Update IFRS
40 pontos PEPC CFC
Datas:
● 09 e 10 de abril de 2018
● 23 e 24 de abril de 2018
Local: Espaço Paulista, Avenida Paulista 807, 17º andar, São Paulo, SP
A implementação dos IFRS 9, 15, 16 e 17 já são realidade para as empresas
brasileiras de grande porte, outras normas, no entanto, continuam demandando
esclarecimentos sobre interpretações, de acordo com o modelo de negócio ou do
arcabouço legal vigente, como por exemplo O IFRS 3, sobre combinação de negócios.
A EPC Abrasca lançou em 2018 o curso - UpDate IFRS - que tem o objetivo de
atualizar os participantes sobre as normas em pauta no IFRS Foundation e no Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, que a Abrasca é componente, e seus principais impactos de
implantação nas organizações. Respondemos questões complexas.
Para isso, contamos com os maiores especialistas dos temas, uma plateia
qualificada, e executivos das maiores organizações do Brasil palestrando sobre as suas
experiências no assunto.
O resultado dessa fórmula é uma experiência única de educação profissional
continuada que envolve e desenvolve os experts para atingir objetivos práticos dentro da
organização.
Diferenciais dos Cursos de Contabilidade da EPC ABRASCA
1. Professores
●

Paulino Meira - Atua há mais de 12 anos nas áreas contábil e de
controladoria, nos setores público, privado e de terceiro setor. Atuou no
Grupo Técnico contábil da Embraer como especialista em IFRS entre 2014 e
2017 em análises técnicas contábeis em diversas áreas de aplicação.
Graduado em Ciências Contábeis em 2008 pela Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES, pós graduado em Controladoria e Finanças
pela FACET/PR.

●

Professor Jorge Andrade Costa - Doutor em Ciências Contábeis pela
Universidade de São Paulo (USP). É Professor em cursos de MBA na
FIPECAFI. Atuou na Área de Políticas e Normas Contábeis de Instituições
Financeiras e Seguradoras. É mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela
PUC de São Paulo e possui graduação nos cursos de Ciências Contábeis e
Ciências Atuariais. Foi representante da Empresa na Comissão Contábil da
FEBRABAN como diretor adjunto, bem como atuou como Conselheiro Fiscal
da FEBRABAN. É autor de livros de contabilidade na área de seguros, além
de ser autor de diversos artigos em periódicos e congressos científicos.
Participa das reuniões do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
desde 2009.

2. Palestrantes Externos
●
●
●
●

Carl Douglas - Membro do IFRIC Committee
Rodrigo Andrade de Morais - Superintendente de Políticas Contábeis Itaú-Unibanco
Christiano Santos - Sócio da PwC
Carisa Santos Portela Cristal - Gerente Contábil e Tributária - ISA CTEEP

3. 40 pontos de Certificação do Programa de Educação Profissional Continuada
do CFC - Conselho Federal de Contabilidade
Inscreva-se já!
academico@abrasca.org.br

_________________________________________________________________________
www.abrasca.org.br/eventos/epc

