
 
SEMINÁRIO TEMÁTICO  
 SOCIEDADE ANÔNIMA  

Quinta-feira: 11h45 às 13h45  
 
I – PROFESSOR: Bruno Costa  
II – TEMA GERAL: Noções gerais sobre as sociedades anônimas. 
III – OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno conhecimento básico sobre as sociedades anônimas. 
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: Constituição da S.A. Capital social. Ações, debêntures, partes 
beneficiárias e bônus de subscrição. Órgãos da companhia: Assembleia geral, diretoria, conselho de 
administração e conselho fiscal. Transformação, fusão, incorporação e cisão. 
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas e dialogadas. 
VI – AVALIAÇÃO: Será realizada uma avaliação no último encontro contemplando as matérias 
trabalhadas nas aulas. 
VII – CARGA HORÁRIA: 18 horas/aula (1 crédito acadêmico). 
VIII – CRONOGRAMA: 09 encontros 
 

Mês Dias de aula 

Abril 02,16,23,30 

Maio 07,14,28 

Junho 04, 05 (SEXTA-FEIRA) 

 
IX – PARTICIPANTES: Os estudantes matriculados a partir do 1º período.  
VI – INSCRIÇÕES: 

 Somente de  06 a 13/03, por meio do Portal Acadêmico.  

 Alterações e cancelamento:   24 a 26/03 , através do Portal Acadêmico.  
A) Para contar como Seminário Temático: 

1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 210,00  (duzentos e dez reais). 
 À vista: o custo total será incluído no boleto de  maio. 
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de 

    maio e junho   de 2020. 
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá 

efetuar o pagamento através do boleto bancário. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 
4º) EGRESSO: 50% de desconto no valor do Seminário Temático. 

B) Para contar apenas como “Atividade Complementar”: 
1º) o seminário é gratuito. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 

C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as 
atividades. 
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos. 

XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar. 

 


