SINDICONTA - RS
Sindicato dos Contadores
do Estado do Rio Grande do Sul
HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

SINDICONTA-RS FIRMA PARCERIA
COM O IPOG E APOIA CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO PARA CONTADORES NO
RIO GRANDE DO SUL
O SINDICONTA-RS firmou uma nova parceria com o IPOG
(Instituto de Pós-Graduação), que garantirá aos seus associados
a oportunidade de usufruir de benefícios exclusivos e aperfeiçoamento profissional através do já consagrado MBA em Contabilidade & Direito Tributário, com Ênfase na Gestão do Risco Fiscal.
POR QUE CURSAR O MBA?
Sistemas digitais tornaram-se onipresentes, há cerca de um
bilhão de computadores conectados à Internet, e essenciais às
atividades humanas. A Contabilidade e o Direito Tributário estão
inseridos nesta essencialidade e passam a colher significativos
benefícios com o desenvolvimento e utilização de ferramentas e
processos produtivos em ambiente digital. Conhecer e interagir
de forma estratégica com este cenário é uma forma de se buscar
um diferencial competitivo e a melhoria dos resultados obtidos
por estas atividades, seja por meio da otimização dos custos
tributários, seja pela minimização dos riscos tributários.
O CURSO FOI CRIADO PARA:
* Capacitar os participantes a compreender e interagir com o
ambiente tributário em que estiver inserido.
* Proporcionar a construção do autoconhecimento, baseado em
técnicas que viabilizam uma intensa interação entre os
instrutores e os participantes.
* Analisar, interpretar, identificar desafios e oportunidades,
aplicando imediatamente os conhecimentos adquiridos para
buscar um diferencial competitivo e a melhoria dos resultados
das suas atividades, por meio da otimização dos ônus tributários
que recaem sobre as suas atividades.
DIFERENCIAIS DO CURSO:
* Professores de referências nacionais em suas disciplinas;
* Temática profissional de alta aplicabilidade prática;
* Formação curricular multidisciplinar inédita.
Aulas 100% presenciais que ocorrem em APENAS UM final de
semana por mês: sexta-feira das 18h às 23h, sábado das 08h às
19h e domingo das 08h às 13h. Essa concentração da carga
horária mensal em três dias favorece os alunos que moram em
cidades do interior e aqueles que já atuam no mercado de
trabalho e não dispõem de tempo para se especializarem.
No curso, que conta com 480 horas/aula, os alunos serão
avaliados e obterão certificado de conclusão, através da frequência mínima de 75%, média superior a 07 e aprovação no TCC
(trabalho de conclusão do curso).
As inscrições já estão abertas para a próxima turma e podem ser
feitas no site www.ipog.edu.br/ ou através do telefone: 51 32253501 e do e-mail: poa@ipog.edu.br.
Matrículas enquanto houver vagas.
Você, associado do SINDICONTA-RS, fique atento aos benefícios ofertados pelo Instituto.
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