
Ciências Contábeis Executivo

file:///C|/Users/Migalhas/Desktop/art20160415-05.html[15/04/2016 13:32:28]

O conceito de que advogados não cuidam das Finanças e
Contabilidade de empresas é ultrapassado.

O profissional com conhecimento na área Contábil torna-se apto
para o gerenciamento estratégico e para tomada de importantes
decisões corporativas.

Pensando nisso, o Instituto Trevisan, a primeira instituição de
ensino originada de uma empresa de consultoria e auditoria, lança
com exclusividade o curso de Direito e Contabilidade - Introdução
ao Direito Contábil, em parceria com o Escritório FFLAW.

Esse curso prepara você para:

• Avaliar os impactos contábeis dos negócios jurídicos

• Participar das discussões sobre registro contábil e divulgação dos
negócios jurídicos

• Utilizar os conceitos e as práticas contábeis como valioso
instrumento na realização dos negócios jurídicos

Ministrado por Dr. Edison Fernandes.

É advogado sócio do escritório Fernandes, Figueiredo Advogados.

Na área acadêmica, é pós-graduado em Direito Tributário pelo Centro de Extensão
Universitária (CEU) e em Política Internacional pela Fundação Escola de Sociologia e
Política de São Paulo (FESPSP), mestre em Direito Político e Econômico pela

Não consegue visualizar o email? Veja no navegador.

https://pt-br.facebook.com/faculdadetrevisan
https://www.twitter.com/_Trevisan_
https://br.linkedin.com/company/trevisan-escola-superior-de-neg-cios-s-o-paulo
http://www.trevisan.edu.br/emailmarketingescola/2016/EducacaoExec/direito_contabilidade.html
https://www.trevisan.edu.br/


Ciências Contábeis Executivo

file:///C|/Users/Migalhas/Desktop/art20160415-05.html[15/04/2016 13:32:28]

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e doutor em Direito das Relações
Econômicas Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP). Foi coordenador da Comissão de Finanças Corporativas do Ibef-SP. É colunista no
Jornal Valor Econômico no caderno Fio da Meada.

Datas de realização do curso: : dias 03, 10,17 e 24 de junho

Horário: Das 9h às 13h

Carga horária: 16 horas-aula

Local:Rua Bandeira Paulista, nº 275, 7º andar

São Paulo - SP - CEP 04532-010

Os participantes ganharão o livro: Direito e Contabilidade de
autoria do Dr. Edison Fernandes.

Inscrições até o dia 20 de maio garantem 10% de desconto.

VAGAS LIMITADAS

Para informações clique
aqui, ou entre em
contato com:
Educação Executiva
edexecutiva@trevisan.edu.br
(11) 3138-5204 (Pamela) 
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