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PÓS-GRADUAÇÃO 
EM  FINANÇAS E 
ECONOMIA

A Escola de Economia de São Paulo da Funda-

ção Getulio Vargas (FGV EESP) é reconhecida por 

oferecer um programa moderno de cursos de pós-

-graduação lato sensu nas áreas de Economia e Fi-

nanças do País, que segue uma orientação inovadora 

em termos de ensino e têm como foco principal o de-

senvolvimento do participante ao longo do programa.

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Fi-

nanças e Economia integram esse programa, onde 

os alunos podem escolher aprofundar os seus co-

nhecimentos em Economia e Finanças a partir da 

escolha da especialização que esteja mais alinhada 

com o foco de sua carreira. São elas: Economia de 

Negócios, Investimentos e Mercados Financeiros, 

Finanças Corporativas e Controladoria, Institui-

ções Financeiras e Economia, Estratégia e Econo-

mia Finanças e Economia Integrada.

Ao realizar o curso de Pós-Graduação em 
Finanças e Economia, o aluno vivenciará uma 
experiência acadêmica que compreende:

• Ênfase nas aplicações práticas, aliadas a uma 

sólida    formação conceitual acadêmica. 

• Uma metodologia de ensino focada em no 

desenvolvimento de conceitos e aplicações práticas.

• Integração do conteúdo desenvolvido em cada 

semestre através de sessões utilizando a 

metodologia Problem Based Learning.

• Material didático próprio.

• Corpo docente com sólida formação acadêmica, 

vivência no mundo dos negócios e larga 

experiência no ensino em cursos executivos.

• Flexibilidade para que o aluno conclua seu curso 

de acordo com suas necessidades profissionais 

e acadêmicas.

• Possibilidade de intercâmbio internacional, 

realizando cursos no exterior.

• Oficinas voltadas ao desenvolvimento de 

habilidades complementares dos alunos (soft 

skills), ofertadas de forma avulsa.1

• Possibilidade de realizar disciplinas (Matemática e 

Estatística) no Mestrado Profissional em Economia 
da FGV EESP.

• Uso de tecnologia como ferramenta de apoio no 

aprendizado dos alunos.

• Incentivo aos melhores alunos para suas técnicas 

de ensino.

• Ampliação do network, mediante o contato com 

colegas e professores.

EXPERIÊNCIAS 
ACADÊMICAS

1 - As oficinas são oferecidas em sessões fora da grade de aulas regulares dos cursos 
e a oferta das mesmas é condicionada ao número de interessados em cada uma. 
Algumas oficinas oferecidas são: técnicas de negociação, comunicação executiva, 
técnicas de ensino, etc.
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Cada aula do curso em Finanças e Economia é divi-

dida em dois blocos:

1. O conteúdo, que compreende os conceitos e os 

aspectos teóricos, são desenvolvidos na primeira 

parte da aula.

2. A segunda parte compreende a etapa de aplica-

ções e de discussões acerca do conteúdo aborda-

do no primeiro bloco. Isso é realizado mediante a 

prática de exercícios, estudos de caso, simulações, 

discussões estruturadas, etc.

Cada aula é complementada pela indicação de lei-
tura e de atividades extra-classe, que visam criar um 

reforço para o aluno acerca do conteúdo ministrado.

Cada disciplina no curso é desenvolvida ao longo 

de 10 semanas, com 3 horas/aula semanais. 

DINÂMICA
DE ENSINO

“O curso de pós em finanças e economia 
conta com um renomado e experiente corpo 
docente, material didático e abordagem pe-
dagógica próprios, onde o aluno é levado a 
refletir sobre o conteúdo, buscando soluções 
inovadoras, enfatizando a necessidade de 
formular questões, examinar ideias e discus-
sões como uma forma de desenvolvimento e 
sedimentação do conhecimento.”

Rogério Mori PÚBLICO ALVO:
Os cursos de Pós-Graduação em Finanças e Econo-

mia são direcionados especificamente para jovens profis-
sionais que desejam complementar seus conhecimentos 
em Economia e Finanças para elevar sua carreira a um 
novo patamar e abrir novas oportunidades e horizontes.

FREQUÊNCIA E HORÁRIOS:

Os cursos de Pós-Graduação em Finanças e 
Economia são oferecidos em duas noites por 
semana, das 19h30 às 22h20. 

PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo dos cursos de Pós-Gradua-

ção é realizado de forma contínua ao longo de cada 
semestre (com datas específicas de início e término, 
sendo composto de duas fases:

1. Análise de Curriculum Vitae;

2. Entrevista 

CONHEÇA AS ÁREAS DA
PÓS-GRADUAÇÃO EM FINANÇAS E ECONOMIA

O curso tem como objetivo capacitar profissionais 
para a tomada de decisões gerenciais e estratégicas 
na corporação a qual fazem parte. O curso apresenta 
as principais ideias da literatura estratégica moderna, a 
qual discute-se os benefícios da economia de escala/
escopo, os incentivos ao desempenho e as relações en-
tre empresas em cenários competitivos.

Para quem é o curso: Jovens profissionais graduados 
em Administração, Contabilidade, Direito, Economia 
ou Engenharia, que queiram complementar a sua for-
mação com conhecimentos aplicados em Economia, 
orientados para o dia a dia dos negócios.

CARGA HORÁRIA GRADE CURRICULAR ELETIVAS*

30 MATEMÁTICA BÁSICA **

INVESTIMENTOS;

FINANÇAS CORPORATIVAS;

GOVERNANÇA CORPORATIVA E 

COMPLIANCE;

TESOURARIA E GESTÃO DE 

CAPITAL DE GIRO;

CONTROLADORIA E AUDITORIA.

DISCIPLINAS MESTRADO PROFISSIONAL:

MATEMÁTICA;

ESTATÍSTICA.

INTERCÂMBIO.

INGLÊS:

BRAZILIAN ECONOMY;

MONETARY POLICY AND THEORY.

* Os alunos podem escolher duas eletivas entre as 
opções, realizar Intercâmbio, ou ainda solicitar eletivas 
extras junto a coordenação do curso.

15 CONTABILIDADE **

15 ESTATÍSTICA **

30 MICROECONOMIA APLICADA I

30 MACROECONOMIA APLICADA I

30 MICROECONOMIA APLICADA II

30 MACROECONOMIA APLICADA II

8 PBL I

30 ECONOMETRIA APLICADA  I

30 ECONOMIA BRASILEIRA

30 ECONOMETRIA APLICADA II

30 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS

8 PBL II

30 MODELOS ECONÔMICOS DE NEGÓCIOS

30 DECISÕES DE INVESTIMENTO

30 ELETIVA

30 ELETIVA

8 PBL III

48 PLANO DE NEGÓCIOS 1

ESPECIALIZAÇÃO EM ECONOMIA DE NEGÓCIOS

O que o aluno desenvolve:
• Capacidade analítica para compreender o ambiente 

macroeconômico e como as organizações são afeta-

das por diferente políticas e variáveis econômicas ou 

por choques na economia nacional e internacional;

• Habilidade de analisar quantitativa e qualitativa-

mente a dinâmica microeconômica dos mercados 

nos quais as empresas competem;

• Senso crítico e analítico para aprimorar a capaci-

dade de tomar decisões gerenciais e estratégicas, 

de forma criativa e segura;

• Conjunto de habilidades essenciais para assumir 

cargos de liderança.

** Disciplina passível de dispensa mediante a análise curricular – realizadas aos sábados
** 1 - Disciplinas realizadas parte presencial aos sábados e parte a distância
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O curso tem como objetivo capacitar profissionais 
no âmbito da alocação de ativos financeiros. O curso 
possui como foco o desenvolvimento de habilidades 
práticas voltadas a gestão de recursos financeiros.

Para quem é o curso: Jovens profissionais, em sua 
maioria com formação básica em Administração, 
Contabilidade, Direito, Economia ou Engenharia, 
que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro 
e que necessitam do conhecimento integrado entre 
Economia e Finanças.

CARGA HORÁRIA GRADE CURRICULAR ELETIVAS*

30 MATEMÁTICA BÁSICA **

ESTRATÉGIA COMPETITIVA;

GOVERNANÇA CORPORATIVA E 

COMPLIANCE

ECONOMIA BRASILEIRA;

TESOURARIA E GESTÃO DE 

CAPITAL DE GIRO;

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS;

DISCIPLINAS MESTRADO PROFISSIONAL:

MATEMÁTICA;

ESTATÍSTICA.

INTERCÂMBIO.

INGLÊS:

BRAZILIAN ECONOMY;

MONETARY POLICY AND THEORY.

* Os alunos podem escolher duas eletivas entre as 
opções, realizar Intercâmbio, ou ainda solicitar eletivas 
extras junto a coordenação do curso. 

15 CONTABILIDADE **

15 ESTATÍSTICA **

30 MACROECONOMIA APLICADA I

30 MICROECONOMIA APLICADA

30 MACROECONOMIA APLICADA II

30 INVESTIMENTOS

8 PBL I

30 ECONOMETRIA APLICADA I

30 DERIVATIVOS

30 ECONOMETRIA APLICADA II

30 INSTRUMENTOS E GESTÃO DE RENDA FIXA 

8 PBL II

30 INSTRUMENTOS E GESTÃO DE RENDA VARIÁVEL 

30 GESTÃO DE RISCO

30 ELETIVA

30 ELETIVA

8 PBL III

48 PLANO DE NEGÓCIOS 1

ESPECIALIZAÇÃO EM INVESTIMENTOS E MERCADOS FINANCEIROS

O que o aluno desenvolve:
• Capacidade analítica de interpretar e projetar ce-

nários macroeconômicos para a tomada de deci-

são em investimentos financeiros;

• Entendimento dos principais elementos ligados 

à teoria de Finanças, bem como suas aplicações 

práticas no mercado financeiro;

• Entendimento sobre os principais instrumentos e 

estratégias de investimentos de renda fixa e de 

renda variável no mercado brasileiro;

• Capacidade de gestão de investimentos financeiros.

O que o aluno desenvolve:
• Desenvolvimento integrado nas áreas de finanças 

corporativas e controladoria.

• Compreensão da evolução do ambiente macroe-

conômico e seu impacto sobre o ambiente finan-

ceiro das empresas.

• Habilitação no âmbito financeiro das empresas.

O curso tem como objetivo proporcionar aos 
profissionais o desenvolvimento de habilidades e 
competências integradas em Economia, Finanças, 
Governança Corporativa, Compliance, Controlado-
ria, Auditoria, Gestão e Planejamento Financeiro com 
foco em uma gestão de negócios moderna, integrada 
à realidade econômica e financeira das empresas.

Para quem é o curso: Jovens graduados em Admi-
nistração, Contabilidade, Direito, Economia ou Enge-
nharia, que busquem conhecimentos aplicados em 
Economia, Finanças e Controladoria para atuar no dia 
a dia das empresas. 

CARGA HORÁRIA GRADE CURRICULAR ELETIVAS*

30 MATEMÁTICA FINANCEIRA **

ESTRATÉGIA COMPETITIVA;

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS;

MODELOS ECONOMICOS DE NEGÓCIOS;

INVESTIMENTOS;

DECISÕES DE INVESTIMENTOS.

DISCIPLINAS MESTRADO PROFISSIONAL:

MATEMÁTICA;

ESTATÍSTICA.

INTERCÂMBIO.

INGLÊS:

BRAZILIAN ECONOMY;

MONETARY POLICY AND THEORY.

* Os alunos podem escolher duas eletivas entre as 
opções, realizar Intercâmbio, ou ainda solicitar eletivas 
extras junto a coordenação do curso. 

15 ESTATÍSTICA **

15 CONTABILIDADE **

30 MICROECONOMIA APLICADA

30 MACROECONOMIA APLICADA I

30 MACROECONOMIA APLICADA II

30 ECONOMIA BRASILEIRA

8 PBL I

30 GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE

30 FINANÇAS CORPORATIVAS

30 CONTROLADORIA E AUDITORIA

30 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FINANCEIRO

8 PBL II

30 TESOURARIA E GESTÃO DE CAPITAL DE GIRO

30 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

30 ELETIVA

30 ELETIVA

8 PBL III

48 PLANO DE NEGÓCIOS1

ESPECIALIZAÇÃO EM FINANÇAS CORPORATIVAS E CONTROLADORIA

** Disciplina passível de dispensa mediante a análise curricular – realizadas aos sábados
** 1 - Disciplinas realizadas parte presencial aos sábados e parte a distância

** Disciplina passível de dispensa mediante a análise curricular – realizadas aos sábados
** 1 - Disciplinas realizadas parte presencial aos sábados e parte a distância
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O que o aluno desenvolve:
• Compreensão da atividade bancária no seu todo, con-

siderando o ambiente econômico, para atuar estrate-

gicamente no contexto das instituições financeiras.

• Visão integrada das diferentes áreas de atuação 

das instituições financeiras no Brasil e no mundo.

• Conhecimento dos diferentes segmentos e produ-

tos no segmento da indústria financeira.

• Entendimento das inovações em curso na indústria ban-

cária, fintechs, produtos digitais e suas perspectivas.

O curso tem como objetivo proporcionar aos seus 
participantes a compreensão das complexidades 
que envolvem as atividades bancárias nos seus mais 
variados segmentos, tendo por base a realidade eco-
nômica nacional e mundial. 

Para quem é o curso: Jovens profissionais que atuam 
ou desejam atuar em instituições financeiras e neces-
sitem aprofundar seus conhecimentos nas principais 
operações da indústria financeira brasileira.

ESPECIALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (BANCOS) E ECONOMIA

O que o aluno desenvolve:
• Desenvolvimento intelectual na gestão de negócios 

a partir da integração de elementos de economia e 

finanças comportamentais aplicados à gestão; 

• Entendimento do funcionamento estratégico dos 

mercados e do ambiente macroeconômico do-

méstico e global;

• Sólido background em Economia, Finanças e Gestão;

• Desenvolvimento de competências para a tomada 

de decisão em um contexto de rápidas mudanças 

nos mercados e na economia, permitindo a criação 

de soluções inovadoras no mundo empresarial.

O curso tem como objetivo capacitar seus partici-

pantes nas modernas ferramentas de Economia e Fi-

nanças, como forma de propor soluções inovadoras 

e criativas no mundo dos negócios. 

Para quem é o curso: Jovens profissionais, gradu-

ados em Administração, Engenharia, Economia ou 

Contabilidade, que atuam em empresas em diferen-

tes segmentos de negócio e desejam desenvolver 

seus conhecimentos e competências aliando sólidos 

conhecimentos à aplicação com foco na gestão. 

CARGA HORÁRIA GRADE CURRICULAR ELETIVAS*

30 MATEMÁTICA BÁSICA **

GOVERNANÇA CORPORATIVA E 

COMPLIANCE

FINANÇAS CORPORATIVAS;

TESOURARIA E GESTÃO DE 

CAPITAL DE GIRO;

INVESTIMENTO.

DISCIPLINAS MESTRADO PROFISSIONAL:

MATEMÁTICA;

ESTATÍSTICA.

INTERCÂMBIO.

INGLÊS:

BRAZILIAN ECONOMY;

MONETARY POLICY AND THEORY.

* Os alunos podem escolher duas eletivas entre as 
opções, realizar Intercâmbio, ou ainda solicitar eletivas 
extras junto a coordenação do curso.

15 CONTABILIDADE** 

15 ESTATÍSTICA**

30 MICROECONOMIA APLICADA  I

30 MACROECONOMIA APLICADA  I

30 MICROECONOMIA APLICADA  II

30 MACROECONOMIA APLICADA II

8 PBL I

30 ECONOMETRIA APLICADA I

30 ECONOMIA BRASILEIRA

30 ECONOMETRIA APLICADA  II

30 ECONOMIA COMPORTAMENTAL

8 PBL II

30
ESTRATÉGIA APLICADA A ECONOMIA DA 

INFORMAÇÃO

30 FINANÇAS COMPORTAMENTAL APLICADA

30 ELETIVA

30 ELETIVA

8 PBL III

48 PLANO DE NEGÓCIOS1

ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRATÉGIA E ECONOMIA

** Disciplina passível de dispensa mediante a análise curricular – realizadas aos sábados
** 1 - Disciplinas realizadas parte presencial aos sábados e parte a distância

** Disciplina passível de dispensa mediante a análise curricular – realizadas aos sábados
** 1 - Disciplinas realizadas parte presencial aos sábados e parte a distância

CARGA HORÁRIA GRADE CURRICULAR ELETIVAS*

30 MATEMÁTICA FINANCEIRA **

FINANÇAS CORPORATIVAS;

CONTROLADORIA E AUDITORIA;

TESOURARIA E GESTÃO DE 

CAPITAL DE GIRO;

ESTRATEGIA COMPETITIVA;

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS.

DISCIPLINAS MESTRADO PROFISSIONAL:

MATEMÁTICA;

ESTATÍSTICA.

INTERCÂMBIO.

INGLÊS:

BRAZILIAN ECONOMY;

MONETARY POLICY AND THEORY.

* Os alunos podem escolher duas eletivas entre as 
opções, realizar Intercâmbio, ou ainda solicitar eletivas 
extras junto a coordenação do curso. 

15 ESTATÍSTICA **

15 CONTABILIDADE **

30 MICROECONOMIA APLICADA 

30 MACROECONOMIA APLICADA I

30 MACROECONOMIA APLICADA II

30 ECONOMIA BRASILEIRA

8 PBL I

30 GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE

30 SEGURO & PREVIDÊNCIA

30 FINANÇAS PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

30 OPERAÇÕES DE ATACADO E VAREJO

8 PBL II

30 OPERAÇÕES WEALTH E ASSET MANAGEMENT

30
GESTÃO DE RISCOS PARA INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

30 ELETIVA

30 ELETIVA

8 PBL III

48 PLANO DE NEGÓCIOS1
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AMPLIE SEUS HORIZONTES

O Pós-Graduação em Finanças e Economia Inte-
grada tem como objetivo apresentar aos alunos os 
conceitos de Economia e Finanças com um enfoque 
prático, transitando dos elementos básicos até os mais 
avançados nessas áreas. Por conta disso, o aluno cum-
prirá parte do seu programa cursando disciplinas no 
programa do Mestrado Profissional em Finanças e 
Economia da FGV EESP. 

Para quem é o curso: Profissionais que desejam aprofun-
dar seus conhecimentos em Economia e Finanças, que 
consideram a possibilidade de realizar Mestrado Profissio-
nal na área e ministrar aulas em cursos superiores.

Disciplinas eletivas: As disciplinas cursadas no formato 
stricto sensu, serão automaticamente validadas no âmbi-
to do Pós-Graduação em Finanças e Economia Integra-
da. As aulas nessas disciplinas possuem uma dinâmica 
própria, estabelecida no contexto do programa do Mes-
trado Profissional em Economia, uma vez que são regidas 
pelas regras desse programa (stricto sensu).

O que o aluno desenvolve:

• Entendimento de questões acadêmicas avançadas, 
que vão além do lugar comum e de elementos bási-
cos de economia.

• Compreensão dos principais fundamentos da teoria 
econômica de forma aplicada.

• Potencial analítico das principais questões econô-
micas nacionais e globais.

CAMINHO PARA O MESTRADO 
PROFISSIONAL

O curso Pós-Graduação em Finanças e Economia 
Integrada preparará o aluno para elevar a carreira pro-
fissional a desafios ainda maiores. Ao finalizar o pro-
grama, o aluno poderá, em até cinco anos, participar do 
processo seletivo do Mestrado Profissional em Finanças 
e Economia e, caso aprovado, aproveitar as 4 disciplinas 
das habilitações. Como ex-aluno, terá ainda o benefício 
de 30% de desconto caso tenha obtido média geral do 
curso igual ou superior a 8,0.

PÓS-GRADUAÇÃO EM FINANÇAS E ECONOMIA INTEGRADA

CARGA HORÁRIA DISCIPLINA

30 MATEMÁTICA

30 MACROECONOMIA APLICADA I 

30 MICROECONOMIA APLICADA I

30 ESTATISTICA

6 PBL EXECUTIVO I

30 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

30 MICROECONOMIA APLICADA II 

30 CONTABILIDADE

30 MACROECONOMIA APLICADA II

6 PBL EXECUTIVO II

CARGA HORÁRIA DISCIPLINA INFORMAÇÕES

HABILITAÇÃO ADVANCED

45 MATEMÁTICA

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS NO 
MESTRADO PROFISSIONAL

45 ESTATISTICA

45 MACROECONOMIA

45 MICROECONOMIA

HABILITAÇÃO ACADEMIC

45 ELETIVA I

DISCIPLINAS LIBERADAS COMO 
ELETIVAS NO MESTRADO 

PROFISSIONAL PELA COORDENAÇÃO

45 ELETIVA II

45 ELETIVA III

45 ELETIVA IV

GRADE CURRICULAR - REGULAR

VOLTADO PARA O JOVEM PROFISSIONAL 
QUE NECESSITA DESENVOLVER E 
APERFEIÇOAR SEUS CONHECIMENTOS
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O intercâmbio é uma possibilidade de discipli-
na eletiva para os alunos matriculados no curso de 
Pós-Graduação. 

A FGV EESP possui alianças com instituições educa-
cionais presentes no mundo todo. Nessas instituições, 
os alunos contam com programas variados de estudo, 
tais como: programas de verão, cursos especializa-
dos, cursos em turmas regulares e outros. 

Como funciona:  
Em conjunto com a Coordenadoria de International 

Affairs da FGV, os alunos definem o melhor programa 
para suas necessidades, além das disciplinas a serem 
cursadas e período de permanência.

Requisitos: 
O aluno precisa estar regularmente matriculado 

e atender a alguns requisitos necessários, como por 
exemplo: fluência na língua de destino, média geral mí-
nima exigida, dentre outros.

A FGV EESP está sempre em busca de alianças com 
as melhores instituições presentes no mercado ame-
ricano e europeu. No momento conta com parcerias 
estabelecidas com as seguintes universidades:

INTERCÂMBIO EESP

Veja mais informações no site: 
https://eesp.fgv.br/intercambio

PÓS-GRADUAÇÃO 
EM FINANÇAS 
E ECONOMIA, 
CONHECIMENTO 
AVANÇADO DESDE O 
INÍCIO DA CARREIRA

13FGV EESP

AMÉRICA DO NORTE

Michigan State University 

Boston University

The University Of British Columbia

UC San Diego

San Diego State University

AMÉRICA DO SUL

Pontificia Universidad Católica de Chile

EUROPA

Eu Business School

Hamburg School of Business Administration

The London  School of Economics and Political Science

University of Essex

The University of York

Norwegian School of Economics

Sciences Po

University of Amsterdam

Maastricht University

Universidad Carlos III de Madrid

Universitat Autonoma de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra Barcelona

Universidade Nova de Lisboa

University of St. Gallen

TBS Business School

Tilburg University
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CONTATO COM A EESP

Telefones: (11) 3799 3473 ou 3799 3413
E-mail: masters.economia@fgv.br
Site: fgv.br/eesp

ALUMNI FGV EESP
O FGV EESP Alumni é um programa exclusivo aos 
ex-alunos formados dos cursos regulares (graduação 
em Economia, Pós-Graduação em Finanças e Eco-
nomia, Mestrado Profissional, Mestrado e Doutorado 
acadêmicos) com o propósito de fomentar os rela-
cionamentos. Esta iniciativa visa promover, de forma 
significativa, o desenvolvimento pessoal e profissio-
nal dos membros da comunidade Alumni perante a 
sociedade e o fortalecimento da marca FGV EESP no 
mundo e, uma maior integração entre ex-alunos, alu-
nos e instituição de ensino.

Alumni Pós-Graduação

• Programa de Habilitações Complementares 

(PROHAC) 

O Programa de Habilitações Complementares dos 
Cursos de Pós-Graduação em Finanças e Economia da 
FGV EESP (PROHAC) visa possibilitar aos alunos que 
concluírem um curso da Pós o desenvolvimento de ha-
bilitações adicionais, podendo cursar uma nova linha 
no contexto do mesmo curso ou em um curso de Pós-
-Graduação distinto. O ingresso no programa só será 
permitido aos alunos que tiverem concluído um curso 
da Pós Latu Senso.

• Disciplinas Avulsas

Alunos que tiverem concluído o curso de Pós-Gradu-
ação poderão cursar disciplinas avulsas em outro cur-
so da Pós, sujeito à disponibilidade de vaga e aprovação 
da coordenação. Os interessados em realizar disciplinas 
avulsas devem se dirigir à secretaria para se informar 
dos procedimentos necessários.

Alessandro Werneck 
Ex-aluno da Pós-Graduação em Finanças e Economia: 
Especialização em Economia de Negócios.

“ Fui aprovado em dois mestrados na Europa (Greno-

ble École de Management e Frankfurt School of Fi-

nance and Management) e a FGV EESP teve um papel 

importante nisso. Pra começar, eu fiz diversos conta-

tos aqui, muito networking com alunos e professores 

- que me forneceram as cartas de recomendação que 

foram de grande importância. Pelo fato de ter tido 

matérias como microeconomia, finanças e todas do 

curso (macroeconomia, investimentos, finanças cor-

porativas, etc) tiveram um peso muito grande na 

minha admissão nas duas universidades. ”

DEPOIMENTOS
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