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A INSTITUIÇÃO
Desde 1870, somos referência de excelência em todo o Brasil naquilo que mais amamos fazer: 

EDUCAR. Nosso objetivo Institucional visa a expansão e a inovação para além das propostas con-
vencionais pertinentes à outras Instituições de Ensino Superior. A FACULDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE RIO tem como meta a formação de cidadãos e profissionais qualificados que agre-
guem valor à sociedade e às organizações.

Nossos cursos são desenvolvidos com base em conteúdo programático dinâmico que alia te-
oria às exigências práticas vigentes no atual mercado de trabalho. Contamos com um dos mais 
tradicionais Cursos de Ciências Contábeis do Brasil, ofertando também primazia nas áreas de Ad-
ministração, Ciências Econômicas e Direito. Após 149 anos de existência seguimos solidamente 
conceituados como uma das melhores Instituições de Ensino Superior, obtendo Notas Máximas 
em avaliação do MEC e ENADE em nossos cursos de graduação.

Igualmente, nossos cursos de Pós Graduação constituem-se em processo contínuo e progressi-
vo de aprimoramento profissional voltado para campos específicos do conhecimento, qualifican-
do os pós graduados para enfrentar os desafios atuais.

VOCÊ é nosso convidado para visitar nossas instalações, assistir uma aula experimental e co-
nhecer nosso método de ensino.
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• Crescimento na carreira
• Atualização no mercado
• Novas oportunidades
• Networking

POR QUE, MACKENZIE RIO?

PARA

BUSCA
QUEM

Os cursos são destinados àqueles que buscam 
destacar-se no mercado, desenvolvendo habilidades e 
competências em áreas especificas. Os programas são 
alinhados às demandas do mercado, proporcionando aulas 
dinâmicas e constantemente atualizadas, com objetivo de 
preparar profissionais mais completos, para as melhores 
oportunidades.

• Professores com vivência e reconhecimento no mercado; 

• Aulas práticas com aplicabilidade imediata; 

• Entre os certificados mais requisitados pelas principais empresas;

PÓS-GRADUAÇÃO
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ESPECIALIZAÇÃO
PRÁTICA EM DEPARTAMENTO FISCAL E 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

O CURSO FOI DESENVOLVIDO EM DECORRÊNCIA DA EVIDENTE 

NECESSIDADE QUE AS EMPRESAS NO PAÍS POSSUEM EM TER SUAS 

INFORMAÇÕES FISCAIS E SUA ESTRATÉGIA TRIBUTÁRIA ADEQUADAS 

AO CUMPRIMENTO DE TODA ESTRUTURA IMPOSITIVA BRASILEIRA.

A Pós-Graduação em Prática de Departamento Fiscal e Administração 
Tributária foi elaborada devido a elevada, complexa e trabalhosa carga tri-
butária e a permanente atuação da fiscalização federal, estadual e municipal.

Em complemento, consideramos o complexo e burocrático cenário fiscal 
brasileiro que possui uma das maiores cargas tributária do mundo e a maior 
legislação e cumprimento de obrigações acessória em vigor atualmente. Esse 
cenário obriga as empresas a possuírem profissionais gabaritados com compe-
tência a trabalharem com a organização e controle desse complexo sistema tri-
butário. Sendo assim, a capacitação profissional na área fiscal é fundamental e 
indiscutível.

Nesse setor, o profissional deve agregar o conhecimento teórico, bem como pos-
suir a capacidade de aplicar e entender os conceitos e as melhores práticas do De-
partamento Fiscal. É justamente nesse ponto que essa Pós-graduação se concentra, 
objetivamos capacitar o participante a desenvolver sistemas de controle, buscar e tra-
balhar com informações adequadas ao Planejamento Tributário, calcular corretamente 
os tributos e cumprir adequadamente as obrigações acessórias, evitando portanto mul-
tas e penalidades, objetivando paralelamente a redução do desembolso financeiro com 
tributos e o aumento da competitividade da empresa.

SOBRE O CURSO
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OBJETIVO DO CURSO
O curso objetiva capacitar os participantes a entenderem conceitos e melhores 

práticas tributárias e fiscais a ponto de aplicá-las nos Departamentos Fiscais. O corpo 
Docente é composto principalmente por professores com formação contábil e do 
direito que atuam profissionalmente com a disciplina a ser ministrada buscando 

na prática a técnica fiscal.
Ao término do Curso, o aluno estará capacitado ao desenvolvimento de 

sistemas de controle, a correta obtenção e gerenciamento da informação 
tributária visando a atuação em departamento fiscal, bem como, na 
elaboração do Planejamento Tributário, objetivando a organização, controle 
e prática dos tributos e das obrigações acessórias, bem como a efetuar os 

corretos cruzamentos tributários.
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• Curso precursor no Brasil com prática em sistemas fiscais em sala de aula;

• Corpo Docente composto por consultores com grande experiência prática e acadêmica;

• As disciplinas unem a prática fiscal e o Planejamento Estratégico Tributário.

DIFERENCIAIS

Mestre em Ciências Contábeis pela UERJ; Pós-graduado em Administração Financeira - FGV; 
Pós-graduado em Direito tributário UESA; Especialização em Fluxo de Caixa empresarial - FGV; Es-
pecialização em Orçamento Empresarial - FGV; Diversos cursos - IBMEC, trabalhos expostos em 
Congressos Nacionais e Internacionais, Consultor de empresas de renome Nacional e internacional; 
Professor Universitário e de pós graduação já tendo atuado na UERJ, IBMEC, IAG/PUC, Mackenzie/RJ 
e escola de Negócios Trevisan, Professor e Palestrante CRC/RJ, IBEF, OAB/ESA; Foi coordenador de 
pós-graduação da Escola de Negócios Trevisan; Sócio da JMR Contabilidade e Consultoria Tributária, 
Contador.

Prof. MSc.
José Miguel

Rodrigues da SilvaCOORDENADOR
DO CURSO
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GRADE DO CURSO PRÁTICA EM 
DEPARTAMENTO FISCAL 
E ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

Disciplina
Tópicos de Estratégia em contabilidade tributária

Tópicos de Estratégia em Direito Tributário

Planejamento Tributário Estratégico da Pessoa Jurídica

Planejamento Tributário Estratégico Imposto de Renda na 
Tributação da Pessoa Física

4MÓDULO
Estratégia 
Avançada

Disciplina

Disciplina

Estrutura Legal Brasileira

Projeto Final

Fiscalização, Gestão da Documentação Legal
das Empresas e Contratos1MÓDULO

Legislação e 
Legalização

5MÓDULO
Aplicação do 

Conhecimento

Disciplina
Declarações e cruzamentos dos demonstrativos
eletrônicos
Recursos de Planilhas Eletrônicas para Construção
de Relatórios Profissionais
Sistemas Informatizados de departamento fiscal

3MÓDULO
Obrigações 

Assessórias e 
Tecnologia

Disciplina
Regime de Tributação Simplificado – Simples Nacional

Apuração e Análise do ICMS, ISS e IPI

Retenções Tributárias na Fonte2MÓDULO
Apurações e 

Escriturações Apuração e Análise do PIS e COFINS (Lucro Presumido,
Real e Arbitrado)
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MATRÍCULA

DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO:
(21) 2114-5335
(21) 99146-5271
Rua Buenos Aires, 283, Centro, 
Rio de Janeiro

DOCUMENTAÇÃO
• Documento de identidade;
• CPF;
• Foto 3x4;
• Diploma do curso de graduação/pós-

Graduação;
• Histórico Escolar do curso de 

graduação/pós-Graduação;
• Comprovante de residência.

CONSULTE NOSSO
ATENDIMENTO

INFORMAÇÕES

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521995399100&text=Ol%C3%A1%2C%20qual%20o%20valor%20da%20P%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o%20em%20Pr%C3%A1tica%20de%20departamento%20fiscal%20e%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20Tributaria%20do%20Mackenzie%20Rio%3F%20%20
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