
PÓS-GRADUAÇÃO
MBA EM GESTÃO ECONÔMICA

E FINANCEIRA 



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

-Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

O curso de Mestre em Administração de Negócios, em inglês Master in Business 
Administration, é voltado para egressos do curso de Administração ou para quem 
quer aperfeiçoar seus conhecimentos na área, pretende posição de comando em 
uma grande empresa e/ou se aproximar do mundo corporativo. É, em geral, muito 
procurado por empresários, executivos e gestores.

- Duração mínima de 360 horas/aula;
- Aulas costumam acontecer aos sábados ou à noite;
- Alunos debatem situações reais (cases) em sala de aula;
- As aulas a distância não devem exceder 20% do curso;
- 2/3 do curso devem ser dedicados à disciplinas de gestão e administração;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC).

MBA – Master in Business Administration



MBA EM GESTÃO ECONÔMICA
E FINANCEIRA

O objetivo deste programa é oferecer aos participantes os principais tópicos de finanças, 

visando prepará-los para os novos desafios do mercado de trabalho, bem como almejar 

cargos cada vez mais relevantes em suas organizações.

Finanças é uma área do conhecimento na qual qualquer profissional deve procurar 

aprofundar-se, pois é indispensável para que os processos de gestão sejam bem 

sucedidos e tragam valor para a organização.

O programa está dividido em um núcleo básico e outro avançado, onde as disciplinas a 

serem ofertadas, possuem uma interligação natural para facilitar o aprendizado.

COORDENAÇÃO

Profº. MSc. José de Oliveira Guimarães

Economista e Mestre em Administração pela FGV-RJ, com MBA em Finanças pelo IBMEC e 

pós-graduação em finanças pela PUC. Professor, desde 1994, da FGV em programas de MBA 

no Brasil e no exterior, atuando em módulos de finanças tais como: finanças corporativas, 

administração financeira de curto e longo prazo e análise econômico-financeira, 

no Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil e também no exterior. 

Professor da PUC e de cursos corporativos no IBMEC. Premiado como o melhor docente, em 

escolha pelos alunos de 7 turmas dentre as 25 já formadas no MBA de Gestão Econômica e 

Financeira da EESP (FGV–SP), bem como por duas turmas de MBA em Finanças Corporativas 

no RJ e também no MBA em Gestão de Saúde. Autor do livro Gestão do Capital de Giro, 

publicado pela editora FGV em março de 2018. Trabalho de consultoria nas áreas de 

planejamento econômico-financeiro, análise de gestão e avaliação de Investimentos, com 

trabalhos desenvolvidos para empresas ligadas aos setores de hotelaria, telecomunicações, 

comunicação institucional, tintas/resinas e franquia de produtos de couro. Atuação como 

executivo em empresas como Grupo Suissa, Cimento Mauá, Norquisa, Shell do Brasil e 

Grupo Atlântica-Boavista de Seguros (atual Bradesco Seguros).



DISCIPLINAS

.:Comunicação Interpessoal nas Empresas (20 h/a)

.:Contabilidade Financeira e Análise das Demonstrações Financeiras (30 h/a)

.:Matemática Financeira (30 h/a)

.:Cenários Econômicos e Perspectivas (20 h/a)

.:Análise de Viabilidade Econômico-financeira de Projetos de Investimentos (30 h/a)

.:G estão de Capital de Giro (30 h/a)

.:C ontabilidade Gerencial (20 h/a)

.:O rçamento Empresarial Integrado (30 h/a)

.:D  ireito e Planejamento Tributário (30 h/a)

.:F  inanças Corporativas (30 h/a)

.:   “Valuation” e “Pricing” de Empresas (30 h/a)

.:A   uditoria das Demonstrações Financeiras e Governança Corporativa (30 h/a)

.:J   ogos de Negócios (20 h/a)

.:M   etodologia da Pesquisa (10 h/a) 

PÚBLICO-ALVO

Todo participante com graduação em qualquer área, com ou sem experiência, pois o 

programa está desenhado para contemplar um público heterogêneo e interessado e/ou

aprofundar os conceitos relevantes de finanças. O núcleo básico tem por objetivo, além 

de promover uma revisão nos principais conceitos, preparar todo o grupo para um 

aproveitamento eficaz e substancial das disciplinas constantes no módulo avançado.



DURAÇÃO DO CURSO

Aulas presenciais, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo).

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h

CORPO DOCENTE

Msc. Antônio Miguel Fernandes

MSc. Diego Ozório

Msc. José Arnaldo Ribeiro Soares

Dr. Luiz Carlos Monteiro

MSc. Luiz Carlos Becker Junior

Pós-Doutor Luiz Ozorio 

Dr. Rodrigo Aragão

Dra. Vanessa Janni 

INVESTIMENTO

24 X R$ 690,00
1ª parcela para dia 14/05/2019



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Certidão de nascimento ou casamento - em conformidade com o documento

de identidade;

c) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

d) CPF;

e) Comprovante de residência;

f) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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