Edital
Curso on-line gratuito
Decisões de investimento em cenários de incerteza
Decisiones de inversión en escenarios de incertidumbre.
Pelo presente instrumento, a Assessoria de Relações Internacionais informa a abertura das
inscrições para o curso on-line oferecido pela Rede Metodista em parceria com a Fundación
Universitaria del Área Andina à comunidade interna da Rede Metodista, a ser realizado de
.15 a 19/11/2021 o segundo semestre de 2021. São vinte (20) vagas em turma única oferecidas
a alunos da Rede Metodista.
1.Objetivo e estrutura do curso

Organizado em reuniões on-line, esse curso é voltado àqueles que querem aprender sobre
investimentos em cenários de incerteza, aprofundar conhecimentos na área de finanças e
também ter uma experiência internacional, com professores e estudantes de várias partes do
mundo. A língua de instrução será o espanhol.
2.Conteúdos e Metodologia: Trata-se der um curso que abordará disciplinas de
Contabilidade Gerencial, Matemática Financeira e Finanças Internacionais que subsidiarão
os estudantes a entenderem como fazer investimentos em cenários de incerteza.
Metodologia: Exercícios práticos sobre investimentos, avaliação de projetos e estudos de
caso. Revisão de balanços financeiros, fluxo de caixa, valor presente, taxa interna de retorno;
identificação de riscos.
3. Pré-requisitos: Conhecimentos prévios em matemática financeira, finanças e
contabilidade.
4.Custo: O curso é

gratuito para os alunos selecionados

5.Elegibilidade

Para participar do curso, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos:
●
●
●
●

Ser aluno do ensino superior da Rede Metodista de cursos correlatos à área.
Compreender a língua espanhola falada e escrita
Ter disponibilidade para frequentar as aulas no horário e dias determinados.
Ter acesso a microfone, câmera e internet de qualidade para participação adequada.

6. Dias e horários de aula
De 15 a 19 de novembro, das 12 às 14:00 horas (horário do Brasil).
7. Instrutor:
Professor Andrés Felipe Jimenez Cortes, vinculado à universidade da Area Andina – Colômbia.
Docente, pesquisador e profissional em Finanças e Relações Internacionais com Mestrado em
Finanças na Universidade dos Andes e MBA Executivo na INALDE Business School –
Universidad de la Sabana. Experiência na formação e projeção de orçamentos, analises e
avaliação, design e y preparação de balanços Financeiros.
8.Cronograma

Período de inscrições: 29.10 a 13.11.2021
Período de seleção e convocação: 14.11.2021
Realização do curso: 15.11.2021 a 19.11.2021 - das 12:00 às horas do Brasil
9.Inscrição
Os interessados devem preencher a ficha de inscrição on-line (link abaixo), anexando os
seguintes documentos:
● Carta de intenção explicando suas razões para participar do curso; - escrever um
parágrafo completo com a máxima objetividade.
Link
para
ficha
de
inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesdr6OEjKREqcmSAhIJsOolLGRUO9A1
-VUIOXYPNIgwU3zrg/viewform?usp=pp_url

10.Critérios de seleção
Os participantes serão selecionados a partir dos seguintes critérios:
● Preenchimento correto da ficha de inscrição;
● Justificativa para participar do curso;
● Aceitação quanto aos dias de oferecimento e língua de instrução
No caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: ari@metodista.br.
:
São Bernardo do Campo, 29/10/2021
Assessoria de Relações Internacionais

