicos 
buscam atender às orientações da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário. 
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10.2. Recursos Didáticos 

 
Registra-se que o Departamento Regional deve especificar o que será adquirido pelo 

estudante ou fornecido pelo Senac em caso de alunos do Programa Senac de Gratuidade 

(PSG). 

 

11 Perfil do Pessoal Docente e Técnico 
 

 

UC1: Auxiliar a Elaboração, 

Implementação e Acompanhamento  o 

Planejamento Estratégico das 

Organizações 

Docentes com experiência profissional em 

Administração de Empresas e  formação superior em 

Administração ou áreas afins de Gestão e Negócios. 

UC9: Auxiliar na Estruturação e na 

Operacionalização de Projetos 

Docentes com experiência profissional em Gestão de 

Projetos e formação  superior em Administração ou 

áreas afins de Gestão e Negócios. 

UC11: Auxiliar no Planejamento e na 

Execução de Melhorias dos Processos 

Organizacionais 

Docentes com experiência profissional em Gestão da 

Qualidade e formação em Administração ou áreas 

afins de Gestão e  Negócios. 

Demais UCs Docentes com experiência profissional em Finanças 

e/ou Contabilidade e formação superior em Gestão e 

Negócios e áreas afins. 

 
Além disso, recomenda-se que os docentes sejam devidamente habilitados para a 

docência em Educação Básica, nos termos do art. 62 da LDB e o art. 40 da Resolução nº 

06/2012 do CNE/CBE4. 

 

12 Bibliografia 

 

Unidades Curriculares 

UC1: Auxiliar a Elaboração, Implementação e Acompanhamento do Planejamento 

Estratégico das Organizações 

Carga Horária: 60 horas 

 

Bibliografia Básica 

                                                

4 Esta recomendação passará a ser uma exigência a partir de 2020. 



 

41 

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Planejamento Estratégico: Conceitos, 

Metodologia e Práticas. São Paulo: Editora Atlas, 2018. 

DIAS, Cleidson Nogueira. Modelos de gestão e planejamento. Brasília, DF: NT Ed., 2014. 

SERRA, A. Ribeiro; AL, Fernando. Administração Estratégica. Rio de Janeiro: Editora 

Alta Books,  2018. 

 

Bibliografia Complementar 

CASTIGLIONI, José Antônio de Matos; TANCREDI, Claudio Tadeu. Organização 

empresarial: conceitos, modelos, planejamento, técnicas de gestão e normas de 

qualidade. São Paulo: Editora Érica, 2014. 

LATORRE, S. Z. Mas, afinal, o que é essa tal de organização?. São Paulo: Editora 

Senac São Paulo, 2015. 

SAMPAIO, M. Atitude empreendedora: descubra com Alice o seu país das maravilhas. 

São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2015. 

UC 2: Monitorar e Controlar os Processos Referentes à Tesoura  

Carga Horária: 72 horas 

 

Bibliografia Básica 

MARQUES, Wagner Luiz. Administração de contas a pagar, receber e tesouraria: 

informações necessárias para formar gestores de sucesso. Santa Cruz do Rio Pardo: 

Editora Viena, 2017. 

BREALEY, Richard. Princípios de Finanças Corporativas. 12. ed. Porto Alegre: Editora 

AMGH, 2018. 

SOUZA, Márcio Barros; TORQUATO Renato. Básico em tesouraria: rotinas e 

procedimentos operacionais. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2016. 

 

Bibliografia Complementar 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Fundamentos de administração 

financeira. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014. 

MARCHESI, Cristina; CAMACHO, Fabíola; SANTOS, Priscila. Diálogo, reflexão e prática: 

uma abordagem objetiva para o iniciante em finanças. 4. ed. São Paulo: Editora Senac São 

Paulo, 2017. 

SÁ, Carlos Alexandre. Fluxo de caixa: a visão da tesouraria e controladoria. 5. ed. São 
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Paulo: Editora Atlas, 2014. 

SECURATO, José Roberto. Cálculo financeiro das tesourarias: bancos e empresas. 5. 

ed. São Paulo: Editora Saint Paul, 2015. 

SILVA, Edson Cordeiro da. Como administrar o fluxo de caixa das empresas: guia de 

sobrevivência empresarial. 10. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018. 

UC 3: Executar Atividades de Contas a Pagar e a Receber 

Carga Horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

MARCHESI, Cristina; CAMACHO, Fabíola; SANTOS, Priscila. Diálogo, reflexão e prática: 

uma abordagem objetiva para o iniciante em finanças. 4. ed. São Paulo: Editora Senac São 

Paulo, 2017. 

MARQUES, Wagner Luiz. Administração de contas a pagar, receber e tesouraria: 

informações necessárias para formar gestores de sucesso. Santa Cruz do Rio Pardo: 

Editora Viena, 2017. 

SILVA, Edson Cordeiro da. Como administrar o fluxo de caixa das empresas: guia de 

sobrevivência empresarial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

Bibliografia Complementar 

SOBRINHO, José Dutra Vieira. Matemática Financeira. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira 

aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira na prática: guia para a educação financeira 

corporativa e gestão financeira pessoal. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

MATIAS, Alberto Borges. Finanças Empresariais Estratégicas. Santana de Parnaiba: 

Editora Manole, 2018. 

SOUZA, Márcio Barros; TORQUATO Renato. Básico em tesouraria: rotinas e 

procedimentos operacionais. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2016. 

UC 4: Monitorar e Organizar o Processo de Análise de Crédito e Cobrança 

Carga Horária: 72 horas 

 

Bibliografia Básica 

GOMES, Carlos Roberto. Gestão de crédito e cobrança: introdução à gestão de riscos. 

Ênfase em cadastro, crédito e cobrança. 1. ed. Santa Cruz do Rio Pardo: Editora  Viena, 
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2015. 

NUNES, Iran Barros. Análise de crédito e cobrança. Brasília, DF: NT Ed., 2014.  

SOUZA, Celso F. de; DIAS, Claudemir G.; CALADO, Paulo S. Trabalhando com cadastro, 

crédito e cobrança. 1. ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

ALBUQUERQUE, Abadia Rodrigues de; ALBUQUERQUE, Jaqueline Blondin de. Ação de 

cobrança e seus procedimentos. 4. ed. Campo Grande: Contemplar, 2013. 

MARCHESI, Cristina; CAMACHO, Fabíola; SANTOS, Priscila. Diálogo, reflexão e prática: 

uma abordagem objetiva para o iniciante em finanças. 4. ed. São Paulo: Editora  Senac São 

Paulo, 2017. 

SILVA, José Pereira da. Gestão e análise de risco de crédito. 9. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Atlas, 2016. 

UC5: Apurar Custos e Composição de Preços 

Carga Horária: 60 horas 

 

Bibliografia Básica 

PINTO, Alfredo Augusto Gonçalves. Gestão de Custos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2018. 

PADOVEZE, Clóvis Luís; TAKAKURA JUNIOR, Franco Kaolu. Custo e preços de 

serviços: logística, hospitais, transporte, hotelaria, mão de obra. São Paulo: Atlas, 2013. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. São Paulo: Editora Atlas, 2018. 
 

Bibliografia Complementar 

BERNARDI, Luiz Antônio. Formação de preços: estratégias, custos e resultados. São 

Paulo: Atlas, 2017. 

ATRILL, Peter. Contabilidade Gerencial Para Tomada de Decisão. São Paulo: Saraiva, 

2014. 

PADOVEZE, Clóvis Luís; TAKAKURA JUNIOR, Franco Kaolu. Custo e preços de 

serviços: logística, hospitais, transporte, hotelaria, mão de obra. São Paulo: Atlas,  2013. 

MATESCO, Virene Roxo. Gestão de Custos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2017. 

https://www.amazon.com.br/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Luiz%2BAntonio%2BBernardi&search-alias=books
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UC 6: Assessorar na Elaboração, na Implementação e no Controle do Orçamento 

Empresarial 

Carga Horária: 60 horas 

 

Bibliografia Básica 

HOJI, Masakazu. Orçamento Empresarial: Passo a Passo. São Paulo: Saraiva,  2017. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Planejamento Econômico e Orçamento. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

COELHO, Fabiano Simões; PONTES, Ronaldo Miranda. Orçamento e Controle. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2018. 

 

Bibliografia Complementar 

FERRONATO, Airto João. Gestão contábil-financeira de micro e pequenas empresas: 

sobrevivência e sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2015. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira 

aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. 12. ed. São Paulo: Atlas,  2017. 

HOJI, Masakazu. Orçamento empresarial: passo a passo. São Paulo: Saraiva, 2017. 

CAROTA, José Carlos. Gestão de controladoria: teoria e prática. Rio de Janeiro: Editora 

Freitas  Bastos, 2017. 

HOJI, Masakazu. Orçamento Empresarial: Passo a Passo. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

UC 7: Preparar o Planejamento Financeiro 

Carga Horária: 60 horas 

 

Bibliografia Básica 

PADOVEZE, Clovis Luís. Administração Financeira: uma abordagem global. São Paulo: 

Saraiva, 2016. 

SOUZA, Almir Ferreira; ROCHA, Ricardo Humberto. Planejamento financeiro pessoal e 

gestão do patrimônio: fundamentos e práticas. Santana de Parnaiba: Editora Manole, 

2018 

COELHO, Fabiano Simões; PONTES, Ronaldo Miranda. Orçamento e Controle. Rio de 

Janeiro:  Editora FGV, 2018. 

 

Bibliografia Complementar 

SOBRINHO, José Dutra Vieira. Matemática Financeira. 8. ed. Editora Atlas, 2018. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira 

aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

ZEIDAN, Rodrigo Marriath. Administração financeira de curto prazo. Rio de Janeiro: Ed. 
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FGV, 2014. 

 

UC 9: Auxiliar a Estruturação e Operacionalização de Projetos 

Carga Horária: 36  horas 

 

Bibliografia Básica 

CAMARGO, Marta. Gerenciamento de Projetos. Amsterdã: Editora Elsevier, 2018. 

MONTES, Pmp Eduardo. Introdução ao Gerenciamento de Projetos. Seattle, 

Washington: Editora Createspace Independent Publishing Platform, 2017. 

PEREIRA JUNIOR, Clorisval Gomes. Análise e acompanhamento de projetos. Brasília, 

DF: NT Ed., 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de Projetos. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. 

CHATFIELD, Carl. Microsoft Project 2016 - Passo A Passo. Porto Alegre: Bookman 

Companhia Editora LTDA,  2017. 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento 

de projetos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014 

 

UC 10: Apoiar e Controlar Processos de Financiamentos e Investimentos 

Carga Horária: 108 horas 

 

Bibliografia Básica 

GRAHAM, Benjamin; SETTE, Lourdes. O Investidor Inteligente. Nova Iorque: Editora 

Harper Collins, 2016. 

CASTELO BRANCO, Anísio Costa. Matemática financeira aplicada: método algébrico, 

HP-12C e Microsoft Excel. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

 ELDER, Alexander. Como se transformar em um operador e investidor de sucesso. 

Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

GRAHAM, Benjamin; SETTE, Lourdes. O investidor inteligente. 2 ed. Nova Iorque: 

Editora Harper Collins, 2016. 

BRANCO, Anísio. Matemática financeira aplicada: Método algébrico, HP-12C e Microsoft 

Excel. Stamford: Editora Cengage Learning, 2015. 

FILHO, José Carlos Franco Abreu. Analise de Projetos de Investimento. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2018. 
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UC 11: Auxiliar o Planejamento e a Execução de Melhorias dos Processos 

Organizacionais 

Carga Horária: 36 horas 

 

Bibliografia Básica 

CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade total: padronização de empresas. 2. ed. Belo 

Horizonte:  INDG, 2014. 

DE SORDI, José Osvaldo. Gestão por processos: uma abordagem da moderna 

administração. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

SORDI, José Oswaldo. Gestão por Processos. Uma Abordagem da Moderna 

Administração. 5 ed. Editora Saraiva, 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

THEML, Gerônimo. Produtividade para quem quer tempo: Aprenda a produzir mais sem 

ter que trabalhar mais. Caieiras, SP: Editora Gente, 2016. 

CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. 9. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

SLACK, Nigel. Gerenciamento de operações e de processos: princípios e prática 

de impacto estratégico. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

 

UC 12: Auxiliar nas Transações Financeiras de Comércio Exterior e com Moeda 

Indexadora. 

Carga Horária: 60 horas 

 

Bibliografia Básica 

ATSUMI, Shirley Yurica Kanamori; BERTOLLA, Alexsandra Oliveira; IAMIN, Gustavo 

Paiva; LIMA, Marcelo Ferreira. Gestão de operações de câmbio. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 

2013. 

GONÇALEZ, Orivaldo. Câmbio: exportação e importação, fundamentação teórica e rotina 

bancária. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2015. 

SILVA, M. A. Estratégias para atuação em comércio exterior. São Paulo: Ed. Senac São 

Paulo, 2013. 

 

Bibliografia Complementar 

REGO, Ricardo Bordeaux; FARIA, Ivando Silva de; MORAES, Alex Sandro Monteiro  de. 

Gestão de finanças internacionais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. 

https://www.amazon.com.br/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ricardo%2BBordeaux%2BRego&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ivando%2BSilva%2Bde%2BFaria&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Alex%2BSandro%2BMonteiro%2Bde%2BMoraes&search-alias=books
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TERRA, Cristina. Finanças internacionais: macroeconomia aberta: teoria,  aplicações e 

políticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

VIEIRA, Aquiles. Teoria e prática cambial: exportação e importação. 6. ed. São Paulo: 

Aduaneiras, 2016. 

 

13 Prazo de Integralização 

 

O prazo máximo de integralização para conclusão de todas as unidades curriculares 

não poderá exceder o dobro do tempo necessário para cumprimento da carga horária total do 

curso. 

 

14 Certificação 

 

Àquele que concluir com aprovação as Unidades Curriculares 5, 6, 7 e 8 será conferido 

o certificado de Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Planejamento 

Financeiro. 

Àquele que concluir com aprovação todas as Unidades Curriculares que compõem a 

organização curricular desta Habilitação Técnica de Nível Médio e comprovar a conclusão do 

Ensino Médio, será conferido o Diploma de Técnico em Finanças, com validade e, território 

nacional. 
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ANEXO A: MODELO DO CERTIFICADO DO CURSO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
EM                 FINANÇAS DO EIXO TECNOLÓGICO GESTÃO E NEGÓCIOS 
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ANEXO B: HISTÓRICO ESCOLAR  
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ADEQUAÇÃO DO PLANO DO CURSO TÉCNICO EM FINANÇAS 

 

A Diretoria de Educação Profissional – DEP, SENAC PE, de acordo com o que rege a Lei nº 

12.513, de 26 de outubro de 2011, em seu artigo 20, e suas alterações; a Lei nº 12.816, de 05 

de junho de 2013; a Portaria MEC nº 168, de 07 de março de 2013, e suas alterações; a Portaria 

MEC nº 114, de 07 de fevereiro de 2014; a Portaria n° 817, de 13 de agosto de 2015; e a 

Resolução nº 1.036 do Conselho Nacional do SENAC, de 19 de novembro de 2015, que dispõe 

sobre o processo de credenciamento e autorização para oferta de curso e programas de Educação 

Profissional, no âmbito do Departamento Regional. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. A atualização realizada pelo Departamento Nacional em fevereiro de 2022 do Plano do 

Curso Técnico em Finanças, do Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, com carga horária 

de 800 horas, aprovado pelo CR-PE através da Resolução nº 016 de 26 de março de 2019. 

2. O código do Plano do Curso Técnico em Finanças, cadastrado junto ao Cadastro Nacional 

de Cursos do Senac, onde observa-se que não houve alteração quanto ao código do curso 

técnico por parte do Departamento Nacional; 

3. O estudo realizado entre a equipe pedagógica e da regulação da DEP, onde realizou- se 

minuciosamente o comparativo do plano de curso aprovado pelo DR-PE em 26/03/2019 e o 

atualizado pelo DN em maio de 2022. 

 

Admite as adequações que foram realizadas no plano do Curso Técnico em Finanças e solicita 

ao presidente do Conselho Regional do Senac que conste na ata do referido Conselho, com 

objetivo de constituir um adendo ao Plano do Curso aprovado anteriormente. 

 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional de Pernambuco 

Avenida Visconde de Suassuna, 500 • Santo Amaro • CEP 50.050-540 – 

 Recife/PE • Tel.: 0800 081 1688 • www.pe.senac.br 

EJS 

 

http://www.pe.senac.br/
https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPgc9NbbStRC3kC6-P0NvOFAXRiJzszqu
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Adequações no Plano do Curso Técnico em Finanças: 

 

Com as adequações realizadas no ano de 2022 pelo Departamento Nacional, seguem os 2 itens 

que foram acrescidos pelo DN. Os itens abaixo que devem ser acrescidos ao plano do 

curso com a seguinte leitura: 

 

Item 1 - Organização curricular 

 

 

As Unidades Curriculares 1, 9 e 11 deste curso são convergentes com a do curso Técnico em 

administração. 

 

A Unidade Curricular 4 deste curso é convergente com a do curso Assistente de crédito e 

cobrança. 

 

Item 2 - Prazo para Integralização 

 

O prazo máximo de integralização para conclusão de todas as unidades curriculares não poderá 

exceder o dobro do tempo necessário para cumprimento da carga horária total do curso. 

 

Recife, 31 de maio de 2022. 

 

 
Eliezio José da Silva (16 de Maio de 2022 13:50 ADT) 

 

Eliézio José da Silva 
Diretor de Educação Profissional - DEP 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Regional de Pernambuco 

Avenida Visconde de Suassuna, 500 • Santo Amaro • CEP 50.050-540 -  
Recife/PE • Tel.: 0800 081 1688 • www.pe.senac.br 

Organização Curricular: Equivalência entre Unidades Curriculares 

Prazo de Integralização 

https://na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPgc9NbbStRC3kC6-P0NvOFAXRiJzszqu
http://www.pe.senac.br/

