CEBANKING
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO MASTER IN BANKING, FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMICS
EMENTAS DAS DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA

DISCIPLINAS BÁSICAS
MATEMÁTICA FINANCEIRA - 30H-AULA
Esta disciplina tem como foco proporcionar uma revisão dos principais elementos de matemática financeira,
que deverão ser utilizados ao longo do curso. Incluem-se nestes elementos os conceitos e aplicações dos
diferentes regimes de capitalização, equivalências de capitais, sequências de capitais e sistemas de amortização
ESTATÍSTICA - 15H-AULA
O propósito da disciplina é proporcionar uma revisão dos principais elementos quantitativos estatísticos básicos
necessários para o desenvolvimento subsequente no contexto da estrutura do curso. Serão abordados
elementos de medidas de tendência central, dispersão, distribuições, etc.
CONTABILIDADE – 15H-AULA
A disciplina objetiva propiciar aos alunos uma compreensão geral dos aspectos básicos da Contabilidade
Empresarial, incluindo as principais demonstrações financeiras, sua estrutura e interpretação.

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
MICROECONOMIA APLICADA - 30H-AULA
A disciplina tem como foco proporcionar os principais elementos microeconômicos básicos, focando-se na
sequência para aspectos elementares ligados à organização industrial e estratégia de negócios.
MACROECONOMIA APLICADA I – 30H-AULA
Disciplina focada nos elementos teóricos e práticos ligados ao curto prazo e médio prazo. O curso, em conjunto
com Macroeconomia II destina-se a dotar os participantes de elementos macroeconômicos essenciais no
processo de tomada de decisão em mercado.
MACROECONOMIA APLICADA II – 30H-AULA
Proporciona o prosseguimento dos desenvolvimentos realizados em Macroeconomia I, estendendo a análise
para economia aberta e envolvendo elementos de Finanças Internacionais.
ECONOMIA BRASILEIRA - 30H-AULA
A disciplina tem como foco proporcionar uma visão ampla sobre a economia brasileira contemporânea,
resgatando os principais elementos condicionantes de sua estrutura ao longo do século XX, focando-se, na
sequência, nos principais aspectos e tendências para o século XXI.
GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE - 30H-AULA
O desenvolvimento e complexidade das instituições financeiras e dos mercados de capitais, juntamente com a
sofisticação dos investidores, fizeram com que a governança corporativa ganhasse um papel cada vez maior no
mercado. Assim como, a função de compliance (conformidade) que vem crescendo com a dificuldade que as

instituições têm para atender, e entender, as diferentes leis e regulações dos mercados. Esta disciplina discute
estes aspectos, e como a governança corporativa e compliance podem agregar valor, bem como interagem entre
si.

SEGURO & PREVIDÊNCIA - 30H-AULA
Os problemas com a previdência oficial e as perspectivas de longevidade da população mundial, fizeram com
que o mercado de seguros e previdência experimentasse um grande crescimento. Esta disciplina aborda os
vetores de crescimento e criação de valor desse mercado, discutindo os diferentes produtos e serviços, como,
por exemplo, seguro de vida, PGBLs, VGBLs, seguros de automóveis, etc., e seus riscos e oportunidades. Também
serão comparadas as operações dessas instituições com os bancos, e como elas podem multiplicar seus
resultados
FINANÇAS PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - 30H-AULA
Esta disciplina apresenta as estruturas contábeis e financeiras de instituições financeiras (bancos, seguradoras,
etc.), e discute como é a gestão financeira dessas instituições, comparando-as com as empresas não financeiras.
Aborda, sob a ótica de criação de valor para os investidores, as principais decisões financeiras: investimentos,
financiamento, e distribuição de resultados (dividendos).

OPERAÇÕES DE ATACADO E VAREJO - 30H-AULA
Esta disciplina apresenta e discute as operações de bancos voltadas para o público de varejo, analisando as
peculiaridades, riscos, oportunidades, e formas de criação de valor. É realizado um panorama do mercado de
varejo bancário brasileiro e internacional. São discutidos os produtos e serviços, e marketing, voltados para este
segmento do mercado bancário, suas fontes de receitas, custos, e tendências.
Esta disciplina apresenta e discute as operações de bancos voltadas para os segmentos de grandes investidores
corporativos e que envolvem transações como fusões e aquisições, IPOs, etc., analisando as peculiaridades,
riscos, oportunidades, e formas de criação de valor. É realizado um panorama do mercado de atacado bancário
brasileiro e internacional. São discutidos os produtos e serviços, e marketing, voltados para este segmento,
assim como suas fontes de receitas, custos, e tendências

OPERAÇÕES DE WEALTH & ASSET MANAGEMENT - 30H-AULA
Nesta disciplina serão descritas as operações da área de gestão de recursos (asset management), responsável
pela administração de carteiras e fundos de investimento, e da área de gestão de clientes de alta renda (wealth
management e private banking). Os produtos e serviços dessas áreas são abordados, bem como os seus vetores
de criação de valor, tanto na ótica individual, como na de um conglomerado financeiro. A indústria de fundos
de investimento brasileira e internacional é contemplada de forma panorâmica, e suas tendências são debatidas.

GESTÃO DE RISCO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - 30H-AULA
A questão da gestão de riscos em instituições financeiras é discutida há décadas pela academia, reguladores, e
participantes do mercado. Nesta disciplina são abordadas as diferentes estratégias e processos de gestão de
riscos em instituições financeiras, sob ótica das instituições e reguladores, como, por exemplo, acordos da
Basiléia. Os principais riscos de instituições financeiros serão debatidos: mercado, crédito, operacional, liquidez.
O ferramental para gestão de riscos é apresentado e aplicado, como, por exemplo, contratos derivativos,
modelos de VaR (Value-at-Risk), simulações, teste de estresse, etc..

ELETIVAS 60H-AULA:

As eletivas nos dois últimos módulos do curso, que podem ser realizadas das seguintes formas:
*
Cursando disciplinas obrigatórias de outro Master.
*
Cursando disciplinas de Matemática ou Estatística no Mestrado Profissional.
*
Cursando disciplinas no intercâmbio.

PBL – 24H-AULA

Elaboração de problemas estruturados para incorporar e integrar os conhecimentos desenvolvidos
em cada módulo.
PLANO DE NEGÓCIOS - 48H-AULA

A disciplina objetiva oferecer um entendimento integrado e compreensivo da Estrutura de um
Plano de Negócios.
O estudo da Análise de Risco e de Modelos de Valor servirá de base para o entendimento
conceitual e prático dos tópicos do programa, sendo utilizada a linguagem universal do campo de
finanças.
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