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COMPLEMENTAR 



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

-Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);

Especialização Lato Sensu  



COORDENAÇÃO

GESTÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
 4ª EDIÇÃO 

O curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão da Previdência Complementar visa 
capacitar os participantes a atuarem perante os diversos segmentos da Previdência 
Complementar. Proporciona os conhecimentos básicos relacionados às disciplinas 
necessárias para o entendimento desta área do conhecimento, bem como os 
conhecimentos específicos tais como: os estudos na área de atuária, investimentos, 
contabilidade, recursos humanos e comunicação.

Prof. MSc. Alex Lemos Kravchychyn

Mestre em Administração pela UDESC/ESAG. Advogado e Auditor Fiscal de Controle 
Externo do TCE/SC. Conselheiro de fundos de pensão. Ex-membro suplente da 
Câmara de Recursos da Previdência Complementar.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais dos fundos de pensão, assim como profissionais que pretendem 

ingressar nas carreiras de gestor de fundos de pensão. Advogados, economistas, 

contadores, administradores, atuários, profissionais da área de informática. A 

específica contribuição do curso será o oferecimento de uma visão holista do 

sistema previdenciário complementar, com conhecimentos teóricos e práticos, 

resultando, após o curso, em profissionais habilitados para assumir e realizar a 

gestão profissional de fundos de pensão.



DISCIPLINAS

.: Regimes Próprios (20 h/a)

.: Regime Geral (20 h/a)

.: Introdução Legislativa à Previdência Complementar (10 h/a)

.: Previdência Complementar do Servidor Público (10 h/a)

.: Entidades Abertas de Previdência Complementar e seus Planos de Benefícios (10 h/a)

.: Previdência no Brasil e no Mundo. Entidades Fechadas de Previdência Complementar
 e Entidades Abertas de Previdência Complementar (10 h/a)
.: Constituição de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (10 h/a)
.: Planejamento Estratégico (10 h/a)
.: Modelo de Gestão (10 h/a)
.: Gestão de Planos de Benefícios (20 h/a)
.: Gestão de planos de benefícios (20 h/a)
.: Governança Corporativa (10 h/a)
.: Contabilidade e Orçamento Aplicado às Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (20 h/a)
.: Controles Internos e Auditoria (20 h/a)
.: Informática Aplicada às Entidades de Previdência Privada (20 h/a)
.: Demografia, Previdência Social e Mercado de Trabalho (10 h/a)
.: Introdução a Ciência Atuarial (10h/a)
.: Gestão de Risco Atuarial (10 h/a)
.: Introdução à Economia e ao Mercado Financeiro (10 h/a)
.: Tributação de Planos e Benefícios (10 h/a)
.: Gerenciamento de Investimentos (20 h/a)
.: Gestão de Recursos Humanos (10 h/a)
.: Comunicação, Fidelização e Relacionamento com os Participantes (10 h/a)
.: Marketing de Planos de Previdência Privada (10 h/a)
.: Educação Previdenciária (10 h/a)
.: Gestão e Prevenção do Passivo Judicial (10 h/a)
.: Tópicos Avançados em Previdência Privada (20 h/a)
.: Metodologia da Pesquisa (10 h/a) 
.: Seminário de Orientação sobre o Trabalho de Conclusão do Curso e sobre as 
Perspectivas da Previdência Complementar (10 h/a) 



CORPO DOCENTE

DURAÇÃO DO CURSO

Aulas presencias, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h;
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo).

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h

Dr. João Batista Lazzari

Esp. José Roberto Ferreira

Esp. José Edson Cunha Junior

Dr. Luiz Alberto Cordioli

Esp. Luiz Eduardo Motta

Esp. Marisa Santoro Bravi

Esp. Magdarlise Dal Fiume Germany

MSc. Rafael Porto de Almeida

Esp. Rafael Costa da Silva

Dr. Ricardo Pena Pinheiro

Esp. Roberto Eiras Messina

Dra. Simone Hering de Queiroz Yunes

Esp. Tulne Sebastião Vieira Velho

MSc.Álvaro Dezidério da Luz

Dr. Alexandre Ferrari de Souza

MSc. Carlos Alberto Pereira de Castro

MSc. Carlos Alberto de Paula

MSc. Carlos Marne Alves Dias

MSc. Fábio Augusto Junqueira de Carvalho

Esp. Flávio Eduardo Martins

MSc. Flávio Girão Guimarães

Dr. Gabriel Mendes Borges

MSc. Geyson Gonçalves da Silva

Esp. Gisele Lemos Kravchychyn

Esp. Giancarlo Germany



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Certidão de nascimento ou casamento - em conformidade com o documento

de identidade;

c) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

d) CPF;

e) Comprovante de residência;

f) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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