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A ESCOLA DE ECONOMIA 
DE SÃO PAULO
FGV/EESP

FUNDAÇÃO 
GETULIO VARGAS
Criada inicialmente para promover o desenvolvimento do Brasil através da 
formação de administradores nas áreas pública e privada, a FGV também passou 
a atuar nas Ciências Econômicas, Sociais, no Direito e mais recentemente, em 
Matemática Aplicada, sendo sempre reconhecida pela qualidade e excelência ao 
produzir e difundir conhecimento.

Reconhecida internacionalmente, a FGV completou 70 anos e possui o mais 
importante Think Tank - Centro de Estudos - da América Latina, estando entre os 
30 mais importantes do mundo. A FGV está entre as 100 instituições de ensino 
superior que formam os profi ssionais preferidos por empresários do mundo todo.
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A ESCOLA DE ECONOMIA 
DE SÃO PAULO
FGV/EESP

ESCOLA DE 
ECONOMIA DE SÃO 
PAULO
A Escola de Economia de São Paulo tem a missão de 
contribuir para o desenvolvimento do país através 
do conhecimento da realidade brasileira e do 
fortalecimento da identidade nacional. 

A FGV/EESP é um centro de excelência na pesquisa e 
no ensino das Ciências Econômicas no Brasil, sendo 
reconhecida pelas mais diferentes organizações 
nacionais e internacionais das quais destacamos:

• A pesquisa da FGV/EESP é classifi cada no primeiro 
lugar no Brasil no Ranking REPEC-Ideas e primeiro 
lugar na América Latina ao se considerar a produção 
e citações nos últimos dez anos. 

• É o departamento no Brasil com o maior número de 
citações de acordo com o Google Scholar.

• Nota máxima na avaliação CAPES para os cursos 
de Mestrado Acadêmico, Doutorado e Mestrado 
Profi ssional em Economia. 

• Primeiro lugar no Brasil no ENADE para a graduação 
dentre todos os avaliados. Maior IGC (Índice Geral de 
Cursos) do Brasil.



MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA - 
ÊNFASE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |  4

O PROGRAMA DE 
MESTRADO PROFISSIONAL 
EM ECONOMIA
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O  Mestrado Profi ssional em Economia e 
Desenvolvimento Sustentável é um curso stricto sensu 
da  Escola de Economia de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV/EESP), que visa proporcionar uma 
sólida formação analítica aos profi ssionais interessados 
na teoria e na prática do tema. O curso foi estruturado 
em torno de três grandes subtemas que envolvem o 
debate sobre desenvolvimento sustentável: (i) políticas 
públicas, (ii) economia e (iii) fi nanças - permitindo maior 
aprofundamento nas bases conceituais, modelos, 
técnicas e ferramentas necessárias à compreensão 
sobre o tema, sob à ótica de uma escola de economia.

O PROGRAMA DE 
MESTRADO 
PROFISSIONAL 
EM ECONOMIA

Ênfase: DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

O PROGRAMA DE 
MESTRADO PROFISSIONAL 
EM ECONOMIA
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PÚBLICO-ALVO

O  Mestrado Profissional em Economia e Desenvolvimento Sustentável destina-se aos 
profissionais que estejam envolvidos no setor público com formulação de políticas 
públicas ou no setor privado e que tenham interesse em aprofundar seus estudos no 
tema.

CERTIFICADO

Como mestrado stricto sensu autorizado pela CAPES, proporciona ao aluno o título
de Mestre, especificando a área de concentração e habilita a lecionar em cursos de
graduação.

ESTRUTURA E DURAÇÃO DO CURSO

Constitui-se de 10 disciplinas divididas em 5 disciplinas obrigatórias comuns,  
3 disciplinas obrigatórias da ênfase, 2 eletivas, além de seminário de dissertação.  
A duração do curso é de até 24 meses.

GRADE CURRICULAR DO CURSO

Disciplinas Obrigatórias Básicas

Matemática

Macroeconomia

Microeconomia

Estatística

Econometria

Disciplinas Obrigatórias

Políticas Públicas e o 
Desenvolvimento Sustentável  

Economia e Meio Ambiente

 Finanças e o Desenvolvimento 
Sustentável

Disciplinas Eletivas

Políticas Públicas sobre Mudança 
do Clima

Tendências em Serviços 
Ecossistêmicos

Instrumentos Econômicos para a 
Solução de Problemas Ambientais

Economia do Clima

Avaliação Quantitativa de 
Mecanismos para Solução de 
Problemas Ambientais

Seminários sobre Meio Ambiente 
e Competitividade
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HORÁRIO DAS AULAS

Para a próxima turma:

Sábados alternados- (laboratórios) Horário

Terça-feira 19h30 às 22h50

Quinta-feira 19h30 às 22h50

Sábados alternados - (laboratórios) 08h30 às 12h30

LOCAL: FGV São Paulo

PROFESSORES

O curso reúne um experiente e qualificado corpo docente na área de economia, 
sustentabilidade e desenvolvimento sustentável:

• Alexandre Nunes de Almeida - Ph.D., University of Connecticut

• André Carvalho - Doutor, FGV

• Ângelo Costa Gurgel - Doutor, Universidade Federal de Viçosa

• Annelise Vendramini -  Doutora, FEA-USP 

• Bruno Ferman - Ph.D., MIT 

• Clemens Nunes - Doutor, FGV

• Enlinson Mattos - Ph.D., Illinois University

• Guarany Osório - Mestre, Universidade de Lisboa

• Klênio Barbosa - Ph.D., Toulouse School of Economics

• Mario Monzoni Neto - Doutor, FGV

• Mayra Ivanoff  Lora - Doutora, USP

• Nelson Marconi - Doutor, FGV

• Priscilla Tavares - Doutora, FGV

• Ricardo Rochman - Doutor, FGV

• Sergio Firpo - Ph.D., University of California, Berkeley

• Verônica Orellano - Doutora, USP
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DISCIPLINAS

MATEMÁTICA

Esta disciplina tem como objetivo apresentar aos alunos o instrumental matemático 
necessário para o acompanhamento das demais disciplinas do mestrado, ressaltando 
a utilização desse instrumental em modelos econômicos de um modo geral. O curso 
cobre os principais tópicos de cálculo diferencial e integral, otimização e outros 
métodos aplicados na análise econômica e financeira.

ESTATÍSTICA

Objetiva desenvolver a capacidade de análise estatística dos participantes, 
apresentando-lhes os fundamentos da inferência estatística. Apresentar técnicas 
estatísticas necessárias para dar condições do aprendizado posterior de econometria.
Os tópicos principais incluem probabilidade, distribuições, teste de hipótese, 
estimação e análise de variância.

MICROECONOMIA

O curso apresenta os principais tópicos da teoria microeconômica com foco em 
posteriores aplicações. Cobre a teoria do consumidor, teoria de firma e análise de 
equilíbrio de mercado. Outros tópicos relevantes tratados no curso são otimização, 
preferências e utilidade, estratégias de precificação, estruturas de mercado e economia 
do bem estar, informação assimétrica, risco moral, seleção adversa e introdução á 
teoria dos jogos.

MACROECONOMIA

O objetivo do curso é desenvolver o instrumental analítico fundamental de 
Macroeconomia. O curso desenvolve um modelo de demanda agregada para a 
determinação do nível de produção e emprego no curto e médio prazo e suas 
relações com a inflação. Analisa o comportamento dos principais agregados  
macroeconômicos, seguindo um modelo de tradição novo-keynesiana (modelos com 
fundamentação microeconômica), atual linha do pensamento mainstream. Neste 
modelo estão incorporados o funcionamento das políticas monetária e fiscal.

Diferentes escolas de pensamento macro são também comparadas. A disciplina cobre

os conhecidos modelos como IS-PC-MR (curva IS. Curva de Phillips, regra monetária). 
Para abrir uma ponte para o entendimento mais aprofundado da política monetária e 
cambial e para o desenvolvimento da macroeconomia financeira,  será dado o modelo 
de equilíbrio geral com múltiplos ativos e escolha de portfólio de Tobin.
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ECONOMETRIA

O curso de Econometria pretende apresentar aos alunos uma visão abrangente 
dos princípios fundamentais de estatística empregados na análise quantitativa em 
Economia. Também busca habilitar os alunos a realizar análises empíricas e aplicadas 
de teorias das referidas áreas de conhecimento. Os tópicos da Econometria cobertos 
pelo curso são: o modelo clássico de regressão linear, inferência estatística, problemas 
de especificação e de resíduos (não-linearidade, autocorrelação de resíduos e 
heterocedasticidade), propriedades do método de mínimos quadrados ordinários 
para amostras finitas, método do momento generalizado, variáveis dummy, variáveis 
instrumentais e introdução a modelos de dados de painel.

OBRIGATÓRIAS  

POLÍTICAS PÚBLICAS E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A harmonização entre preocupações econômicas, ambientais e sociais requer 
a formulação de políticas públicas que ajam sobre as falhas de mercado. Essa 
disciplina analisará conceitos e contextos de formulação de políticas  públicas para o 
desenvolvimento sustentável.

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

Disciplina que analisa  os trade-offs e as escolhas envolvidas na relação entre 
crescimento econômico e os sistemas naturais que o suportam. Os temas a serem 
trabalhados nessa disciplina são: economia dos recursos naturais e meio ambiente e 
economia ecológica.

FINANÇAS E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Do ponto de vista das finanças corporativas, a análise de risco e retorno das decisões 
estratégicas vem, de maneira crescente, incorporando a discussão de aspectos 
socioambientais. No setor financeiro, temas socioambientais ganham cada vez maior 
importância, tanto do ponto de vista da regulação, como da autorregulação. Essa 
disciplina analisará as bases conceituais e ferramentas que tratam da relação entre o 
desenvolvimento sustentável, finanças corporativas e o sistema financeiro. 
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ELETIVAS

O aluno poderá escolher 2 eletivas entre as oferecidas pelo programa.  
Abaixo algumas eletivas que poderão ser oferecidas:

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA

A disciplina compreende o estudo das políticas públicas aplicáveis ao tema mudança 
do clima. Analisa o enquadramento jurídico-internacional do tema, o histórico e o 
processo atual das negociações internacionais no âmbito da Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 

TENDÊNCIAS EM SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

A noção de alocação eficiente de capital presente na teoria econômica depende de 
métodos de valoração e mensuração. A aplicação dessa noção para a discussão de 
bens públicos tem sido crescente. Essa disciplina analisará as discussões recentes sobre 
valoração de bens para os quais não existem mercados (“non-market valuation”), tais 
como serviços ecossistêmicos.  

INSTRUMENTOS ECONÔMICOS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS

Essa disciplina tratará das bases conceituais e exemplos nacionais e internacionais em 
funcionamento de soluções de falhas de mercado ligada às externalidades negativas 
ambientais por meio do uso de instrumentos econômicos. De maneira distinta às 
políticas de comando-e-controle, o uso de instrumentos econômicos pode contribuir 
para buscar soluções custo-eficientes ao problema das externalidades ambientais 
negativas  por meio do uso de incentivos. 

ECONOMIA DO CLIMA

A disciplina discutirá as bases conceituais e ferramentas relacionadas ao 
estabelecimento de mercados de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Serão 
discutidas as características dos mercados existentes e discussões em curso para 
avanços no estabelecimento de uso de instrumentos econômicos para fomentar 
soluções custo-eficiente para redução das emissões de GEE.  
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AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE MECANISMOS PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
AMBIENTAIS

A modelagem econômica tem sido constantemente desafiada a dar indicações 
ou respostas aos problemas ambientais.  A partir dos modelos de equilíbrio geral 
computável (CGE), que reproduzem parcialmente a estrutura microeconômica setorial 
da economia, são capazes de agregá-la e apresentar um conjunto amplo de variáveis 
macroeconômicas, serão discutidas as reações dos agentes às políticas ambientais em 
análise.

SEMINÁRIOS SOBRE MEIO AMBIENTE E COMPETITIVIDADE

Essa disciplina tratará dos desafios atuais envolvendo meio ambiente e competitividade 
do Brasil no contexto internacional para os seguintes setores: i) agronegócio; ii) 
energia elétrica; iii) mineração; iv) químico e v) financeiro. 



PROCESSO
SELETIVO

O Processo de Admissão é administrado por: 

Coordenadoria de Admissão aos Cursos Regulares FGV-SP - CACR
Rua Itapeva, 432 - 01332-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tel. (55-11) 3799-7711 - (55-11) 3799-7888 ou 08007700423
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PROCESSO
SELETIVO

PROCESSO  
SELETIVO
Composto de 3 fases:
1. prova da FGV/EESP, GMAT ou GRE
2. análise de currículo;
3. entrevista.

PRÉ-REQUISITOS:

Ter feito um curso superior reconhecido pelo MEC e 
profi ciência em leitura da língua inglesa. 

PRÓXIMA TURMA:

Para informações sobre o processo seletivo, consultar 
o Manual do Candidato que estará disponível quando 
as inscrições iniciarem. A prova do processo de seleção 
e matrícula serão realizados em São Paulo, conforme 
cronograma constante do Manual do Candidato.

Inscrições: www.fgv.br/eesp/processoseletivo

INVESTIMENTO

Valores no site: www.fgv.br/eesp
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Perguntas Frequentes - (FAQS)

1. É preciso ter experiência profissional para ser selecionado ao MPE FGV/EESP?

R. Sim é desejável. A experiência acumulada ao longo dos últimos processos seletivos 
revela que os melhores candidatos são aqueles que apresentam 2 ou mais anos 
de experiência em áreas econômico-financeiras. O MPE FGV-EESP não se destina a 
recém-formados. O curso também é voltado para pessoas que querem aprofundar 
seus conhecimentos em Economia e Finanças.

2. Qual a carga horária do curso em horas-aula?

R. Total da Carga Horária: 450. Não estão incluídas as horas de leitura para preparação 
para as aulas nem desenvolvimento da Dissertação.

3. Todo curso é ministrado em inglês ou em português? 

R. O curso é ministrado principalmente em português, embora algumas disciplinas usem 
eventualmente material em inglês. 

4. Para fazer o curso é preciso ser indicado pela empresa, ou MPE da FGV  é 
“company sponsored”?

R. Não. É provável que a maioria dos participantes sejam patrocinados por empresas. 
O contrato é sempre feito com o aluno e não com a empresa que o patrocina.

5. O MPE FGV-EESP é reconhecido pelo MEC?

R. Sim. O MPE FGV-EESP é um mestrado profissional (stricto sensu) reconhecido pelo 
MEC. Dessa forma, os pós-graduandos obtêm ao final do Programa o título de Mestre 
Profissional em Economia.

6. Morando longe, tenho que ir a S. Paulo para ser entrevistado?

R. Não. A entrevista será agendada e realizada via skype.

7. O que é GMAT - Graduate Management Admission Test?

R. O GMAT é um tipo de exame vestibular internacional para o ingresso nas melhoras 
escolas do mundo. Constam de provas de matemática, raciocínio crítico, redação, 
suficiência de dados e interpretação e correção de textos. É todo em inglês. Visite o 
site do GMAT (http://www.mba.com/).
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8. O que é o GRE?

R. O GRE é um tipo de exame vestibular internacional para o ingresso em programas 
de PhDs em universidades norte-americanas. Consta de provas quantitativas, verbais 
e analíticas. É todo em inglês.

9. Existe transferência para a FGV-EESP?

R. Não, exceto para alunos do Mestrado Profissional em Finanças e Economia da FGV-
EPGE.

10. Existe aluno especial, que entra sem passar pelo processo de seleção?

R. Todos passam por processo de seleção que é composto por 3 fases: 1. Pontuação na 
prova aplicada pela FGV/EESP, ou pontuação no GMAT ou GRE, 2. Análise de currículo 
e 3. Entrevista. Os ex-alunos das especializações (CEABE e CEAFE) da FGV - EESP estão 
dispensados da primeira fase.

11. Ao me matricular, meus créditos em outra escola serão aproveitados?

R. O aluno matriculado que já tiver cursado disciplinas em cursos de mestrado ou 
doutorado poderá solicitar a Escola reconhecimento destas disciplinas. Os pedidos 
serão avaliados caso a caso.

12. Quem não fez graduação em administração ou economia pode ingressar no 
MPE FGV-EESP?

R. Sim, desde que seja aprovado no processo de seleção e que tenha concluído outro 
curso de graduação.

13. Pode-se ingressar no MPE FGV-EESP sem a graduação?

R. Não.

14. É difícil conseguir uma bolsa de estudos para o MPE FGV-EESP?

R. Não existem bolsas para o MPE FGV-EESP. 
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Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas
Rua Itapeva, 474 - 13º andar - Bela Vista - CEP: 01332-000
Tel: (11) 3799 3453 | economia@fgv.br | www.fgv.br/eesp
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