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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to 

make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also 

the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was 

popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem 

Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 
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MATEMÁTICA FINANCEIRA COM A UTILIZAÇÃO DA HP12C 

  

APRESENTAÇÃO: 

 O mercado atual valoriza aqueles profissionais que possuem 

conhecimento diferenciado. Para tanto, o saber fazer é uma das evidências 

que possibilita ser um profissional valorizado neste cenário tão competitivo. 

Assim, o uso pleno dos recursos da calculadora financeira HP-12C, faz-se 

presente no cotidiano daqueles que buscam um diferencial de mercado na 

área de finanças. 

  Visando esta oportunidade, o curso da calculadora mais utilizada 

mundialmente pelos profissionais da área, há mais de três décadas, pretende 

habilitar aqueles que desejam tornar-se um profissional diferenciando no 

mundo das finanças. 

 

 

OBJETIVOS:  

 Aprender os principais cálculos da matemática financeira com o 

uso da prestigiada calculadora financeira HP 12C; 

 Compreender conceitos de matemática financeira e suas aplicações no 

mercado financeiro. 

 

 

A QUEM SE DESTINA: 
 
 A todos aqueles que desejam dominar o uso da calculadora financeira 

HP12C, nas operações de porcentagem, cálculo de juros simples e compostos, 

descontos, taxas de juros, sequência uniforme de pagamentos e amortização 

de débitos. 

 
 
PROGRAMA: 
 

 Funções básicas da calculadora financeira HP12C; 

 Fundamentos da matemática financeira; 

 Juros simples; 

 Capitalização composta; 
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 Operações com taxas de juros; 

 Operações de desconto; 

 Sequência uniforme de pagamentos; 

 Amortização de débitos. 

 

CARGA HORÁRIA: 

16 horas/aula. 

 

CORPO DOCENTE: 

 

Professor Jarbas Thaunahy Santos de Almeida 

 Doutor em Ciências sociais, pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC/SP). Mestre em Engenharia da Informação, pela 

Universidade Federal do ABC (UFABC). Especialista em Docência do 

Ensino Superior pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

  Experiência de 13 anos como docente do ensino superior. 

 Consultor em treinamentos de matemática financeira com a utilização 

da calculadora financeira HP12C. 

 Autor de livros de matemática financeira. 

 Professor da Escola Superior de Administração e Gestão STRONG 

ESAGS, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) e 

da Faculdade de Tecnologia de Mauá (FATEC). 

 

 

METODOLOGIA: 

 Exposição acompanhada de resolução de exercícios de matemática 

financeira, que traduzam situações reais, resolvidas pela calculadora 

financeira HP12C. 

 

CERTIFICAÇÃO: 

 Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão, aos alunos que 

obtiverem no mínimo 75% de frequência. 



esags.edu.br 

 

Santo André > Av. Industrial, 1455 - Bairro Jardim – (11) 4433-6161 

Santos > Av. Conselheiro Nébias, 159 – (13) 2127-0003 

 

VALOR DO INVESTIMENTO: 

 Incluso material didático;  

 Desconto para grupos de 02 ou mais pessoas da mesma empresa;  

 Desconto para alunos e ex-alunos.  

 

INSCRIÇÕES: 

Exclusivamente por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br 

 

CANCELAMENTO: 

 Pela ESAGS, por falta de quorum: Será devolvido 100% do valor pago. 

O aviso será feito com, no mínimo, 48h de antecedência do início do curso. O 

valor também pode ficar como crédito para início em outros treinamentos, a 

critério do aluno.  

 Pelo Participante: Será devolvido 100% do valor pago (exceto taxa de 

inscrição). O cancelamento deverá ser solicitado por fax, telefone ou e-mail, no 

máximo 48 horas antes do início do curso. Depois deste prazo, não haverá 

devolução.  

 

IN COMPANY: 

Todos os treinamentos disponíveis nos programas abertos podem ser 

aplicados no modelo in company, pois são flexíveis quanto ao formato, duração 

e foco.  

Por meio de um diagnóstico organizacional, nossos profissionais podem 

desenvolver cursos e treinamentos que atendam, de maneira específica, às 

necessidades de sua empresa. Consulte nosso atendimento. 

http://www.esags.edu.br/

