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Seja bem-vindo à pós-graduação em Finanças e Banking. 

Neste documento, você conhecerá tudo sobre a estrutura da 
especialização. Abordamos os principais temas da pós-graduação e 
apresentaremos a você todas as disciplinas do curso. Você encontrará, 
também, todos os principais diferenciais da nossa pós-graduação, as 
condições de pagamento e os depoimentos de quem já conquistou o 
sucesso no mercado financeiro depois de estudar com a gente. 

BEM-VINDO!
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Atingir o sucesso ao atuar no mercado financeiro sempre foi um dos 
principais desafios para os profissionais da área. Trabalhar em um grande 
banco ou uma grande instituição financeira é sonho de infância de muitos 
brasileiros. Porém, para alcançar essa realidade tão concorrida, uma série 
de pré-requisitos precisa ser atendida, sendo alguns deles o entendimento 
das dinâmicas da área. 

Assim surgiu o entendimento de que o público necessitava de um curso 
que oferecesse uma imersão completa em um dos setores que mais cresce 
no país, atualmente. 

Com o objetivo de impulsioná-lo rumo ao destaque na carreira dentro 
do universo financeiro, conectamos a experiência de mais de dez anos 
no mercado financeiro da EA Banking School à excelência em educação 
superior do UniBTA. Desta maneira, desenvolvemos uma especialização 
em Finanças e Banking por meio da Educação Avançada. 

A parceria soma-se também ao UOL EdTech, o maior grupo de tecnologia 
para a educação do Brasil, que nos garante a chancela da mais eficiente 
experiência de aprendizagem digital. Sendo assim, proporcionamos uma 
jornada muito mais eficaz para seus objetivos de vida e carreira no mercado 
financeiro.

A PARCERIA 
EA BANKING SCHOOL E UNIBTA
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Criado em 2013, o UOL EdTech tem o objetivo de transformar a vida 
das pessoas por meio de uma educação mais acessível, de qualidade e 
adequada ao mundo digital. Desde então, tem desenvolvido plataformas 
tecnológicas e conteúdos educacionais online para que as pessoas possam 
aprender novos conhecimentos onde e quando quiserem.

Pertencente ao Grupo UOL – a maior empresa de conteúdo, produtos  
e serviços de Internet – o UOL EdTech oferece soluções para empresas, 
profissionais, consumidores, empreendedores e instituições de ensino 
baseadas nas mais inovadoras tecnologias educacionais.

O UOL EdTech é parceiro tecnológico da EA Banking School e do UniBTA. 

Isso significa que a EA Banking School atua com toda a bagagem de mercado 
e experiência no ensino de conteúdos para certificações dentro da área 
financeira, a UNIBTA é a responsável acadêmica pelos cursos, ou seja, cria, 
cadastra e reconhece as pós-graduações no MEC, além de realizar toda 
a gestão acadêmica. Por sua vez, o UOL EdTech se responsabiliza pelos 
aspectos tecnológicos dos cursos, como gravação, edição, disponibilização 
via internet, plataforma, site de matrículas e todos os demais elementos 
que podem contribuir para tornar o curso mais atrativo e prático.

APRESENTAÇÃO 
UOL EDTECH

CLIENTES DE EDUCAÇÃO ONLINE 

DO GRUPO UOL EDTECH
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PROPOSTA 
DO CURSO

A pós-graduação em Finanças e Banking tem uma proposta de ensino voltada 
para o seu desenvolvimento profissional e para aqueles que desejam atuar no 
mercado financeiro com habilidades necessárias para se destacar diante da 
atual competitividade profissional. 

Nossa pós-graduação em Finanças e Banking se encaixa no seu momento 
profissional e possui o melhor custo X benefício do mercado! Somos referência 
em qualidade de ensino e proporcionamos uma excelente experiência ao aluno. 
A pós-graduação em Finanças e Banking oferece as ferramentas essenciais 
para você ampliar a sua visão sobre o mercado financeiro brasileiro, analisar 
e identificar estrategicamente as diferentes variáveis financeiras e averiguar 
ambientes econômicos e financeiros. 

Além disso, proporciona aos participantes conhecimentos, técnicas e 
instrumentos necessários à geração de competências e habilidades necessárias 
a uma efetiva e eficaz atuação no segmento bancário; introduzindo conceitos 
e práticas atuais do negócio bancário no contexto da economia globalizada. 
Durante o curso, você terá aulas de masterclasses com profissionais 
especialistas em suas áreas de atuação. São economistas renomados, líderes 
com reconhecimento mundial e empreendedores de sucesso com ideias 
inovadoras e com alto nível de conhecimento. 

A pós-graduação em Finanças e Banking no formato Lato Sensu, 100% online. 
Além de todas as vantagens, você ainda estuda no seu tempo e no conforto de 
seu lar e, ainda, com aplicativo para estudar offline quando quiser. No fim do 
curso, você recebe um diploma de pós-graduação com a chancela do UniBTA e 
toda a documentação validada junto ao Ministério da Educação.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Duração do curso: 06 meses 
Não haverá TCC, apenas uma avaliação por disciplina.

CARGA HORÁRIA
360 horas de aulas
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DISCIPLINA PROFESSOR FORMAÇÃO 
ACADÊMICA

CARGA
HORÁRIA

Matemática Financeira Edgar Abreu Especialista 18

Economia voltada a Finanças Bruno Oliva Especialista 4,5

Finanças Comportamentais Bernardo Nunes Doutorado 12

Planejamento Financeiro e Orçamento 
Pessoal André Massaro Especialista 9,5

Planejamento de Carreira Patrícia Cezar Especialista 8

Tecnologia no Mercado Financeiro Rafael Chanin Mestrado 9

Análise de mercado e Empregabilidade Waleska Jardim Especialista 10

Assessor de Investimentos Patrícia Cezar Especialista 8

Gestão de Riscos e Seguro Átila de Conti 
(Prudential) Especialista 9

Empréstimos e financiamentos Paulo Gallina Especialista 8

Matemática Financeira para Operações de 
Crédito Diego Dias Especialista 12

Ativos de Renda Fixa I Arthur Vieira de Moraes Mestrado 22,5

Ativos de Renda Variável I Alexandre Wolwacz 
(Stormer) Especialista 18

Fundos de Investimentos Francisco Duarte Especialista 18

Derivativos Alexandre Wolwacz 
(Stormer) Especialista 18

Projetos avançados de investimento Adriano Fraga Especialista 36

Gestão de carteiras de investimento Fernando Ahrnold Especialista 36

ESTRUTURA 
DO CURSO
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DISCIPLINA PROFESSOR FORMAÇÃO 
ACADÊMICA

CARGA
HORÁRIA

Relacionamento com cliente: ética e conduta 
nos investimentos e finanças Roberto Cazetta Especialista 36

Lavagem de dinheiro e crimes financeiros DEFINIR DEFINIR 36

Relação com investidores e governança 
corporativa DEFINIR DEFINIR 36

MASTERCLASS

Monitoramente, prevenção e repressão de 
crimes de lavagem de dinheiro no Sistema 
Financeiro Nacional

Roberson Pozzobon 2

Inovação tecnológica no mercado financeiro José Renato Hopf 2

A construção da carreira e os desafios 
do cenário de transformações culturais e 
tecnológicas

Carlos Neto 2

Finanças comportamentais Samy Dana 2

ESTRUTURA 
DO CURSO
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SELO RECONHECIDO PELO MEC
Certificado de conclusão do seu curso é validado junto ao 
Ministério da Educação. Essa é a garantia de que ele será 
reconhecido por qualquer instituição no país!

PROFESSORES
Professores referência no mercado financeiro estão reunidos 
neste curso para compartilhar todo conhecimento adquirido ao 
longo de anos através da prática e vivência no mercado com você.

MASTER CLASS
Aulas magnas com profissionais reconhecidos no mercado, 
empreendedores de sucesso com ideias inovadoras e alto nível 
de conhecimento em suas áreas.

ONLINE
Como a pós-graduação em Finanças e Banking é 100% online, 
você estuda onde e quando quiser!

POR QUE ESCOLHER E  
E SE MATRICULAR? 
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PERGUNTAS 
FREQUENTES 

MATRÍCULAS

Qual o procedimento para a realização da inscrição e matrícula 
nos cursos?

O aluno pode seguir diretamente para a área de matrícula por meio 
do endereço www.eabankingschool.com.br. A garantia da vaga 
ocorre a partir do pagamento efetivado.

Se houver necessidade, terei a opção de trancamento da matrícula?

Não. Conforme contrato, o aluno poderá cancelar sua matrícula 
com estorno integral do valor pago em até 30 dias após o início das 
aulas.

Para realizar o curso, posso ter graduação em qualquer área?

Sim. Segundo o art. 1º, §3º da Resolução CNE/CES, os cursos de 
pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em 
cursos de graduação ou demais cursos superiores e que atendam 
às exigências das instituições de ensino.

Como funciona a Pós-graduação em Finanças e Banking?

Nossa pós conta com professores que atuam nas maiores empresas 
do mercado financeiro nacional, ajudando no desenvolvimento 
profissional. A proposta é, em 6 meses, oferecer ao aluno 
conhecimento e experiências que o capacitem a se posicionar como 
profissional altamente especializado, podendo optar por posições 
de destaque em instituições financeiras, seja como técnico, gestor 
ou empreendedor. O curso está disponível na modalidade online e 
você pode assistir às aulas quantas vezes quiser.

SOBRE O CURSO

http://www.eabankingschool.com.br
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DOCUMENTAÇÃO

Posso iniciar o curso de especialização antes de ter terminado a 
graduação?

O aluno que já colou grau (formou-se) e está aguardando receber o 
diploma pode se matricular e cursar a pós graduação normalmente.

Estudantes que ainda não colaram grau não podem realizar a 
matrícula, mas podem aguardar o início de novas turmas.

Como posso obter a minha declaração de matrícula?

A solicitação pode ser feita pelo e-mail:  
atendimentomba@eabankingschool.com.br.

Qual a documentação necessária para a realização da matrícula?

Para concluir a sua matrícula, é necessário enviar todos os 
documentos abaixo em até 30 dias após o início das aulas:

 •  Documento de identificação (qualquer uma das opções): 
RG, Passaporte, Carteira de Conselho

 • CPF

 • Comprovante de endereço

 • Certidão de Casamento ou Nascimento

 • Diploma e Histórico da Graduação

*  No caso do aluno ainda não ter recebido o diploma de 
graduação pela faculdade, será aceito momentaneamente para 
cumprimento do prazo da inscrição, a certidão de conclusão 
do curso. Após ter em posse o Diploma, o mesmo deverá ser 
enviado obrigatoriamente para que o aluno consiga finalizar a 
pós graduação. O aluno que não entregar todos os documentos 
solicitados acima, não receberá certificado de conclusão do 
curso.

Formas de envio:

Através de upload no menu do portal EAD. Opção "Enviar 
documentos"

OBS: Comprovante de matrícula só será disponibilizado no porto 
aos alunos após o recebimento dos documentos acima solicitados.
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AULAS

Qual a diferença entre lato sensu e stricto sensu?

Este curso é lato sensu, ou seja, é direcionado àqueles que têm 
interesse em se especializar em sua profissão (especialização), 
aumentando, assim, as chances de se inserir no mercado de 
trabalho. Por sua vez, a pós-graduação stricto sensu forma 
pesquisadores que pretendem seguir carreira acadêmica (mestrado 
e doutorado).

Qual a duração do curso?

O curso tem a duração de 06 meses e uma carga horária de 360 
horas.

Quantas vezes será possível visualizar cada aula?

Quantas você quiser! As aulas ficarão disponíveis durante todo o 
curso.

Após o pagamento, qual o prazo para liberação do acesso?

Até 72 horas em caso de boleto e imediatamente em caso de cartão 
de crédito.

Há condições especiais no pagamento?

Sim. Temos um programa de desconto bem interessante para quem 
busca esta condição.

O que é necessário para receber meu certificado?

A entrega dos documentos solicitados na matrículas, a conclusão 
do curso e a aprovação em todas as disciplinas. 
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TECNOPUC 

Av. Ipiranga. 6.681 - Partenon, Porto Alegre/RS 

CEP: 90619-900

Telefone: (51) 3511 416

WhatsApp: (51) 98049 1127

E-mail: atendimentomba@eabankingschool.com.br

Telefone: (51) 2101 0120

Whatsapp: (51) 99770 2100

E-mail: vendasmba@eabankingschool.com.br

UOL Cursos Tecnologia Educacional LTDA. – CNPJ: 17.543.049/0001-93 

NOSSOS 
CONTATOS

ENDEREÇO

ATENDIMENTO

VENDAS


