CONVOCAÇÃO
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
CURSO DE EXTENSÃO “INTRODUÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS” – 2014
A coordenação do Programa de Apoio aos Egressos de Economia (PAECE), projeto de
extensão vinculado ao DCEC e ao NESEP da UESC, torna público que se encontram
abertas as inscrições para o curso de extensão “INTRODUÇÃO AO MERCADO DE
CAPITAIS”, circunscritas às seguintes normas:
1. DAS INSCRIÇÕES
Período

De 14 a 28 de setembro de 2014

Valor

As inscrições são gratuitas

Local

Site do Portal PAECE: www.paece.com.br.

Clientela

Egressos do curso de Economia da UESC (cadastrados no Portal
PAECE), outros profissionais graduados.



Documentos
e requisitos 
exigidos

Para todos interessados: formulário de inscrição devidamente
preenchido – o formulário encontra-se disponível no Portal PAECE:
www.paece.com.br;
Para os egressos do curso de Economia/UESC: estar cadastrado no
Portal PAECE;
Para outros profissionais graduados: cópia do diploma de
graduação (frente e verso), ou do certificado de conclusão, escaneado
e salvo em pdf ou em arquivo de imagem (jpeg, jpg, gif, png ou bmp).
Após o preenchimento e envio do formulário de inscrição, a
comprovação de nível superior deverá ser encaminhada para o email
inscricoes.paece@gmail.com até 28/09/14.

 Só serão aceitas as inscrições com o envio de toda a documentação exigida.
 Não serão aceitas as inscrições de egressos do curso de Economia da UESC que não
estiverem devidamente cadastrados no Portal PAECE.
 Após o encerramento do prazo estabelecido, não será aceita entrega de
documentação ou de quaisquer adendos relativos à mesma.
 As inscrições estão subordinadas ao número de vagas existentes e à ordem de envio
do formulário preenchido e da documentação necessária (para o caso de outros
profissionais graduados)
2. DO CURSO

Objetivo

 Fornecer aos egressos do curso de economia conhecimentos
básicos sobre o Mercado de Capitais no Brasil, sua estrutura,
funcionamento e seu papel no processo de desenvolvimento
econômico.
 Apresentar ao participante os conhecimentos básicos, necessários
para melhor compreensão dos produtos ofertados e dos riscos
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inerentes ao mercado de capitais.
Justificativa

O curso contribui para o melhor entendimento de problemas que
envolvem o mercado financeiro, especialmente o mercado de capitais,
permitindo que o participante possa ter uma melhor leitura do mercado
acionário em possíveis tomadas de decisões.

Vagas

Total de 35 vagas: 25 para egressos de Economia/UESC e 10 para
demais profissionais graduados

Período: outubro a novembro de 2014
Período, dias e
Dias: às sextas-feiras
horários
Horários: das 18:00 às 22:00h
Carga Horária

20 (vinte) horas/aulas

Local

Pavilhão Pedro Calmon, 1º andar, sala 1112 do Departamento de
Ciências Econômicas

Ministrante

Profa. Msc. Marianne Costa Oliveira – professora do DCEC/UESC

Conteúdo
curso

do

1. O Mercado de Capitais. Mercado primário de ações: abertura de
capital e títulos - tipos, conceitos e diferenciação.
2. Mercado secundário de ações: bolsa de valores e índices de Bolsa.
3. Estratégias de investimentos: análise técnica
4. Estratégia de investimento: análise fundamentalista.
5. Produtos e derivativos.

Aspectos
Aulas expositivas, textos para discussões e contato com simuladores e
metodológicos sites especializados.
3. DA DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS E DO INÍCIO DAS AULAS
A relação dos inscritos selecionados será divulgada em 30/09 no site do Portal PAECE, no
site da UESC e nos murais do Departamento de Ciências Econômicas.
As aulas se iniciarão em 03/10/2014, primeira sexta-feira após a divulgação.
4. DOS CERTIFICADOS
Serão fornecidos aos participantes que apresentem no mínimo 75% de frequência no curso.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 13 setembro de 2014.

HELGA DULCE BISPO PASSOS
Coordenadora Geral do PAECE
PEDRO LOPES MARINHO
Coordenador de Atualização do PAECE
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