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MPE BRASÍLIA

O PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
O Mestrado Profissional em Economia (MPE) na ênfase de Macroeconomia Financeira é um curso stricto sensu
autorizado pela CAPES e faz parte do Programa de Mestrado Profissional em Economia da Escola de Economia de São Paulo.
O objetivo do curso é combinar os diversos aspectos das teorias de finanças, com modelagem econométrica no contexto
das teorias macroeconômicas para analisar e fazer previsões sobre o comportamento da economia. Trata-se, de um lado, de
entender como instrumentos, mercados e instituições financeiras afetam o comportamento macroeconômico e, de outro,
como as variáveis e políticas macroeconômicas afetam as decisões financeiras. O curso desenvolverá a capacidade do aluno
para modelar fenômenos econômicos e financeiros e utilizar métodos econométricos.
Período de Aulas

Disciplinas

Período de Aulas

Disciplinas

1º semestre do curso
(2º semestre do ano)

Matemática
Estatística
Macroeconomia
Microeconomia

3º semestre do curso
(2º semestre do ano)

Eletiva I
Eletiva II
Seminário de Dissertação I
Seminário de Dissertação II

2º semestre do curso
(1º semestre do ano)

Econometria
Macroeconomia Financeira I
Macroeconomia Financeira II
Macroeconometria

4º semestre do curso
(1º semestre do ano)

Dissertação

PERFIL DO ALUNO

CERTIFICADO

PROCESSO SELETIVO

Destina-se a profissionais com experiência
no mercado de trabalho que buscam
aprofundar seus estudos nas áreas centrais
do curso, além de proporcionar sólida
formação teórica, dá ênfase nas aplicações
dessas teorias para a compreensão da
realidade brasileira.

O MPE é um mestrado stricto sensu
autorizado
pela
CAPES
que
proporciona ao aluno um título de
Mestre.

Composto de 2 fases:
1. Avaliação da documentação
apresentada;
2. Entrevista.

Mestrado Profissional em Economia - ênfase Finanças - é um curso stricto sensu autorizado pela CAPES e fazem parte do Programa de
Mestrado Profissional em Economia da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP). O curso objetiva proporcionar a
profissionais de economia e finanças uma sólida formação em teoria econômica e financeira, a qual é aplicada na análise de questões
atuais do mercado financeiro nacional e internacional, da organização empresarial e da política econômica. 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 profissional.
Período de Aulas

Disciplinas

Período de Aulas

1º semestre do curso
(2º semestre do ano)

Matemática
Estatística
Macroeconomia
Microeconomia

3º semestre do curso
(2º semestre do ano)

Eletiva I
Eletiva II
Seminário de Dissertação I
Seminário de Dissertação II

2º semestre do curso
(1º semestre do ano)

Econometria
Investimentos
Finanças Corporativas
Finanças Internacionais

4º semestre do curso
(1º semestre do ano)

Dissertação

PROCESSO SELETIVO

Disciplinas

O Programa de Mestrado Profissional em Economia reúne um experiente e qualificado corpo docente do Brasil, constituído integralmente por Ph.Ds
e doutores. As aulas são ministradas por professores da FGV e professores convidados.
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