
 

   
 

Este manual contém informações acerca do curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 

Especialização em Engenharia Econômica e Análise Gerencial de Custos – Edição 2019, 

ofertado pelo Departamento de Engenharia de Produção e Transportes (DEPROT) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

O presente manual tem caráter informativo, sendo que alterações podem ocorrer a 

qualquer momento por orientação da Chefia do DEPROT e/ou instâncias superiores. 

 

Coordenador da edição 2019: Prof. Francisco Kliemann (kliemann@producao.ufrgs.br) 

Coordenadora substituta: Profa. Joana Siqueira de Souza (joana@producao.ufrgs.br) 
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O Curso de Especialização em Engenharia Econômica e Análise Gerencial de Custos tem 

o objetivo geral de capacitar, atualizar e especializar os alunos para que possam modelar, 

planejar e otimizar processos econômico-financeiros dentro dos melhores padrões de 

eficiência e produtividade. Isso far-se-á através da apresentação do estado da arte de 

modelos e técnicas vinculadas direta ou indiretamente a essa importante área do 

conhecimento, complementados com a apresentação e discussão de experiências 

práticas. 

O conhecimento fornecido ajudará os alunos na otimização da gestão econômico-

financeira das organizações, oportunizando a identificação de utilização de vantagens 

competitivas. 

 

Profissionais que atuam nas áreas financeira, análise de custos, estudos de viabilidade 

técnica e econômica de projetos, engenharias, administração e áreas afins. 

 

O curso tem carga horária de 420 horas/aula, com duração total de 04 semestres. As 

aulas ocorrem nos 02 primeiros semestres às sextas-feiras, das 14h às 22h, e aos 

sábados, das 08h às 12h. Os 02 últimos semestres são dedicados à produção da 

monografia de conclusão do curso. 

* O cronograma de aulas estará disponível em março de 2019. 
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A tabela abaixo apresenta as disciplinas que serão ministradas no curso. Salvo alguma 

excepcionalidade, a ordem das disciplinas ministradas seguirá a ordem apresentada: 

  

Engenharia Econômica I (30h/a) Francisco José Kliemann Neto 

Estatística para Negócios (30h/a) Tiago Pascoal Filomena 

Análise Gerencial de Custos I (30h/a) Francisco José Kliemann Neto 

Finanças Corporativas I (30h/a) Tiago Pascoal Filomena 

Análise de Demonstrativos Contábeis e de 

Desempenho Organizacional (45h/a) 
Fernando Ben 

Métodos Computacionais aplicados à 

Engenharia Econômica (15h/a) 
Marcelo Brutti Righi 

Engenharia Econômica II (30h/a) Joana Siqueira de Souza 

Gerenciamento de Processos e 

Indicadores (30h/a) 
Cláudio José Müller 

Análise Macroeconômica para Negócios 

(30h/a) 
Ronald Otto Hillbrecht 

Análise Gerencial de Custos II (30h/a) Cláudio José Müller 

Finanças Corporativas II (30h/a) 
Tiago Pascoal Filomena 

Guilherme Kirch 

Economia das Organizações (30h/a) Ronald Otto Hillbrecht 

Análise e Gestão de Riscos (30h/a) Joana Siqueira de Souza 

Análise Gerencial de Custos III (30h/a) Francisco José Kliemann Neto 

 

*O currículo dos professores que compõem o corpo docente desde curso de 

Especialização pode ser consultado na plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Pesquisa – CNPq: www.lattes.cnpq.br. 

http://www.lattes.cnpq.br/
http://www.lattes.cnpq.br/


 

   
 

Engenharia Econômica I: Princípios básicos de Engenharia Econômica; sistemas de 

amortização; correção monetária; métodos para comparação de alternativas de 

investimento; Valor Uniforme Equivalente (VUE); Valor Presente Líquido (VPL); Taxa 

Interna de Retorno (TIR); Tempo de Recuperação de Capital (payback); consideração dos 

efeitos da depreciação, do Imposto de Renda e da inflação. 

Estatística para Negócios: Visualização, apresentação e descrição de dados; distribuições 

de probabilidade; distribuições amostrais e estimação; introdução a testes paramétricos 

de hipóteses; qui-quadrado e testes não paramétricos de hipóteses; correlação linear e 

análise de regressão; análise de dados de séries temporais. 

Análise Gerencial de Custos I: Problemática na área de gestão de custos: gastos x custos; 

custos e avaliação de desempenho econômico; sistemas de custeio: princípio + métodos 

de custeio; os grandes princípios de custeio: absorção total, absorção parcial, absorção 

ideal; variável parcial; variável; análise de custo-volume-lucro: ponto de equilíbrio 

econômico, operacional, financeiro e de fechamento; margem de segurança. 

Finanças Corporativas I: Estrutura do mercado de capitais; classes de ativos: renda fixa, 

renda variável e derivativos; fonte de financiamento (obtenção de capital); risco x retorno: 

diversificação; risco sistemático – beta, linha de mercado; custe de capital: WACC, CAPM 

alavancado / desalavancado; risco país; prêmio de liquidez e tamanho; finanças de curto 

prazo; valuation: pelo fluxo de caixa projetado; pelos múltiplos de mercado. 

Análise de Demonstrativos Contábeis e de Desempenho Organizacional: 

Demonstrações contábeis; regime de competência x regime de caixa; tributos: impostos, 

taxas, contribuições; cumulatividade e não cumulatividade; esferas tributárias: federais, 

estaduais, municipais; substituição tributária; operações tributárias das empresas no nível 

federal: lucro real, lucro presumido, Simples Nacional; operações tributárias das empresas 

no nível estadual: empresa normal, Simples Nacional; operações tributárias das empresas 

no nível municipal; fatores econômicos x fatores financeiros; análise de desempenho 

econômico e financeiro: análise vertical e horizontal; índices de liquidez; índices de 

estrutura; índices de atividade; índices de rentabilidade; análise consolidada; orçamento 

empresarial; análises de cenários; projeções do Balanço Patrimonial, da Demonstração do 

Resultado do Exercício e do fluxo de caixa. 

Métodos Computacionais aplicados à Engenharia Econômica: Introdução e noções 

básicas; programação e manipulação de dados; análise estatística de dados; aplicações 

em Engenharia Econômica. 

Engenharia Econômica II: Modelos de substituição de ativos; avaliação de alternativas de 

investimento sujeitas a restrições orçamentárias (análise de portfólio): utilização de 

programação linear e de programação por objetivos; métodos de análise multicriterial: 

MAUT e AHP. 

 



 

   
 

Gerenciamento de Processos e Indicadores de Desempenho: Introdução; Sistema de 

Gestão Empresarial – MEIO (Modelo de Estratégia, Indicadores e Operações); 

planejamento estratégico; avaliação de desempenho; gerenciamento de processos; 

modelos de medição de desempenho; desdobramento estratégico com a utilização do 

Balanced Scorecard (BSC); discussão de casos; apresentação e discussão de temas 

relacionados. 

Análise Macroeconômica para Negócios: A economia no longo prazo: crescimento 

econômico; poupança, formação de capital e mercados financeiros; sistema financeiro, 

moeda e preços; a economia no curto prazo: flutuações econômicas; consumo e 

produção; estabilização da economia e o papel do Banco Central; política 

macroeconômica; a economia internacional; taxas de câmbio; comércio internacional e 

fluxos de capital. 

Análise Gerencial de Custos II: Métodos tradicionais de alocação de custos: custo-padrão 

e centros de custos; orçamento matricial; métodos modernos de alocação de custos; 

Unidades de Esforço de Produção (UEPs); estudos de caso e discussão sobre a 

complementaridade dos métodos de custeio. 

Finanças Corporativas II: Planejamento financeiro e crescimento; finanças de curto prazo: 

ciclo operacional e financeiro, orçamento de caixas, financiamento de curto prazo; gestão 

de caixa; gestão de estoques; avaliação de empresas: fluxo de caixa; avaliação pelo fluxo 

de caixa descontado, valor da empresa, múltiplos. 

Economia das Organizações: Mercados, organizações e o papel do conhecimento; 

economia gerencial; demanda, produção e custos; estrutura de mercados; precificação 

com poder de mercado; criação e captura de valor; teoria dos jogos; contratos e conflitos 

de incentivos. 

Análise e Gestão de Riscos: Conceitos de risco e incerteza; principais métodos de análise 

de riscos; análise de sensibilidade, análise de cenários, árvore de decisão e simulação de 

Monte Carlo. 

Análise Gerencial de Custos III: Métodos modernos de alocação de custos: Custeio 

Baseado em Atividades (Activity-Based Costing / Activity-Based Management – ABC/ABM); 

Time-Driven ABC – TDABC; principais vantagens e/ou desvantagens de cada um deles; 

estudos de caso. 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

O primeiro passo é o candidato preencher a ficha de inscrição online, conforme link 

disponibilizado a seguir. Após uma análise da ficha de inscrição por parte da coordenação 

do curso, o departamento entrará em contato com os candidatos pré-selecionados para 

o agendamento de uma entrevista. As entrevistas ocorrerão na sede do DEPROT ou, em 

casos especiais, por telefone ou videoconferência. Após a entrevista, o candidato ficará 

apto a realizar sua matrícula apresentando o comprovante de pagamento e a 

documentação necessária. 

 

A inscrição para a seleção do curso de Especialização é realizada através do 

preenchimento da ficha de inscrição, disponibilizada no site da Engenharia de Produção 

da UFRGS (www.ufrgs.br/producao). Não serão aceitas inscrições via correio. 

 

O ingresso no curso de especialização em Engenharia Econômica e Análise Gerencial de 

Custos está condicionado a fatores como desempenho do candidato em cursos anteriores 

(de Graduação ou Pós-Graduação), currículo, aderência, atual e futura, à área pretendida 

e motivação. As características listadas a seguir são diretrizes subjetivas para avaliação 

dos candidatos, não compondo pré-requisitos para ingresso no curso. 

 - Bom desempenho na Graduação e em outros cursos de Pós-Graduação em nível 

de Especialização (preferencialmente nas áreas de Engenharia de Produção, 

Administração e afins); 

 - Conhecimentos em língua inglesa (nível de leitura); 

 - Conhecimentos em informática. 

 

 - Preenchimento online da Ficha de Inscrição; 

 - Foto 3x4 (uma); 

  - Xerox do RG, do CPF (se presente no RG, basta xerox do primeiro), do diploma 

de Graduação e do histórico escolar da Graduação. 

 

*Os documentos acima listados devem ser entregues à Secretaria do curso no momento 

da entrevista. 

http://www.ufrgs.br/producao/inscricaoEspecializacao
http://www.ufrgs.br/producao/inscricaoEspecializacao
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INSCRIÇÕES PRORROGADO ATÉ 21/04/2019 

ENTREVISTAS 
Em fluxo contínuo, 

agendadas pela Secretaria 

MATRÍCULAS 
Em fluxo contínuo, 

agendadas pela Secretaria 

INÍCIO DO PERÍODO LETIVO Previsto para março de 2019 

TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO Dezembro de 2019 

PRAZO MÁXIMO PARA A CONCLUSÃO 

DA MONOGRAFIA 
Dezembro de 2020 

 

O curso prevê um máximo de 30 vagas, e sua ocorrência está condicionada à formação 

de uma turma com um mínimo de 15 alunos. 

 

Matrícula: R$ 895,00 

Parcelas: 20 x R$ 895,00 

 

Escola de Engenharia da UFRGS. 

Av. Osvaldo Aranha, 99 – Porto Alegre, RS. CEP 90.035-190. 

 

 

 

 



 

   
 

 - Frequência mínima de 75% por disciplina; 

 - Para a obtenção do título de Especialista é necessário que o aluno curse e seja 

aprovado, isto é, obtenha conceito C ou superior, em pelo menos 24 créditos de 

disciplinas e redija um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

 - Estudantes de Pós-Graduação Lato Sensu devem obter a totalidade dos 

requisitos para conclusão do curso num período de 22 meses. Não é permitido, segundo 

a legislação vigente na UFRGS, o trancamento de matrícula deste tipo de curso. 

 

*Os créditos obtidos junto ao curso não podem ser aproveitados para cursos de Mestrado 

Acadêmico e/ou Profissional. 

 

Christian Silveira: 

 E-mail: christian@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-4006 

Rejani Sales: 

 E-mail: secretaria@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-3909 

Julian Lühring: 

 E-mail: secretaria3@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-4007 
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