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Especialização em Controladoria  - CTR  

 

Prezado Aluno, 

 

É com muita satisfação que o Instituto de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão da 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas de Itajubá - INPPEx, lhe dá as 

boas-vindas para o curso de Pós – graduação. 

Esperamos que esse curso atenda às suas expectativas e contribua ativamente para a 

sua formação e diferenciação no mercado de trabalho.  

Colocamo-nos à disposição para atendê-lo sempre que necessário e contamos com a 

sua valiosa contribuição para a melhoria contínua dos nossos serviços. 

A partir de agora você é parte integrante da comunicação acadêmica do INPPEx, 

reconhecida pela sua excelência nas áreas de Gestão.  

 

 

Seja bem Vindo !!!!! 

 

Prof. Cirineu Ferreira dos Santos - Diretor Geral 

Prof. Ronaldo Sales Abranches - Diretor do INPPEx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

CENTRO REGIONAL DE CULTURA – CEREC 

Mantenedor da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas – FACESM  

 

O CENTRO REGIONAL DE CULTURA – CEREC é uma associação, sem fins econômicos, 

pessoa jurídica de direito privado, criada em 15/10/1971. Mantenedor da FACESM, o CEREC 

possui um valioso patrimônio representado por uma área de aproximadamente 30.000 m2 com 

9.450 m2 de construções.  

As instalações do CEREC, abrigam a FACESM e o Colégio Empreender, são novas e bem 

cuidadas, contendo toda a infraestrutura de mobiliário e equipamentos necessários para atender a 

seus cursos. 

 

 

Atual Diretoria do CEREC – Gestão 2019 – 2021 

Presidente: Prof. Vladas Urbanavicius Junior 

Vice-presidente: Prof. Ronaldo Sales Abranches 

Secretário Geral: Prof. José Mauro Ferraz 

Conselho fiscal: Prof. Guilherme Garnett, Alceu Antônio da Costa e Hector Gustavo Arango. 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO 

SUL DE MINAS – FACESM 
 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas – FACESM, mantida pelo 

CENTRO REGIONAL DE CULTURA – CEREC, tem produzido ideias que moldaram a prática da 

gestão em organizações de todas as áreas de atuação e de todos os portes. A história da FACESM 

é vista como um desafio, um legado de energia e inovação. 

Atualmente a FACESM oferece 3 cursos de graduação: Administração, Ciências Contábeis e 

Ciências Econômicas. Todos com 04 anos de duração. Além de seus cursos de graduação, a 

FACESM tem desenvolvido um amplo trabalho de oferecer cursos de Pós-graduação e Extensão e 

realizar Pesquisas Científicas, por intermédio do Instituto de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

(INPPEx). 

A FACESM se esforça todos os dias para que os alunos tenham estrutura intelectual para 

redefinir a natureza da gestão e reescrever o futuro dos negócios. Uma das grandes preocupações 

da instituição é oferecer aos seus alunos, muito mais que conteúdo didático, ela busca oferecer um 

modelo de gestão baseado na ética, na responsabilidade e no respeito com as empresas e com a 

sociedade. 

O trabalho desenvolvido pela FACESM tem como alicerce a seriedade, a credibilidade, a 

solidez e a excelência da qualidade no ensino. 

 

DIRETORIA FACESM (2016/2018) 

• Diretor Geral: Prof. Cirineu Ferreira dos Santos 

• Diretor de Ensino: Prof. Vladas Urbanavícius Junior  

• Diretor do INPPEx: Prof. Ronaldo Sales Abranches 

 

Missão, Visão e Valores 

Missão 

Promover condições para o desenvolvimento do ser humano, por intermédio da ação 

transformadora da educação, fundamentada em princípio de comportamento ético, sustentabilidade 

e regionalidade. 

 

 



  

 

  

 

 

 

Visão 

Ser reconhecida como uma instituição educacional de excelência na área de ciências sociais 

aplicadas e pela sua capacidade de desenvolver as competências. 

 

Valores 

Seriedade, credibilidade, solidez, experiência. 

 

Princípios norteadores da FACESM 

• A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tendo por base seus cursos e 

programas de pós-graduação, seus núcleos temáticos e suas atividades acadêmicas de 

iniciação científica; 

• A qualidade de seu fazer educacional, tomada como um querer permanente e com um agir 

melhor, submetida sempre a uma avaliação sistemática de tudo que realiza; 

• A regionalidade de sua ação institucional, inclusive nos campos cientifico e cultural, 

promovendo a valorização do ser humano, especialmente em harmônica convivência com o 

meio ambiente. 

 

INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E 

EXTENSÃO - INPPEx 
 

O Instituto de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – INPPEx – é um organismo da Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas – FACESM que tem por objetivo a definição, 

coordenação e execução da política de pesquisa, pós graduação, extensão e a capacitação de 

profissionais dentro da área das Ciências Sociais Aplicadas, oferecendo cursos de Extensão e 

Aperfeiçoamento, Pós- Graduação Lato Sensu, além de desenvolver projetos de Pesquisa 

Científica. 

 

CURSOS DE EXTENSÃO 

Os cursos de extensão são desenvolvidos para complementar conhecimentos e habilidades dentro 

das áreas de economia, contabilidade e administração. 

Os cursos são de curta duração e são abertos para a comunidade. A programação dos cursos de 

extensão são divulgados pelo INPPEX-FACESM. 

 



  

 

  

 

 

 

CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (MODALIDADE MBA) 

Os cursos de Pós-graduação - MBA têm como objetivo proporcionar aos participantes uma visão 

integrada da gestão empresarial, enfatizando a formação de profissionais e líderes para atuarem 

nos níveis de direção e gerência. 

 

CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO 

 MBA EM GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 MBA - ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO e LOGÍSTICA 

 MBA - GESTÃO DA QUALIDADE 

 MBA – FINANÇAS E CONTROLADORIA 

 MBA - GESTÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS 

 MBA – COMUNICAÇÃO E MARKETING 

 MBA - RECURSOS HUMANOS 

 MBA EM GESTÃO DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

Normas Gerais do Funcionamento dos Cursos: 

Os cursos de Pós Graduação Lato Sensu ministrados pela INPPEx / FACESM destinam-se à 

capacitação e qualificação de profissionais portadores de diploma de curso superior, reconhecidos 

pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC em todas as áreas do conhecimento. As disciplinas 

dos cursos são ministradas por professores contratados, convidados ou indicados, sendo facultado 

à Instituição. 

 

I. ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

O curso possui um calendário próprio, elaborado pela coordenação da Pós-graduação, sendo 

disponibilizado em cada semestre. O calendário poderá ser alterado no decorrer do curso desde 

que haja tal necessidade. Na ocorrência desta situação, o aluno será informado oportunamente, 

portanto deverá estar sempre atento aos comunicados da Secretaria da Pós-graduação.  

No calendário, estão disponibilizados os períodos de aulas, feriados e recessos. 

 

II. CRITÉRIO DE APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS  

a. Frequência: A frequência às aulas e a todas as atividades escolares é OBRIGATÓRIA, com 

tolerância de até 25% de faltas. 

IMPORTANTE: A frequência mínima obrigatória para aprovação nas disciplinas é de 75% da carga 

horária total de cada disciplina. 

Será REPROVADO por falta o aluno que não alcançar a frequência mínima exigida. 



  

 

  

 

 
 
 
b. Nota  

A avaliação final de cada disciplina será definida pelo professor da mesma e o resultado final 

seguirá o critério apresentado na tabela abaixo: 

 

VALOR RESULTADO 

70 – 100 Aprovado 

0 – 69 Reprovado 

 
c. Emissão de Declarações e solicitações diversas 

O aluno deverá preencher o requerimento e será gerada uma taxa de acordo com a Tabela de 

valores descritos no Departamento Financeiro. 

Obs.: O prazo para entrega é de no mínimo 48 horas (2 dias). 

 

d. Carteirinha Estudantil 

Para o aluno adquirir a carteirinha estudantil da FACESM, deverá preencher o requerimento, pagar 

uma taxa no Departamento Financeiro e apresentar uma foto ¾. 

 

e. Desistência do Curso: 

Será considerado abandono do curso, quando o aluno ausentar-se das aulas sem justificativa, o 

que não o desobriga dos encargos financeiros contratados por ele no ato da matrícula. 

 

f. Cancelamento de Matricula: 

Se o aluno não pretende continuar seus estudos no curso em que se encontra matriculado, deverá 

comparecer à secretaria da Pós-graduação para requerer o cancelamento de sua matrícula 

mediante pagamento da taxa, desde que esteja em dia com os compromissos financeiros 

assumidos junto à IES (Instituição de Ensino Superior). 

 

g. Trancamento de matricula: 

Para registrar o pedido de trancamento, o aluno deverá procurar a secretaria do INPPEx e 

preencher o requerimento. 

Obs.: O aluno deverá estar em dia com a sua mensalidade e pagar uma taxa de acordo com a 

Tabela de valores definida pelo Departamento Financeiro (esse procedimento deve ser feita antes 

de fechar o mês, para não gerar outra parcela). 

Não isenta o ALUNO do pagamento da mensalidade escolar: 

- Sua ausência nas atividades acadêmicas; 

- O abandono pelo ALUNO no curso de pós-graduação sem a devida formalização à Instituição. 



  

 

  

 

 

 

3 – INFRAESTRUTURA: 

SALAS DE AULA: 

Unidade Administrativa – U.A 

(Secretaria da Pós – 

Graduação) 

 

Unidade Educacional 1 U.E - 1 

(Primeiro Prédio) 

 

Unidade Educacional 4 U.E-4 

(Unidade Nova) 

 

BIBLIOTECA: 

A Biblioteca “Dr. Hermeto de Pádua Costa” tem sido atualizada constantemente mediante 

indicações de aquisições feitas pelos usuários, alunos e professores. A consulta do acervo pode ser 

realizada nos terminais que se encontram na Biblioteca ou através do site da instituição. Cabe 

ressaltar que a biblioteca possui uma extensa assinatura de revistas e jornais que estão disponíveis 

para consulta. 

 

ÁREA FÍSICA E ACERVO 

A Biblioteca ocupa uma área física de 450 m2 na UE-3. O Acervo é especializado nas áreas de 

Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas com Livros; Periódicos especializados, 

Relatórios de estágio Monografias e DVDs. 

 

FORMAS DE ACESSO E UTILIZAÇÃO 

A Biblioteca possui um Regulamento elaborado pela Diretoria, através do qual são reguladas as 

formas de acesso e de utilização, assim resumidas (o documento pode ser acessado na biblioteca 

ou pelo site da instituição): 

• Acesso e utilização por alunos, professores, funcionários da FACESM e por todos os membros da 

Comunidade Itajubense que necessitarem. 

• Acesso e utilização mediante apresentação de Carteira de Identidade de Usuário; 

• Empréstimo por até 7 dias, mediante assinatura de cautela. 

• Horário de Funcionamento: De 2º a 6º feira: das 13h às 22h30 e aos sábados letivos das 8h às 

12h. 

Obs.: O Aluno receberá a Carteira de Estudante, mediante solicitação e pagamento de taxa, com o 

direito ao empréstimo de livros, revistas, DVDs e mídias. 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

TESOURARIA 

Horário: 13h30 às 21h30 

Vencimento da Mensalidade: Todo dia 10 

Forma de Pagamento: Boleto bancário. 

Tel: (35) 3629-5733 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I.) 

O aluno dispõe de 2 Laboratórios de Informática na Unidade Educacional 3, totalizando 80 terminais 

à sua disposição. Todos com Internet e programas específicos para cada curso.  

Em casos de necessidades relacionados a T.I., favor entrar em contato com: 

35 3629 5740 (Paloma ou Erick) 

 

SECRETARIA DO INPPEx 

Horários de atendimento: 13h às 22h (segunda a sexta-feira). 

E-mail: secretaria.inppex@facesm.br 

Tel:  (35) 3629-5743 

 (35) 3629-5737 


