Instituto Assaf lança novos cursos de e-learning no Congresso da Anefac
O Instituto Assaf lança cinco novos cursos de e-learning no Congresso da Anefac
(Associação(Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e
Contabilidade) , que ocorrerá entre 19 e 22 de março de 2009, em Angra dos Reis (RJ).
Os novos cursos oferecidos pelo Instituto Assaf são: Comandos Básicos da Calculadora
HP 12 C Tradicional, Platinium e Prestige; Operações Financeiras com a HP 12 C;
Estatística e Medidas de Riscos com a utilização da HP 12 C; Análise de Investimentos
e Amortização de Empréstimos e Financiamentos usando a HP 12 C; Derivativos e
Operações a Termo.
Os cursos e-learning do Instituto Assaf abordam, de forma prática e bastante didática, os
mais importantes temas das áreas de controladoria e finanças e mercado financeiro. O
conteúdo dos cursos atende aos diferentes níveis e necessidades organizacionais e
profissionais. As aulas são elaboradas e apresentadas por profissionais com larga
experiência empresarial e sólida formação acadêmica, unindo a tecnologia e facilidade
de
acesso
por
meio
da
internet.
Os treinamentos são direcionados a executivos, estudantes, profissionais, consultores e
público em geral, que tenham interesse em aprender, reciclar e aprofundar seus
conhecimentos
técnicos.
Os cursos foram desenvolvidos com o objetivo principal de oferecer os assuntos
fundamentais no ambiente de negócios, possibilitando aos participantes se adequarem e
se diferenciarem no atual contexto econômico mais exigente, complexo e competitivo.
Para
saber
mais
informações
sobre
http://www.institutoassaf.com.br/assafii/site/default.aspx

curso

acesse:

Sobre o Instituto Assaf:
O Instituto Assaf foi criado a partir da união da experiência acadêmica e profissional do
professor Alexandre Assaf Neto e a vivência empresarial da empresa de consultoria
M/Legate Soluções Empresariais, visando a aplicação prática dos modelos teóricos mais
modernos da área de finanças no ambiente brasileiro.
O Instituto Assaf proporciona análises financeiras e de valor da economia brasileira,
disponibilizando gratuitamente indicadores modernos de desempenho, downloads de
balanços e resultados de empresas.
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