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Normas de Estágio Curricular Não Obrigatório Remunerado 
 

Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA 
 

- Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira – 
Currículo 2013/01 

 
Descrição do Curso: 

O currículo do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira Feevale está organizado 

em 4 (quatro) módulos, totalizando 1.600 horas. O prazo mínimo para integralização do curso é de 

4 semestres e o prazo máximo é de 8 semestres. 

Objetivos do Curso: 

Formar tecnólogos em gestão financeira, com habilidades e competências que os 

capacitem a atender as necessidades empresariais e sociais de forma inovadora e criativa, no que 

tange ao gerenciamento de recursos financeiros e a criação de valor nas organizações, a partir de 

uma abordagem humanista. 

Objetivos do Estágio: 

Proporcionar ao aluno o contato, e posterior avaliação, com a sua realidade de trabalho e 

capacitá-lo para a construção do conhecimento por meio de pesquisa científica. 

Integrar o aluno às organizações profissionais. 

Proporcionar ao aluno a compreensão da importância da gestão financeira, dentro das 

organizações, através da vivência das práticas profissionais. 

Critérios: 

 

ATIVIDADES POSSÍVEIS DE SEREM DESENVOLVIDAS (DE ACORDO COM SEMESTRE): 

 
A partir do 1º 

semestre 

Somente com 

análise da 

Coordenação do 

Curso 

 Preenchimento de fichas e documentos. 

 Atendimento ao público. 

 Controle e arquivo de documentos. 

 Controle do Contas a Pagar e Receber. 

 Controle do Faturamento. 

 Registro de atos e fatos administrativos. 

 Cobrança. 
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A partir do 2º 

semestre 

 Análise e Controle do Capital de Giro. 

 Controle de Custos. 

 Cálculo de Indicadores Financeiros. 

 Controle de prestação de contas. 

 
A partir do 3º 

semestre 

 Implantação de custos. 

 Análise de balanços e de linhas de crédito. 

 Assessoria em cobrança. 

 Demonstração de Cálculos Financeiros. 

 
Profissionais que podem supervisionar o estágio nas empresas:  

Profissionais da área Financeira, Contábil e Administrativa. 

Normas relacionadas à estágio do conselho profissional, sindicato, etc... 

Não há. 

Áreas de Atuação: 

Empresas Públicas e Privadas. 

Novo Hamburgo, janeiro de 2018. 
 

 
 

Prof. Me. Carla Helena Schilling 
Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira 


