
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

APLICADA AOS NEGÓCIOS 

 

SUA QUALIFICAÇÃO É A NOSSA META! 



 

MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA AOS NEGÓCIOS 
 

 Com diversas aplicações no mercado econômico, a 

matemática financeira faz-se presente na rotina diária 

dos indivíduos, especialmente no cotidiano dos 

gestores e profissionais que necessitem da mesma 

para fins de tomada de decisão. 

 

Com isso, pretende-se tratar os componentes desta com precisão para que o 

objetivo de transmitir o conhecimento e melhorar a vivência com os conteúdos sejam 

atingidos de forma eficaz e satisfatória. 

A Matemática Financeira é uma ferramenta útil na análise de algumas alternativas 

de investimentos ou financiamentos de bens de consumo. Consiste em empregar 

procedimentos matemáticos para simplificar a operação financeira a um Fluxo de 

Caixa. 

 

 

DATA, HORÁRIO E LOCAL 
 

Data: 21 de Maio de 2022 

Horário:  08:30 as 12:30 

 

Local:  Rua Coronel Anizío Rodrigues Coelho, 450 – 1° andar- Boa Viagem, Recife – PE 

Próximo a Paladaria e ao lado do Empresarial Crystal Trade Center 

 

 

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL 

 
Estudantes e profissionais que queiram aprender sobre matemática financeira. 

 

CARGA HORÁRIA 
 

04 Horas Aula 

METODOLOGIA 

As aulas ministradas serão expositivas, utilizando-se de apresentações visuais e explicativas, 

proporcionando a agregação do conhecimento através de exemplos práticos, estudos de caso, 

discussões e interações, enriquecendo assim o conteúdo programático a ser ministrado. 

 

 

 

 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 Valor do Dinheiro no Tempo  

 Juros, Consumo e Inflação  

 Juros Simples (Capitalização Simples)  

 Juros Compostos (Capitalização Composta)  

 Valor Principal ou Capital Inicial ou Valor Presente – PV  

 Montante ou Valor Futuro – FV  

 Taxas Equivalentes  

 Série de Pagamentos ou Recebimentos (Fluxo de Caixa Descontado)  

 Decisões de investimento empresarial & Avaliação de Projetos (Visão geral)  

 Taxa Interna de Retorno – TIR (IRR)  

 Valor Presente Líquido – VPL (NPV)  

 Casos Práticos  

 

Facilitadora 

 Sheila Israel 
 

Profissional da área financeira, a cerca de 12 anos, conhecimento nas 
rotinas de contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, fluxo 
de caixa e planejamento financeiro, como Coordenadora de Contas à 
Pagar do GRUPO EXTRABOM e Coordenadora Financeira do 
SUPERMERCADO MELODIA. Graduada em Administração e 
especializada em Gestão Financeira (FCAP/UPE). Atualmente é 

mestranda em controladoria (PPGC/UFRPE), consultora financeira e professora na área 
de administração financeira e contabilidade básica.  

 

INVESTIMENTO 

Inclui: Material Didático enviado por email após o curso e Certificado. 

  

R$ 80,00 à vista 

R$ 120,00 em 2 vezes  

 

RESERVAS E INSCRIÇÕES 



 

Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga. 

Efetuar o pagamento através de: 

 

 Depósito no MPE 197 - Stone Pagamentos- Agência: 0001- Conta corrente: 123746-0 
MPE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA- 17.658.085/0001-00 (PIX) Boleto ou cartão 
mpetc@mpetc.com 

 

CONTATO 
 (81) 3423.2729 
 (81) 99466-2386 
 (81) 9466-6338 

 

IMPORTANTE 
 

 A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema 
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira. 

 O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela 
organização. 

 Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito 
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição. 

 Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido. 

 Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser 
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de 
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não 
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará 
o custo completo do evento. 

 O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema 
de pagamento. 

  Poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por inscrição em outro 
evento de igual valor, a seu critério 

 A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não 
dará direito à bonificação, a desconto ou à transferência de inscrição. 

 

 

O Grupo MPE 

 A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento 
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.  

 Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e 
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.  

 Nossos treinamentos e palestras são direcionados a alunos que desejam conhecer o 
funcionamento das grandes empresas. 

 Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco 
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros. 

 
 
 
Por que escolher MPE? 

 Referência no mercado de PE; 

 Mais de 8 anos qualificando pessoas; 
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 Mais de 12 mil alunos já foram treinados pela MPE; 

 Mais de 400 empresas investiram em seus colaboradores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 

 Todos os cursos têm material de apoio e certificado impresso; 

 

Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY. 

 


