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O curso Básico em Gestão de Contas a Pagar potencializará os conhecimentos dos
participantes e ampliará sua visão a respeito de contas a pagar de condomínios nos
aspectos jurídicos, administrativos, de relacionamento, entre outros. O módulo
possibilitará o aperfeiçoamento e a qualificação dos profissionais e, consequentemente,
a valorização da empresa na prática da gestão de contas a pagar.

O NUFEI privilegia uma metodologia interativa entre professores e alunos por meio de
aulas expositivas, estudo de casos, discussões em grupo, simulações e etc. Os
participantes terão a oportunidade de trocar situações, corrigirem equívocos e
encontrar respostas para a superação de barreiras do seu dia a dia na administração de
contas a pagar. Tudo isso conduzido pela experiência de professores envolvidos tanto
com a teoria quanto com a prática da área.

Conteúdo Programático
Nome da Disciplina
Noções Básicas de
Legislação

Práticas em Contas a
Pagar

Ética

Assuntos Trabalhados

Carga Horária

Professor

Obrigações tributárias e
fiscais

6 horas

José Reinoso

Prática e aplicabilidade das
obrigações tributárias e
fiscais, como manter-se
atualizado

9 horas

Marcelo Eller

3 horas

Rogério
Quintanilha

O papel do profissional de
contas a pagar na empresa e
no mercado imobiliário

Atendimento

Gerenciamento, mediação
e condução de conflitos,
através da comunicação,
relacionamento, habilidade
e técnica

Avaliação

Opcional para aqueles que
desejarem
obter
o
certificado de conclusão

3 horas

Carlos Rosa

3 horas

NUFEI

Recursos de Avaliação

X

Tipo

Descrição

Prova Escrita

Deverá ser aplicada pelo coordenador no final do curso e seguirá os
temas de um simples edital dado aos alunos ao término de cada
disciplina.

Critérios para Aprovação do Aluno

Participação mínima em 75% das aulas ministradas

Média Final
De
A

Para obtenção do Certificado: “Concluiu com êxito o
7,0
Curso Básico em Gestão de Contas a Pagar”

10,0

Certificado

Para obtenção da declaração: “Participou do Curso
5,0
Básico em Gestão de Contas a Pagar”

6,9

Declaração

