Resolução 4966/21 - A
Nova Contabilidade de
Instrumentos
Financeiros
(Convergência com o
IFRS 9)

Curso em processo de homologação para pontuação no CRC
Instrutor: Fábio Bassi
Mestre em Contabilidade e Finanças Empresariais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP; MBA em
IFRS pela Fipecafi. Instrutor da FBM Educação de cursos sobre contabilidade societária e internacional
(IFRS), instrumentos financeiros e contabilidade bancária. Profissional de contabilidade com experiência de
10 anos no mercado financeiro, com atuação em bancos nacionais e internacionais. Atualmente é Especialista
em Normas Contábeis no Banco BV.
Objetivos do curso:
• Conhecer/aprofundar os conceitos e definições aplicáveis a instrumentos financeiros;
• Conhecer/aprofundar os conhecimentos sobre classificação contábil, mensuração, reconhecimento, baixa e
provisionamento de operações de crédito, títulos e valores mobiliários, derivativos e demais instrumentos
financeiros tratados pela Resolução nº 4.966/2021;
• Compreender as mudanças entre as exigências atuais e os novos requerimentos cuja vigência se iniciará
em 1º de janeiro de 2025.
Resultados a serem alcançados: Espera-se que ao final do curso os profissionais compreendam, de maneira
prática, como a nova regulamentação impactará as instituições financeiras, quais os principais processos e
áreas impactados e também a como aplicar a nova norma, seja no desempenho de suas atividades ou na
leitura e uso das demonstrações financeiras das referidas instituições.
Público-alvo: Gestores e analistas
Carga horária: 12h
Realização: 23, 24, 25, 30, 31/05 e 01/06. Das 8h30 às 10h30, ao vivo, pela plataforma online (link será
enviado mediante inscrição)
Investimento - Valores com descontos progressivos para associados:
Primeira inscrição da Instituição: R$ 1,000.00
Segunda inscrição da mesma instituição: R$ 900.00
Terceira inscrição da mesma instituição: R$ 850.00
Quarta inscrição da mesma instituição: R$ 680.00
Não associados: R$ 1.300,00
Certificados: Receberão certificados os participantes que obtiverem 80% de frequência
Clique e inscreva-se: https://abde.org.br/cursos-e-eventos/
Informações: gedes@abde.org.br | amanda@abde.org.br | cristiane.cimas@abde.org.br
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