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Alexandre Assaf Neto fará palestra sobre Investimentos em curso de pósgraduação em Finanças da PUCRS

O Prof. Alexandre Assaf Neto abordará o tema "Investimentos" durante módulo
do curso de Pós-Graduação em Finanças, Investimentos e Banking da PUCRS,
nos dias 26 e 27 de junho de 2017, em Porto Alegre (RS).

Assaf Neto abordará as principais teorias do mundo das finanças e
investimentos, fixando os conceitos estatísticos de variância, desvio padrão,
correlação e demais necessários para o estudo dos investimentos.

O Prof. Alexandre Assaf Neto é economista, autor de alguns dos livros mais
vendidos sobre finanças e mercado financeiro do Brasil. Suas obras estão entre
as mais utilizadas nos níveis de graduação e pós-graduação. É Graduado em
Economia, Mestre em Administração (Métodos Quantitativos) pela
EUTG/Espanha (1977), Doutor em Administração (Finanças, 1983) e LivreDocente (2004) pela Universidade de São Paulo, Professor Titular da
Universidade de São Paulo (2005 - 2013), Professor Emérito da Faculdade de
Economia e Administração - RP da Universidade de São Paulo, Professor de
cursos de pós-graduação e MBAs em diversas instituições e Coordenador de
cursos. É autor de 22 livros e mais de 70 trabalhos científicos publicados em
Congressos e revistas nacionais e estrangeiras. Autor do clássico livro "Mercado
Financeiro" (Editora Atlas). É Diretor do Instituto Assaf (consultoria empresarial,
pareceres profissionais e estudos financeiros).

O curso de pós-Graduação em Finanças, Investimentos e Banking da PUCRS tem
como diferenciais a tecnologia empregada na modalidade online disponível em
todo o Brasil, com provas sendo realizada em 40 cidades, além de Porto Alegre
(RS), e a presença de professores e palestrantes, que são referência no Brasil e
exterior, além do corpo docente local da Universidade. Durante o curso, as
aulas presenciais são transmitidas ao vivo, uma tendência mundial.

Palestrantes:

Ricardo Amorim, Daniel Godri e Clóvis de Barros Filho, considerados alguns dos
melhores palestrantes do Brasil; Alexandre Assaf Neto e Gustavo Cerbasi, bestsellers na área de Finanças; o Professor e historiador Leandro Karnal; o Juiz
Sergio Moro, eleito pela revista "Time" como uma das 100 pessoas mais
influentes do mundo; Alexandre Schwartsman, ex-diretor de Assuntos
Internacionais do Banco Central, e Edgar Abreu, referência em preparação para
certificações profissionais da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais), além de Aquiles Mosca e Sérgio Braga.
Haverá palestras também de Gestão de Pessoas pelo escritor e comunicador
Max Gehringer.

A formação terá o seguinte conteúdo: conhecimentos técnicos; gestão de
pessoas; ética em finanças; crimes financeiros; planejamento financeiro;
liderança, finanças comportamentais, entre outros temas. No total são 24
disciplinas, totalizando três encontros para cada uma.

A carga horária é de 366 horas-aula, com duração de 18 meses e mais seis meses
para desenvolver o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

Outras informações:
https://fib.pucrs.br
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