Instituto Assaf desenvolve curso sobre Mercado de Opções

O Instituto Assaf lança, este ano, um novo curso de e-learning (ensino à distância) sobre
Mercado

de

Opções.

O

curso

é

dividido

em

cinco

aulas

e

aborda

os conceitos do mercado de opções, sua terminologia, e como as operações são
estruturadas.

O curso destaca as operações de venda coberta e rolagem com as opções mais
negociados na BM&FBOVESPA e são exemplificadas algumas estratégias bem
sucedidas com uso de opções e a tributação deste mercado. As aulas são ministradas
pelo professor Fabiano Guasti Lima, graduado em Licenciatura em Matemática pela
Universidade Federal de São Carlos, mestre em Ciências Física Aplicada à Medicina e
Biologia pela Universidade de São Paulo (1998) e doutor em Administração pela
Universidade

de

São

Paulo.

Os cursos e-learning do Instituto Assaf apresentam de forma prática e didática, os
conhecimentos essenciais na formação de executivos, estudantes e usuários da área de
finanças,

controladoria

e

mercado

financeiro.

Além de conteúdos desenvolvidos por profissionais com longa experiência em mercado
financeiro, os cursos e-learning do Instituto Assaf são práticos e ágeis, pois podem ser
feitos em qualquer lugar que tenha acesso à internet e no horário que melhor convier ao
aluno.

Para

obter

mais

informações

sobre

o

curso

acesse:

http://www.institutoassaf.com.br/assafii/loja/produtos.aspx

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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