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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.

A FGV completou 70 anos e é reconhecida internacionalmente como o mais 
importante Think Tank – Centro de Estudos - da América do Latina e 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 como tal pelos mais diferentes 
organizações nacionais e internacionais, dos 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 recebidas 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.
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O PROGRAMA DE 
MESTRADO PROFISSIONAL 
EM ECONOMIA
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O Programa de Mestrado Profi ssional em Economia possui 
nota maxima 5 da CAPES/MEC desde 2007.

O Mestrado Profi ssional na ênfase Engenharia Financeira 
é um curso stricto sensu autorizado pela CAPES e faz parte 
do Programa de Mestrado Profi ssional em Economia (MPE) 
da Escola de Economia de São Paulo. A abordagem dos 
temas teóricos é rigorosa e se concentra no estudo das bases 
conceituais necessárias à compreensão aprofundada dos 
problemas que os alunos enfrentam em sua vida profi ssional.

A ênfase de Engenharia Financeira envolve a aplicação 
de ferramentas e métodos de fi nanças, matemática, 
física, computação, economia e econometria, à solução 
de problemas de interesse em gestão de carteiras/
investimentos, gestão de riscos e consequentemente 
em apreçamento e hedging de instrumentos 
derivativos, trading, produtos estruturados e alocação 
de ativos, entre outros temas correlatos.

Dessa forma, o curso supre as necessidades presentes 
e futuras desses profi ssionais no mercado de trabalho.

O PROGRAMA DE 
MESTRADO 
PROFISSIONAL 
EM ECONOMIA
Ênfase: ENGENHARIA 
FINANCEIRA

O PROGRAMA DE 
MESTRADO PROFISSIONAL 
EM ECONOMIA
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PÚBLICO-ALVO

O Mestrado Profissional em Economia na área Engenharia Financeira destina-
se a profissionais com experiência no mercado de trabalho, especialmente com 
graduação em Engenharia, Matemática, Física, Estatística, Computação, Economia 
ou em áreas afins, que buscam aprofundar seus estudos em uma das duas ênfases 
do curso. Diferentemente do mestrado acadêmico, o MPE, além de proporcionar 
sólida formação teórica, dá ênfase nas aplicações dessas teorias para a compreensão 
da realidade brasileira e internacional. Por esse motivo é o curso mais indicado para 
aqueles que desejam aprimorar sua capacidade analítica e quantitativa na gestão de 
carteiras (Portfolio Management) ou na gestão de riscos (Risk Management) e que 
não pretendem, necessariamente, seguir uma carreira acadêmica, muito embora o 
curso os habilite para tal.

CERTIFICADO

O MPE é um mestrado stricto sensu autorizado pela CAPES e proporciona ao aluno 
o título de Mestre. O aluno habilita-se a lecionar em cursos de graduação e pós-
graduação.ESTRUTURA E DURAÇÃO DO CURSO

ESTRUTURA E DURAÇÃO DO CURSO

• Duração: Total de 24 meses, sendo a fase curricular composta por 18 meses e a fase 
monográfica por 6 meses.

• Ênfases: Gestão de Carteiras (Portfolio Management) ou Gestão de Riscos (Risk 
Management).

- Gestão de Carteiras (Portfolio Management): o foco desta ênfase é a construção 
e análise de carteiras de investimentos, para atender objetivos determinados por 
indivíduos ou fundos de investimentos, com base (por exemplo) em modelos de 
otimização, negociação, e ALM (Asset and Liability Management), dentre outros, 
usando ferramentas estatísticas, computacionais e econométricas . 

- Gestão de Riscos (Risk Management): o objetivo desta ênfase é trabalhar com a 
identificação, mensuração, gestão de riscos dos mercados financeiros e de capitais, 
por meio de ferramentas de simulação e de análise quantitativa, permitindo 
que o profissional saiba avaliar e desenvolver modelos para sua empresa, para 
determinado instrumento ou ativo financeiro especificamente.
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• Ao longo do primeiro ano de Mestrado Profissional, os alunos cursam as disciplinas 
obrigatórias. Nessas disciplinas se obtém a formação fundamental do curso, já 
contemplando a ênfase escolhida (Portfolio Management ou Risk Management).

• Completa a formação do aluno a dissertação de Mestrado Profissional, cujo assunto 
está associado aos temas percorridos durante o curso. 

• Para obter o certificado de mestre profissional em economia o aluno deverá que 
cumprir as exigências dentro do prazo de 24 meses contados da data da matrícula 
inicial, sem prejuízo dos demais prazos que se sobrepõem a este, além da apresentação 
da dissertação de mestrado.

GRADE CURRICULAR DO CURSO

A grade curricular do MPE é composta de três partes. Na primeira parte, os alunos deverão 
cursar as disciplinas obrigatórias do curso, em seguida, deverão cursar as disciplinas 
obrigatórias específicas da ênfase de Engenharia Financeira e finalmente, as eletivas. 

Período de Aulas Ênfase Portfolio 
Management

Ênfase Risk Management

1º Semestre

> Matemática

> Probabilidade e Estatística

> Cálculo Estocástico

> Econometria Financeira

2º Semestre

> Apreçamento de Ativos e Derivativos

> Otimização e 
Performance

> Simulação Aplicada a 
Finanças

> Modelos e Técnicas de 
Trading

> Risco de Mercado e  
Liquidez I

> Assets and Liabilities 
Management

> Risco de Crédito e 
Contraparte

3º Semestre

> Fundamentos de 
Engenharia Financeira

> Aspectos Regulatórios

> Eletiva > Eletiva

Seminários de dissertação I e II

4º Semestre Dissertação
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HORÁRIO DAS AULAS
As atividades serão desenvolvidas duas noites por semana (eventualmente três noites para 
complementação de carga horária ou reposições), às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 
22h50. Aos sábados, quinzenalmente, serão desenvolvidas atividades de laboratório ou de 
monitoria das 08h30 às 12h30.

LOCAL: FGV São Paulo

 
PROFESSORES

O curso reúne experiente e qualificado corpo docente do Brasil na área de economia e 
finanças, constituído integralmente por Ph.D.’s e doutores. As aulas são ministradas por 
professores da FGV e professores convidados.

• Afonso de Campos Pinto - Ph.D., Imperial College
• Alessandro Martim Marques - Doutor, IF-USP, CQF
• Alexandre de Oliveira - Doutor, Poli-USP
• André Cury Maiali - Doutor, Poli-USP, CFA
• Bruno Ferman - Ph.D., MIT
• Clemens Nunes - Doutor, FGV
• Daniel Monte - Ph.D., Yale University
• Emerson Marçal - Doutor, USP
• João Luiz Chela – Doutor, UNICAMP
• Joelson Sampaio - Doutor, FGV e FEA/USP
• Juan Carlos Ruilova Terán - Doutor, USP
• Klênio Barbosa - Ph.D., Toulouse School Of Economics
• Lucas Ferraz - Doutor, FGV
• Luis Fernando Araujo - Ph.D., University Of Pennsylvania
• Marcelo Fernandes - Ph.D, Solvay Business School Université Libre de Bruxelles
• Marcos Antonio Botelho - PhD, University of Warwick
• Paulo Tenani - Ph.D., Columbia University
• Pedro Valls - Ph.D., London School of Economics
• Ricardo Masini - Doutor, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
• Ricardo Rochman - Doutor, FGV
• Roberto Barbosa Cintra - Doutor, ITA
• Vladimir Ponczek - Ph.D., Princeton University
• Vladimir Teles - Doutor, Universidade de Brasília
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DISCIPLINAS

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

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 quantitativos de um modo geral. A disciplina 
cobre os principais tópicos de análise, cálculo diferencial e integral, equações diferenciais, 
otimização e outros métodos aplicados a finanças quantitativas.

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 
Objetiva desenvolver a capacidade de análise estatística dos participantes, apresentando-
lhes os conhecimentos de inferência estatística para o adequado acompanhamento da 
disciplina. 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. 

CÁLCULO ESTOCÁSTICO
O objetivo da disciplina é introduzir a teoria matemática que fundamenta a construção, o 
apreçamento e a gestão de riscos (hedging) de instrumentos derivativos. São explorados 
exemplos dos mercados de ações, moedas e de taxas de juros. Os principais tópicos 
abordados são: teoria de probabilidade; processos estocásticos em tempo discreto e 
contínuo; cálculo estocástico; equações diferenciais estocásticas; aplicações em finanças 
(arbitragem, árvores binomiais, apreçamento neutro a risco, modelo de Black-Scholes e 
extensões, modelos de taxas de juros com um fator estocástico).

ECONOMETRIA FINANCEIRA
A disciplina 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 pela disciplina 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.
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APREÇAMENTO DE ATIVOS E DERIVATIVOS
A disciplina apresenta conceitos introdutórios relativos ao apreçamento de ativos e 
derivativos de ações, moedas, commodities e taxas de juros. Os tópicos principais incluem: 
martingale pricing approach, método de Monte Carlo, PDE pricing approach (modelo de 
Black & Scholes), método de diferenças finitas (métodos explícito e implícito), modelo de 
parâmetros incertos (volatilidade, taxas de juros, dividendos e correlações incertos), delta-
hedging (questões práticas e discussão de artigos), conceitos de renda fixa, introdução aos 
derivativos de taxas de juros, condições de não-arbitragem, os modelos de Vasicek e CIR, 
modelos de Hull-White.

DISCIPLINAS DA ÊNFASE PORTFOLIO MANAGEMENT

OTIMIZAÇÃO E PERFORMANCE
A modelagem de problemas de finanças como problemas de otimização está presente no 
dia a dia de instituições financeiras e não financeiras. Deste modo, a disciplina pretende 
explorar a modelagem destes problemas e a resolução utilizando um algoritmo de 
otimização específico para cada problema. São apresentados os principais conceitos 
utilizados na determinação de máximos e mínimos de funções com e sem restrições, além 
de explorar as características e premissas de cada algoritmo de otimização. Durante o curso 
o aluno terá a oportunidade de implementar o algoritmo de otimização em Matlab, bem 
como utilizar as rotinas prontas de otimização do Matlab. 

MODELOS E TÉCNICAS DE TRADING 
Recentemente tem-se observado no mercado financeiro o advento de diversas técnicas que 
visam tomar proveito das distorções nos preços dos ativos financeiros. Estas podem vir a ser 
desde simples estratégias de trading até a aplicação de complexos modelos matemáticos. 
Em geral classificam-se as oportunidades de trading em duas classes: arbitragem pura 
e arbitragem estatística. Nos modelos de arbitragem pura somente uma estratégia de 
trading pode ser suficiente, já nos modelos de arbitragem estatística precisamos, além da 
estratégia, um modelo matemático que, em geral, tenta avaliar o preço justo do ativo. Neste 
curso temos como objetivo aprofundar o estudo das técnicas de arbitragem estatística. 
Para a devida seleção de modelos e estratégias serão abordados também os tópicos de 
seleção de carteira e backtesting. O curso terá um enfoque bastante prático com exemplos 
e simulações práticas.
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ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT
A disciplina apresenta um breve panorama dos seguintes tópicos: A atividade bancária, 
a indústria de serviços financeiros e regulação, Análise de Performance, Conceitos em 
ALM para bancos, Estrutura de balanço, Princípios gerais de contabilização, Evolução 
da Gestão de Ativos e Passivos (ALM), Estrutura Normativa, Basiléia, Banco Central. São 
discutidos diversos aspectos gerais sobre gestão de riscos, tais como: Tipos de Riscos, Riscos 
Financeiros e Não-Financeiros, Questões de Governança, Estrutura de Gerenciamento de 
Riscos, Organização de Tesourarias, Comitês de Ativos e Passivos (ALCO). Em particular, foco 
é dado à gestão de balanço e resultados, abrangendo: Apreçamento para Transferência 
de Fundos, Análise de GAP e Sensibilidades, Modelagem de Produtos, Introdução aos 
modelos comportamentais, Depósitos, Empréstimos, Pré-pagamentos Financeiros e 
Hedging. Finalmente, são discutidos temas relativos à mensuração em ALM: Métodos de 
Simulação, Medidas de Risco, ALM e Análise Financeira, Indicadores de Capital, Estratégias 
para Otimização de Risco e Retorno e Políticas de Limites.

FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA FINANCEIRA
São revistos os conceitos apresentados na disciplina Apreçamento de Ativos e Derivativos e 
discutidos com profundidade os seguintes tópicos: Hedging discreto; Custos de transação, 
Modelos de volatilidade estocástica (Mean-reversion SDE models, Martingale pricing, PDE 
pricing); Jump diffusion models (Ito for Jumps, SDE for Jump Diffusion, Merton’s Jump 
Diffusion Model); Variance gamma (VG) model (SDE for VG process, Option pricing via VG 
process); Static hedging no ambiente de volatilidade incerta. Técnicas de estruturação, 
apreçamento e hedging de pacotes financeiros (e.g. COEs).  

DISCIPLINAS DA ÊNFASE RISK MANAGEMENT

SIMULAÇÃO APLICADA A FINANÇAS 

O curso apresenta os principais conceitos relativos a técnicas de simulação aplicadas a 
finanças, em particular, métodos de Monte Carlo. São discutidos aspectos matemáticos 
relevantes em métodos de Monte Carlo, tais como, conceitos básicos de probabilidade 
e estatística, principais distribuições, Teorema Central do Limite, Leis de Kolmogorov, 
Erros de estimação, Técnicas de redução de variância (variáveis antitéticas, control 
variates, importance sampling). Também são abordados temas relativos a geração de 
números pseudo-aleatórios, medidas de co-dependência, estimativas de gregas, árvores 
não recombinantes, computação paralela e multi-thread. Aplicações destas técnicas a 
problemas reais são apresentadas e discutidas durante o curso. 
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RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ I 

Os mercados financeiros apresentam várias fontes de risco que, geralmente, não devem 
ser tratadas separadamente, o que implica lidar com distribuições de probabilidade 
multivariadas para se modelar tais mercados utilizando, entre outras, a abordagem de 
fatores de risco. Exemplos de distribuições de probabilidade multivariadas de interesse 
são apresentados e analisados, geralmente tomando por base processos estacionários 
obtidos a partir de transformações nos preços de ativos negociados em mercado. O 
conceito de medidas de risco convexas e coerentes é apresentado e sua utilização nos 
contextos de Value at Risk, Cenários de Stress e Risk Parity and Budgeting. De forma 
estilizada, geralmente a liquidez dos mercados é admitida como ilimitada; pode ser, 
entretanto, que sob determinadas condições, a (falta de) liquidez pode levar a distorções 
de preços e, deste modo, alterar as estimativas de risco. Como modelar tal risco e os 
impactos que o mesmo tem nos preços? Como modelar o risco de liquidez e o risco de 
mercado simultaneamente? A aplicação de uma abordagem integrada de gestão de 
riscos de mercado e liquidez a um portfólio conclui o programa do curso.

RISCO DE CRÉDITO E CONTRAPARTE

A disciplina tem por objetivo oferecer aos participantes conceitos introdutórios 
considerando vários tópicos de relevância e preparando-os para disciplinas mais 
avançadas em modelagem de Risco de Crédito. Os assuntos serão abordados 
considerando-se aspectos teóricos e práticos relevantes em questões, tais como, 
modelagem dos componentes de risco e modelos de portfólio. Tópicos mais avançados 
como apreçamento de derivativos e risco de contraparte também serão abordados de 
forma introdutória.

ASPECTOS REGULATÓRIOS

A disciplina é apresentada a partir de dois enfoques regulatórios: (i) do ponto de vista 
de bancos centrais e suas diretrizes de alocação de capital para efeitos de estabilidade 
monetária e financeira; e (ii) do ponto de vista das agências reguladoras de gestores e 
administradores de recursos de terceiros. São discutidos temas relativos à evolução 
histórica destas normativas vis-à-vis as crises financeiras observadas nas últimas décadas, 
à evolução das métricas de controle e gestão adotadas pelos órgãos reguladores, seus 
impactos, métodos de cálculo, formas de report, assim como temas relativos às principais 
tendências de mercado. 
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DISCIPLINAS ELETIVAS 

DERIVATIVOS DE JUROS

O curso apresenta os principais modelos de evolução da estrutura a termo de taxa de 
juros (via a taxa forward instantânea ou toda a estrutura), suas aplicações na precificação 
e gestão de riscos de ativos e derivativos de renda fixa. São revistos os conceitos de renda 
fixa, as principais características dos derivativos de taxas de juros, condições de não-
arbitragem, os modelos de Vasicek e CIR e a abordagem de Hull e White. São introduzidos 
o modelo de Ho e Lee, o modelo de Black, Derman e Toy, o modelo de Longstaff e 
Schwartz, o modelo de Brennan e Schwartz, os modelos de Nelson-Siegel e Svensson, a 
abordagem de Heath, Jarrow e Morton (HJM) e os modelos de LIBOR Market.

MODELOS DE PERDAS

Os modelos atuariais estudam, de uma forma geral, o fluxo de caixa de um sistema de 
seguros. Apresentamos as principais ferramentas para a modelagem atuarial, dando mais 
ênfase à modelagem das perdas de que a modelagem dos ingressos. Apresentamos 
diversas formas de abordagem de problemas reais e mostraremos o uso das ferramentas 
atuariais apresentadas na solução destes problemas. Os seguintes temas são abordados: 
Distribuições caudais e Medidas de risco, Distribuições de Valores Extremos, Processos 
de contagem, Modelos Multivariados: Cópulas, Modelos de perda agregados, Modelos 
discretos de perdas, Modelos contínuos de perdas, Credibility e Simulação.

PROGRAMAÇÃO E MÉTODOS NUMÉRICOS

A disciplina provê uma introdução à linguagem de programação C++ com uma 
abordagem orientada a objetos e aplicada a finanças quantitativas. Ao longo da 
disciplina, além da apresentação da teoria da programação orientada a objetos, será 
construída, passo-a-passo, uma biblioteca de funções para (re)utilização em aplicações 
reais, envolvendo apreçamento, hedging e mensuração de risco de instrumentos 
derivativos de diversos tipos e características (e.g., opções de ações e de juros européias, 
americanas, vanilla, com barreira e dependentes da trajetória). Entre os tópicos abordados 
estão a implementação de fórmulas fechadas para apreçamento de diversos derivativos, 
a implementação de árvores binomiais e trinomiais, a geração de números pseudo-
aleatórios e quase-aleatórios (sequências de baixa discrepância), a solução numérica de 
equações diferenciais estocásticas, a implementação de técnicas de Monte-Carlo e de 
Quase-Monte-Carlo.
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APLICAÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM FINANÇAS

O objetivo da disciplina é introduzir as principais técnicas de inteligência artificial 
(modelos de Neural Networks, Fuzzy Inference Systems, Bayesian Networks, Algoritmos 
Genéticos, entre outras) destacando as suas principais características e apresentar casos 
reais e aplicações destas técnicas a finanças, tais como: previsão de taxa de crescimento 
de empresas, previsão de rentabilidade de empresas, modelos de alocação de ativos, 
modelos causais de alocação de capital para risco operacional, entre outras.

MODELOS ECONOMÉTRICOS AVANÇADOS

Os modelos econométricos têm diversas aplicações, principalmente em economia e 
finanças. São apresentadas algumas técnicas de modelagem econométrica, dando 
mais ênfase às aplicações práticas (estimação e calibração dos modelos). São também 
apresentadas diversas formas de abordagem de problemas reais e detalhados os usos 
das ferramentas econométricas apresentadas na solução destes problemas. Os seguintes 
temas são abordados na disciplina: Processos Estocásticos, Estacionariedade, Fatos 
Estilizados de Séries Financeiras, Modelagem da Média: Modelagem da Variância, Modelos 
Multivariados (Cópulas, VAR e VECM), Estimação Clássica (Máxima Verossimilhança, 
GMM), Estimação Bayesiana e Modelos de Espaço de Estados.

BIG DATA

O atual avanço tecnológico traz consigo um crescimento exponencial no volume de 
dados gerados pela sociedade através de compras online ou relacionamentos pelas 
redes sociais. Estes dados chamam a atenção de empresas financeiras e não financeiras, 
dado o valor que eles podem ter na tomada de decisões estratégias. A disciplina tem 
como objetivo principal analisar informações contidas em dados estruturados e não 
estruturados através de técnicas de Big Data e ferramentas matemáticas/estatísticas, 
gerando assim, métricas que serão utilizadas na tomada de decisões estratégicas em 
empresas. São abordados os seguintes temas: Conceitos de Big Data, Tipos de dados: 
estruturados, semi-estruturados e não estruturados, Técnicas estatísticas aplicadas para 
Big Data Analytics usando R, Técnicas de Machine Learning, Aplicações em Gestão de 
Riscos Financeiros, Marketing e Seminários sobre artigos relacionados a Big Data.



MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA - ÊNFASE ENGENHARIA FINANCEIRA |  15

SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO

O objetivo dos dois seminários é orientar os alunos para a elaboração de dissertação 
de mestrado. A disciplina aborda técnicas de pesquisa, discussões de metodologia em 
economia e passos necessários para a elaboração de um bom trabalho de pesquisa. 
Durante os seminários, os alunos apresentam também o andamento de seus trabalhos 
para receber críticas, comentários e sugestões dos professores do programa.
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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;
2. Avaliação da documentação apresentada;
3. Entrevista.

PRÉ-REQUISITOS:

Ter feito um curso superior reconhecido pelo MEC e 
profi ciência em inglês.

PRÓXIMA TURMA:

RÓXIMA 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? E quanto ao material? Os 
professores usam somente o material usado em MBAs americanos, ou os livros 
usados são todos brasileiros ou livros americanos traduzidos para o português?

R. O curso é ministrado principalmente em português, embora algumas disciplinas 
usem eventualmente material em inglês. A parte internacional poderá ser em inglês. 
Os livros, estudos de casos e leituras são geralmente em inglês, mas existem disciplinas 
que se utilizam de livros em português (alguns traduzidos, outros de produção local).

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

R. Não, embora provavelmente a maioria dos participantes será patrocinada de uma 
forma ou outra 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.
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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/). Notar que a área de Engenharia Financeira 
aceita apenas a prova elaborada pela própria FGV.

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. Notar que a área de Engenharia Financeira aceita apenas 
a prova elaborada pela própria FGV.

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 à 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. 



MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA - ÊNFASE ENGENHARIA FINANCEIRA  |  20

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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