Pós-Graduação em

FINANCIAL TECHNOLOGIES – FINTECH
A vertiginosa evolução dos computadores e da internet fizeram com
que a tecnologia financeira avançasse muito além do que sonhavam
os profissionais do tradicional setor financeiro.
Agora, com as novas tecnologias digitais e o boom dos dispositivos móveis
inteligentes, o mundo das finanças passa por uma outra grande revolução, que já
está abrindo inúmeras novas oportunidades para os players capazes de acompanhar
de perto o rápido avanço das tecnologias digitais e, ao mesmo tempo, compreender
bem os fundamentos das operações mais populares do mercado financeiro.
O curso de Pós-Graduação em Financial Technologies – FINTECH – visa preparar profissionais para atuar com
sucesso nesse dinâmico e promissor universo das tecnologias financeiras digitais.

Público Alvo
Profissionais que já atuam ou desejam atuar no mercado financeiro, especialmente na área de FINTECH,
bem como profissionais que atuam no setor financeiro de empresas pequenas, médias e grandes.

Aulas

Coordenador do Curso

Terças e quintas, 19:00.
A partir de 1° de setembro de 2020.

Prof. Leopoldo Grajeda, MSc.
Administrador de Carteiras e Matemático

Programa do Curso
Juros e Ativos de Renda Fixa
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pós-Graduação em

Financial Technologies – FINTECH

Dinheiro: da Pré-História às criptomoedas
Finanças: arte e ciência de cuidar do dinheiro
Juros: o valor do dinheiro no tempo
Taxas de juros: o mercado de dinheiro
Fluxos de caixa: juros e capitalização
Operações financeiras: financiamentos
Investimentos: ativos de renda fixa
Títulos públicos: o Tesouro Direto

Investimentos e Renda Variável
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Investimentos: plantar e colher
Risco: princípio da aversão ao risco
Investimentos de risco: renda variável
Ativos de renda variável: ações na B3
Medindo o risco: análise de risco e retorno
Carteiras de Investimento: diversificação
Capital Asset Pricing Model: o preço do risco
CAPM: estrutura do mercado financeiro

Cálculo Financeiro com Excel

Transações Financeiras Digitais
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Introdução: planilhas eletrônicas
Organização financeira: orçamentos
Cálculos elementares: fazendo as contas
Cálculos financeiros: fórmulas básicas
Operações financeiras: financiamentos
Outras operações: fluxos de caixa gerais
Apresentação de resultados: gráficos
Apresentação de resultados: relatórios

Segurança digital: blockchain e criptografia
Pagamento digital: DOC, TED, Pix e outros
Online banking: bancos tradicionais e digitais
Operações diretas: P2P, P2B, B2P
Regulação bancária: o papel do Banco Central
Legislação: a Lei Geral de Proteção de Dados
Perspectivas: as tecnologias computacionais
Perspectivas: o futuro do mercado financeiro

Otimização Financeira com Excel

Produtos Financeiros Digitais
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Cálculos estatísticos: posição e dispersão
Cálculos estatísticos: correlação e covariância
Álgebra matricial: operações com matrizes
Aplicação: risco e retorno de carteiras
Otimização: como atingir uma meta
Aplicação: financiamentos imobiliários
Otimização multivariada: a ferramenta solver
Aplicação: redução de variância para carteiras

Investimento
18 parcelas de R$ 349,99 no cartão de crédito.
Consulte outras possibilidades de pagamento.

Investimento digital: renda fixa
Investimento digital: renda variável
Empréstimo digital: pessoal ou empresarial
Empréstimos diretos: P2P
Cobrança digital: boletos, contas e faturas.
Câmbio: operações para turismo e comércio
Seguro digital: seguros diversos
Crowd funding: financiamento de projetos

