
 

Matemática Financeira com utilização da Calculadora HP12C. 

Curso 100% Online 
 

21 a 25 de setembro de 2020. 
 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
A Onix Capacitação Profissional há 10 anos, capacita e qualifica profissionais e servidores 
das áreas pública e privada de forma prática, atualizada e ética, contribuindo para um 
melhor desempenho das organizações, atendendo profissionais, funcionários e servidores 
públicos e privados, identificando suas necessidades, garantindo uma capacitação 
específica, moderna e atualizada. Devido à pandemia do novo Corona vírus (Covid-19), a 
Onix tem conhecimento dos desafios e da restrição aos encontros presenciais na 
Administração Pública, assim apresenta uma nova forma de comunicação e trabalho para 
os servidores, sem alterar a qualidade dos cursos, por meio da Capacitação online 100% 
ao vivo. 
 
APRESENTAÇÃO 
 
Como utilizar a calculadora HP12 C: Dicas e termos financeiros. Àqueles que estão 

iniciando atribuições que exigem desenvoltura e necessidades de trabalhar com a 

Calculadora HP-12C, bem como apoiar aos que já lidam com atividades financeiras em 

Excel com planilhas eletrônicas e apresentar vários termos técnicos e conceituais tão 

corriqueiros no mercado administrativo-financeiro e que são muito usuais no dia-a-dia, os 

quais são indispensáveis aos gestores e líderes de equipes que buscam melhores 

desempenhos e resultados diários. 

OBJETIVO 

- Geral O objetivo deste trabalho é prover de bases e complementar aprendizados numa 

linguagem bastante simples e municiar de informações aqueles que estão iniciando 

atribuições que exigem desenvoltura e necessidades de trabalhar com a Calculadora HP-

12C, bem como apresentar vários termos técnicos e conceituais tão corriqueiros no 

mercado administrativo-financeiro e que são muito usuais no dia-a-dia, os quais são 

indispensáveis aos gestores e líderes de equipes que buscam melhores desempenhos e 

resultados diários.  

- Específicos Analisar dados e lidar com a calculadora financeira HP12 C e conhecer as 

suas várias funções. Transformando dados em informações que exigem desenvoltura e 

necessidades para quem trabalha com investimentos, financiamentos e projetos de 

viabilidade econômico-financeira, bem como com riscos de capital para facilitar a tomada 

de decisão. Formar gestores e líderes de equipes que buscam melhores desempenhos e 

superação nos resultados diários. Capacitar e apoiar os que já lidam com atividades 

financeiras, otimizar o tempo trabalhando com a calculadora HP12C e apresentar vários 

termos técnicos e conceituais tão corriqueiros no mercado administrativo-financeiro e que 

são muito usuais no dia-a-dia, dos atores do cenário econômico financeiro. 

 



 

PÚBLICO ALVO 

Estudantes de Ciências Contábeis, Administração e Economia, e profissionais que 

trabalham com a calculadora financeira HP12C. 

METODOLOGIA 

O curso será realizado em plataforma virtual, com interação entre professor e 

participantes, 100% online ao vivo, com monitor a disposição dos mesmos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo Disciplinar  I 
OPERAÇÕES BÁSICAS COM CALCULADORA HP-12C 
OPERAÇÕES ARITMÉTICAS E FUNDAMENTAIS NA ORDEM DIRETA 
OPERAÇÕES COM NÚMEROS NEGATIVOS (CHS) 
OPERAÇÕES COM A TECLA DE INVERSO MULTIPLICATIVO (X1) 
OPERAÇÕES COM VALORES CONSTANTES 
OPERAÇÕES COM PORCENTAGENS ( %, ∆% e %T ) 
OPERAÇÕES COM DATAS ( DATE ) e ( ∆ DYS ) 
CONHECENDO UM POUCO A SUA HP-12C 
 
Módulo Disciplinar II 
OPERAÇÕES BÁSICAS (adição, subtração, multiplicação e divisão). 
PORCENTAGEM 
DATAS 
REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 
ELEMENTOS DA MATEMÁTICA FINANCEIRA 
JUROS SIMPLES 
JUROS COMPOSTOS 
DESCONTO SIMPLES BANCÁRIO (por fora / comercial) 
DESCONTO SIMPLES RACIONAL (por dentro / racional) 
 
Módulo Disciplinar III 
ANUIDADES 
CÁLCULO DA PRESTAÇÃO NO SISTEMA PRICE 
CÁLCULO DO VALOR A VISTA 
VALOR PRESENTE LÍQUIDO – VPL 
CÁLCULO DO VALOR FUTURO 
TAXA INTERNA DE RETORNO – TIR 
MÉTODO DO PAY-BACK 
MÉTODO DO PAY-BACK DESCONTADO 
 

DO FACILITADOR 
 
EDIVAN da Silva  
 
Bacharel em Ciências Contábeis, Bacharel em Ciências Econômicas, pós- graduado 
em auditoria e Controladoria, MBA em Planejamento Estratégico e GEDES – Gestão 
Educacional e Docência no Ensino Superior, Mestrando em Contabilidade; 
Consultor de empresas e escritórios contábeis, professor universitário, 
Coordenador de Curso de Pósgraduação da faculdade UPIS, Conselheiro do 
CRC/DF, instrutor de treinamentos pelo SESCON-DF, CRC-DF, SEBRAE-DF, Atualiza 



 

Cursos, Treinamentos In Company, palestrante do SENAC-DF, UNIFENACON. 
Atuante na área de Planejamento Estratégico, Projeto Empresarial, Plano de 
Negócios, Análise de dados econômico-financeiros, implantação de indicadores, 
Mapeamento de Processos, Implantação do BSC – Balanced Scorecard - com larga 
experiência em Gestão de Empresas, Planos de Negócios e Docência no Ensino 
Superior. 
 
LOCAL E DATA: 
 
21 a 25 de setembro de 2020. 
Local: Ambiente virtual 100% online em plataforma de vídeo conferência. 
Carga Horária: 24h 
Horário: 08h30min às 13h30min  
Investimento: R $ 1.390,00 (Um mil trezentos e noventa reais). 
Requisitos: Computador, conexão com internet, web câmera, navegador de 
preferência Google Chrome, microfone, fone de ouvido e Calculadora Financeira 
HP12C Gold. 
Incluso: Material didático em formato digital e de Apoio e Certificado de 
participação. 
 
OBSERVAÇÕES:  
 
O Empenho deverá ser enviado para o fax (61) 30326507 no máximo até 3 (três) dias 
antes da realização do evento. Em caso do não envio, não será confirmada a inscrição dos 
servidores. CANCELAMENTOS e/ou SUBSTITUIÇÕES: Os Cancelamentos deverão ser 
informados até 5 (cinco) dias antes do evento. Todas as informações complementares 
deverão ser feitas por escrito.  
A Inscrição será confirmada somente após o envio da Nota de Empenho ou comprovante 
de pagamento. 
 
Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507 /92773453 
E-Mail: ONIXCAPACITAÇÃO@GMAIL.COM  
Site: WWW.ONIXCAPACITACAO.COM.BR 
CNPJ: 12.314.418/0001-52 
Endereço: ST SHC/NORTE CL QUADRA 105 Bloco A Sala 114 
70.734.510 - Asa Norte - BRASÍLIA – DF 
Somos cadastrados no SICAF. 
 
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL realiza treinamentos “in company”, adequando 
seu conteúdo programático de acordo com as necessidades de sua Organização, com 
excelente custo-benefício. Solicite-nos uma proposta. 

http://www.onixcapacitacao.com.br/

