CURSO

MASTER
In Financial Economics

MASTER IN FINANCIAL ECONOMICS | 1

vire
aqui

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 profissionais preferidos por empresários do mundo todo.
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ESCOLA DE
ECONOMIA DE SÃO
PAULO
Sempre em acordo com a missão maior orientadora de
suas atividades, a FGV, ao criar a Escola de Economia
de São Paulo, pretende desenvolver em São Paulo um
centro de excelência em ensino e pesquisa que venha
efetivamente contribuir para o desenvolvimento
econômico e social e para a busca da identidade
nacional.
Esta missão da FGV será cumprida pela FGV-EESP
tendo como diretriz três pontos fundamentais:
• Pensar o Brasil e contribuir para o desenvolvimento
através do conhecimento da realidade brasileira e do
fortalecimento da identidade nacional;
• Contribuir para formar a elite intelectual e dirigente
do país, pois não há Nação rica sem intelectualidade
própria e dirigentes esclarecidos e comprometidos
com sua realidade; e
• Participar e contribuir para a discussão e análise
dos principais pontos da agenda nacional de
desenvolvimento econômico e social.
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O MASTER EM FINANCIAL
ECONOMICS
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MASTER EM
FINANCIAL
ECONOMICS
O Master in Financial Economics é um curso
de pós-graduação Lato Sensu da Escola
de Economia de São Paulo orientado para
profissionais que atuam ou desejam atuar
no mercado financeiro em diferentes áreas.
O curso integra de forma harmoniosa os
conhecimentos teóricos e aplicados de Economia
e Finanças, essenciais aos profissionais da área de
investimentos.
Ao longo do curso o aluno desenvolverá:
• Capacidade analítica de interpretar e projetar
cenários macroeconômicos para a tomada de
decisão em investimentos financeiros;
• O conhecimento dos principais elementos ligados
à teoria de Finanças bem como suas aplicações
práticas ao dia-a-dia do mercado financeiro;
• Conhecimentos sobre os principais instrumentos e
estratégias de investimento de renda fixa e de renda
variável no mercado brasileiro.
• Capacidade de gestão de investimentos financeiros
levando em consideração os diversos aspectos de risco
associados a esse processo.
O Master in Financial Economics conta com aulas
expositivas e, dada a ênfase na dimensão prática, aulas
em laboratório. Além disso, o curso conta com estudos
de caso em várias disciplinas e com o desenvolvimento
de material didático próprio específico para o curso.
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PÚBLICO-ALVO
Jovens profissionais que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro nas suas diferentes
áreas e que necessitem do conhecimento integrado entre Economia e Finanças. Assim
o curso é voltado, principalmente, a profissionais com formação básica em Engenharia,
Administração, Economia, Contabilidade e Direito. O curso também é direcionado a
profissionais que atuam em outras áreas e tenham interesse em compreender o processo
de investimentos financeiros no mercado como ferramenta para seus negócios.
CERTIFICADOS
O Curso Master é uma pós-graduação Lato Sensu, que proporciona ao aluno o título
de Especialista na área.
ESTRUTURA E DURAÇÃO DOS CURSOS
O Curso é composto por um currículo obrigatório e no semestre final, o aluno deverá
optar por uma das áreas de concentração oferecidas:Investimentos de Renda Fixa e
Investimentos em Renda Variável. O aluno deverá entregar um Trabalho de Conclusão
de Curso ao do curso ao final do curso.
É facultada a possibilidade do participante cursar mais de uma área de concentração,
com custo adicional. Tal possibilidade é aberta uma vez que o aluno tenha
completado a outra área de concentração e tenha tido seu Trabalho de Conclusão
de Curso aprovado. No caso da área de concentração adicional, o aluno receberá um
certificado validando sua habilitação na área específica
O curso tem duração prevista de 20 meses com total de 432 horas/aula. As aulas
acontecem duas vezes por semana no período noturno*
• 1a. aula: 19 às 20:40
• 2a. aula: 21 às 22:40
Turmas de janeiro: às segundas e quartas-feiras
Turmas de agosto: às terças e quintas-feiras
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PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA
Adriana Beltrão Dupita – Dra., FGV
Bruno Teodoro Oliva – Me., FGV
Eduardo Novo Costa Pereira – Dr., FGV
Giovanni Merlin – Me., FGV
Guido Marcelo Borma Chagas – Me., London Business School
Hilton Notini – Dr., FGV
Luiz Adriano de Azevedo B. Martinez- Me., USP
Mario Antonio Margarido – Dr., USP
Mauricio Mussashi Irie – Me., FGV
Paulo Sergio Tenani – Ph.D., Columbia University

GRADE CURRICULAR
Estrutura

Disciplina
Contabilidade Básica*

Disciplinas Básicas

Matemática*
Estatística Aplicada*
Macroeconomia I
Microeconomia
Macroeconomia II

Disciplinas Obrigatórias

Investimentos
Finanças Corporativas
Econometria Aplicada I
Política Monetária
Econometria Aplicada II
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Áreas de Concentração
Instrumentos e Gestão de Renda Fixa I
INVESTIMENTO DE
RENDA FIXA

Derivativos – Renda Fixa
Gestão de Riscos
Instrumentos e Gestão de Renda Fixa II
Metodologia do Trabalho de Conclusão de Curso **
Análise Econômico – Financeira de Empresas

INVESTIMENTOS DE
RENDA VARIÁVEL

Derivativos – Renda Variável
Valuation
Estratégia e Gestão de Carteiras de Renda Variável
Metodologia do Trabalho de Conclusão de Curso **

* Disciplinas passíveis de dispensa
** Aulas realizadas somente aos Sábados.

DISCIPLINAS
BÁSICAS*
O aluno poderá solicitar dispensa apenas das disciplinas básicas: Matemática Básica,
Estatística aplicada e Contabilidade. a dispensa será realizada por meio de análise de
currículo no ato da matrícula, desde que a disciplina equivalente tenha sido cursada
há no máximo 5 anos. além dos documentos requeridos para a matrícula, disponíveis
no Manual do aluno (www.fgv.br/eesp/processoseletivo), deverá trazer o programa da
disciplina cursada para análise da coordenação.
EMENTAS DAS DISCIPLINAS
DISCIPLINAS BÁSICAS
MATEMÁTICA
A proposta da disciplina é promover uma abordagem ampla dos principais conceitos
associados à Matemática Financeira, princípios de Cálculo e de sistemas lineares. O
propósito dessa disciplina é alinhar os conhecimentos de cunho quantitativo que
serão essenciais para o desenvolvimento do curso no seu currículo obrigatório.
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ESTATÍSTICA APLICADA
O curso de Estatística pretende retomar os princípios fundamentais de probabilidade
de inferência estatística empregados na análise quantitativa em Economia e Finanças
e dar aos alunos uma visão formalizada do tema. Também busca habilitar os alunos a
realizar análises empíricas com base em dados observáveis.
Os grandes temas do curso de Probabilidade e Inferência Estatística são: 1) Teoria
da Probabilidade; 2) variáveis Aleatórias; 3) distribuições de Probabilidade; 4)
Amostragem e distribuições Amostrais; 5) Estimação; e 6) Testes de Hipótese.
CONTABILIDADE
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
MACROECONOMIA I
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 II
Proporciona o prosseguimento dos desenvolvimentos realizados em
Macroeconomia I, estendendo a análise para economia aberta e envolvendo
elementos de Finanças Internacionais.
MICROECONOMIA
Curso focado em aspectos microeconômicos com incerteza, essenciais para os
desenvolvimentos nas aplicações em Finanças.
POLÍTICA MONETÁRIA
A disciplina foca-se nos principais elementos condicionantes da condução da política
monetária, com foco em Brasil. Esses conhecimentos mostram-se essenciais dado o
ambiente de investimentos em renda fixa e variável predominante no País.
ECONOMETRIA APLICADA I
Proporciona os elementos básicos de Econometria com foco em aplicações no
mercado brasileiro.
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ECONOMETRIA APLICADA II
Curso de séries de tempo com enfoque aplicado no mercado financeiro brasileiro,
mostrando-se uma ferramenta extremamente útil do ponto de vista de projeções de
preços de ativos.
INVESTIMENTOS
Introdução aos princípios básicos de finanças explorando os conceitos da Moderna
Teoria de Carteiras de Markowitz e suas principais implicações, como o CaPM. O curso
também abordará, de maneira introdutória, outros modelos de apreçamento de
ativos, como o APT e o modelo de apreçamento de opções de Black e Scholes.
FINANÇAS CORPORATIVAS
Introdução ao estudo de Finanças Corporativas com foco em capital budget (valor
do dinheiro no tempo; Critérios de avaliação de projetos: TiR, NPv Payback; Custo de
capital-WaCC, etc) e corporate (Estrutura de Capital; Política de Dividendos, etc).

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO
1. Investimentos em Renda Fixa
INSTRUMENTOS E GESTÃO DE RENDA FIXA I
O objetivo desta disciplina é proporcionar aos participantes um conhecimento
aprofundado sobre quais são os principais instrumentos de renda fixa existentes no
mercado financeiro brasileiro e seu funcionamento no dia a dia dos negócios.
DERIVATIVOS - RENDA FIXA
Curso que complementa a formação dos participantes em termos de conhecimentos
sobre instrumentos financeiros disponíveis para operações de renda fixa no mercado
brasileiro, conferindo um importante instrumental aos participantes.
GESTÃO DE RISCO
Disciplina que foca no desenvolvimento dos principais aspectos ligados à questão do
risco e à prática da gestão dessas questões no dia a dia do mercado financeiro.
INSTRUMENTOS E GESTÃO DE RENDA FIXA II
O objetivo dessa disciplina, a partir dos desenvolvimentos anteriormente realizados
do ponto de vista teórico e de instrumentalização, é capacitar os participantes acerca
das estratégias de renda fixa mais adequadas em função da avaliação dos diferentes
ambientes econômicos possíveis.
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2. Investimentos em renda Variável
ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE EMPRESAS
Disciplina focada na instrumentalização dos participantes nos principais elementos
de avaliação econômica e financeira de uma empresa (estrutura de demonstrações
contábeis, análise de demonstrações financeiras, etc).
VALUATION
Disciplina que permite ao participante avaliar de maneira adequada o valor de uma
empresa. A disciplina tem um forte caráter instrumental e aplicado no âmbito do dia
a dia de mercado.
DERIVATIVOS - RENDA VARIÁVEL
Curso que complementa a formação dos participantes em termos de conhecimentos
sobre instrumentos financeiros disponíveis para operações de renda variável no
mercado brasileiro, conferindo um importante instrumental aos participantes.
ESTRATÉGIA E GESTÃO DE CARTEIRAS DE RENDA VARIÁVEL
Disciplina que, a partir da instrumentalização desenvolvida anteriormente, capacita os
participantes no que tange a modelos de apreçamento de ativos de renda variável,
bem como da gestão de risco dessa categoria de ativos financeiros. A disciplina capacita
o participante a montar uma carteira de renda variável no País tendo como foco a
realidade econômica brasileira e os principais elementos econômicos condicionantes.
METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O objetivo do curso é apresentar ao aluno as principais regras para a elaboração do
Trabalho de Conclusão de Curso e acompanhar a elaboração dos projetos de pesquisa,
bem como do TCC.
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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
MASTER IN FINANCIAL ECONOMICS | 12

PROCESSO
SELETIVO
Apenas pelo site “http://www.fgv.br/eesp/
processoseletivo” www.fgv.br/eesp/processoseletivo
O processo de seleção consiste em duas fases:
1) análise de currículo - que deverá ser preenchido pela
internet no ato da inscrição (site: www.fgv.br/eesp/
processoseletivo) e
2) entrevista.
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PRÉ-REQUISITOS:
O candidato deverá se inscrever pelo site www.fgv.br/eesp/processoseletivo e
aguardar e-mail informando o dia da entrevista. Caso o candidato não compareça no
dia, nova inscrição deverá ser realizada.
PRÉ-REQUISITOS:
O candidato deverá ter curso superior em curso reconhecido pelo MEC. Desejável
conhecimento de inglês.
Alunos estrangeiros: Candidatos estrangeiros que desejem se matricular no processo
seletivo, somente poderão fazê-lo caso tenham sua situação de permanência no país
regularizada. Não serão aceitos candidatos que não possuam visto de permanência
no Brasil. Além disso, deverão possuir seu diploma reconhecido pelo MEC.
Diplomas estrangeiros: Candidatos brasileiros ou estrangeiros que obtiveram sua
graduação no exterior somente poderão se matricular, após validação de Diploma
Estrangeiro pelo MEC.
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.
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INVESTIMENTO

Mais informações no site: www.fgv.br/eesp
Observação: Mesmo que o aluno seja dispensado de alguma disciplina, o valor do
curso permanecerá o mesmo, sem desconto. Ainda, em caso de reprovação em alguma
disciplina, o aluno deverá pagar um valor adicional para cursar novamente.
Perguntas Frequentes - (FAQS
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www.fgv.br/eesp
Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas
Rua Itapeva, 474 - 13º andar - Bela Vista - CEP: 01332-000
Tel.: (11) 3799 3473 | economia@fgv.br | www.fgv.br/eesp

FGV/EESP

FGV.EESP
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