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PRESTÍGIO INTERNACIONAL
Líder na criação e no aperfeiçoamento de ideias que contribuem para o desenvolvi-

mento nacional, a FGV investe e estimula a pesquisa acadêmica, o que tem resultado em 

uma produção de relevância, reconhecida nacional e internacionalmente. 

A FGV é o mais importante Think Tank da América Latina. No mundo todo, está entre 

as 100 instituições de ensino superior melhor avaliadas pelos empresários na formação 

de profissionais.

MELHOR ESCOLA DE ECONOMIA DO BRASIL
Com a missão de contribuir para o desenvolvimento do país, a FGV EESP é um cen-

tro de excelência no ensino e em pesquisa das Ciências Econômicas no Brasil.

Para cumprir sua missão, a FGV EESP garante a seus integrantes liberdade intelectu-

al e estímulo ao pluralismo, sempre recrutando talentos que garantam a excelência e o 

seu permanente aprimoramento.

FUNDAÇÃO 
GETULIO VARGAS

ESCOLA DE ECONOMIA 
DE SÃO PAULO
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METODOLOGIA 
INOVADORA PARA 
SE MANTER NO TOPO

Saiba mais sobre 
os cursos de 
graduação.

NOVAS METODOLOGIAS  
DE ENSINO

Nossa metodologia de ensino propicia 

um ambiente de aprendizagem moderno, 

dinâmico e dirigido à aquisição de habilida-

des valorizadas no mercado de trabalho.

Todas as disciplinas obrigatórias do 
curso são ministradas pelo método PBL 
(Problem/Project Based Learning), com 
turmas de no máximo 15 alunos.

O PBL integra saber e fazer: Alunos ganham conhecimento e habilidades 
enquanto resolvem problemas.

Ao longo do curso, são elaborados 
projetos individuais e em grupo, 
focados na construção de carreira 
e na solução de desafios micro e 
macroeconômicos concretos.

Resolução de
problemas

Aprendizado
ativo e aplicado

Colaboração

Feedback e 
revisão

Conhecimento 
de conteúdo

Reflexão

Social skillsLiderança

PROBLEM 
BASED 

LEARNING
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POR QUE O CURSO DE 
ECONOMIA DA FGV 
EESP É O MELHOR? 

O curso baseia-se em quatro pilares da 

formação do economista: 

1. Sólida formação matemática, que per-

mite a incorporação do instrumental te-

órico dos modelos econômicos. 

2. Desenvolvimento de raciocínio lógico 

e abstrato, que aprimora a capacidade 

analítica, crítica e a habilidade de ad-

quirir e gerar novos conhecimentos. 

3. Formação com ampla base cultural e 

histórica, que permite o entendimento 

das questões econômicas no seu con-

texto histórico e social. 

4. Experiência prática, com experimenta-

ção, pesquisa, debates, exercícios, jo-

gos, laboratórios, projetos e estágios. O 

aluno desenvolve a capacidade de to-

mar decisões e resolver problemas em 

uma realidade diversificada e em cons-

tante mutação.

A estrutura e a dinâmica do curso garan-

tem a formação de um profissional capaz 

de atuar e ocupar as melhores posições em 

instituições privadas e públicas, nacionais ou 

internacionais. 

GRADUAÇÃO EM 
ECONOMIA
ESCOLHA A ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO COM 
FOCO NA CARREIRA 
QUE PRETENDE SEGUIR

1º e 2º ano 
Disciplinas básicas

3º e 4º ano
Obrigatórias comuns + ênfase escolhida

• Introdução à Economia   

• Matemática I

• Probabilidade

• Matemática Financeira

• Introdução à Finanças e Sistema 
Financeiro Brasileiro 

• Introdução às Ciências Sociais 

• PBL  

• Teoria Microeconômica I 

• Matemática II 

• Álgebra Linear 

• Estatística 

• Metodologia e Técnicas de Pesquisa 
– Projeto I 

• Teoria Microeconômica II 

• Matemática III

• Filosofia Moral e Ética

• Econometria I

• Contabilidade Social e Introdução à 
Macro

• Econometria II

• Introdução ao Cálculo Estocástico  

• Teoria e Política Macroeconômica I

• Contabilidade

• Formação Econômica do Brasil

• Direito Empresarial e Societário

• Metodologia e Técnicas de Pesquisa 
– Projeto II

• Interpretações do Brasil

Comuns:

• Econometria III

• Ciência Política Brasileira

• História Econômica

• História do Pensamento Econômico

• História Financeira

• Programação e Resolução de 
Problemas

• Monografia I

• Economia Brasileira Contemporânea

• Monografia II

• Grandes Economistas

• Eletivas

• + Disciplinas da ênfase escolhida

Escola de Economia é Primeiro 
Lugar em São Paulo pelo exame 
ENADE.

(Avaliação de 2015, a mais recente da área 
de economia com resultados divulgados).

O curso de graduação em Economia oferece 

quatro áreas de concentração ou ênfases: En-

genharia Financeira, Microeconomia Aplicada, 

Macroeconomia Aplicada e Economia Política. 

Será possível obter certificação em duas 

áreas de concentração, desde que o estudan-

te curse as disciplinas obrigatórias das trilhas 

escolhidas.

Por meio de uma grade curricular inédita e inovadora, o aluno ganha mais tempo para 
o estudo e a experiência prática com foco nos tópicos da economia que mais interessam.

6 FGV EESP
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ÊNFASE EM 
ENGENHARIA 
FINANCEIRA 

CARREIRA DESEJADA
Diferentes posições no mercado fi-

nanceiro, as quais exijam as habilidades 

abaixo.

MATÉRIAS DA ÊNFASE
Econometria III, Ciência Política Brasi-

leira, Finanças Bancárias, Finanças Corpo-

rativas I, Investimentos I, Investimentos II, 

Finanças Corporativas II, Derivativos, Eco-

nometria de Finanças, História Econômica, 

Finanças Comportamentais, Macroecono-

mia Financeira, Engenharia Financeira I, 

Engenharia Financeira II, Finanças Corpo-

rativas III, Métodos Computacionais em Fi-

nanças, Gerenciamento de Risco, Controla-

doria, Metodologia e Técnicas de Pesquisa 

– Projeto III, Introdução à Big Data.

HABILIDADES ADQUIRIDAS 
O estudante será um profissional ca-

paz de:

• Analisar os movimentos dos mercados 

de ação, câmbio e juros, bem como dos 

mercados financeiros internacionais.

• Avaliar e gerenciar riscos de mercado, 

de crédito, de liquidez e operacional.

• Lidar com métodos computacionais 

para a precificação de ativos e otimi-

zação de portfólios.

• Conhecer os sistemas e ferramentas 

de controle empresarial.

• Desenvolver modelos de avaliações de 

empresas, resolver problemas e tomar 

decisões relacionadas a fusões e aquisi-

ções, reestruturação societária, gestão 

e maximização de valor da empresa.

• Avaliar investimento em startups, pri-

vate equity, e venture capital.

• Lidar com os aspectos institucionais 

que permeiam o funcionamento do 

mercado financeiro.

• Desenvolver inovações financeiras e  

avaliar o êxito de mercado de um novo 

instrumento, uma combinação criativa 

de instrumentos previamente existen-

tes ou uma nova solução de proble-

mas de investimento e/ou gestão.
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ÊNFASE EM 
MICROECONOMIA 
APLICADA 

CARREIRA DESEJADA
Posições em empresas públicas e pri-

vadas, consultorias econômicas, agências 

regulatórias, diferentes esferas do gover-

no, organizações não-governamentais ou 

com impacto social, organismos interna-

cionais, as quais exijam as habilidades 

abaixo.

MATÉRIAS DA ÊNFASE
Econometria III, Ciência Política Brasilei-

ra, Organização Industrial, Economia Políti-

ca, Microeconomia do Desenvolvimento, Te-

oria e Política Macroeconômica II, Finanças 

Corporativas I, Microeconomia Avançada I, 

História Econômica, Econometria Aplicada, 

Microeconomia Avançada II, Microecono-

mia Avançada III, Microeconomia Avançada 

IV, Economia do Setor Público, Economia 

Internacional, Finanças Corporativas II.

HABILIDADES ADQUIRIDAS 
O estudante será um profissional ca-

paz de: 

• Analisar o ambiente econômico e rea-

lizar a projeção de cenários.

• Avaliar a interação e concorrência en-

tre empresas.

• Realizar estudo da regulação e da de-

fesa da concorrência.

• Definir e analisar os impactos de po-

líticas microeconômicas (tais como 

políticas trabalhistas, marcos regula-

tórios etc.) sobre o bem-estar social 

e, em especial, na definição e análise 

de bem-estar das políticas tributárias.

• Dominar a visão dos modelos de toma-

das de decisão de consumidores e fir-

mas, de precificação e diferentes estru-

turas de competição no mercado. 

• Entender como se dá a interação estra-

tégica entre os agentes econômicos.
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ÊNFASE EM 
MACROECONOMIA 
APLICADA

CARREIRA DESEJADA
Posições no setor privado, em empresas 

ou instituições financeiras e consultorias, 

diferentes secretarias de governo e ministé-

rios, organismos internacionais, instituições 

de regulação e avaliação das políticas ma-

croeconômica, as quais exijam as habilida-

des abaixo. 

MATÉRIAS DA ÊNFASE
Econometria III, Ciência Política Brasi-

leira, Organização Industrial, Economia Po-

lítica, Macroeconomia Avançada I, Teoria e 

Política Macroeconômica II, Economia Mo-

netária, Finanças Internacionais e Crises, 

História Econômica, Econometria Aplica-

da, Economia do Setor Público, Economia 

Internacional, Macroeconomia Avançada II, 

Macroeconomia em Economias Emergen-

tes, Macroeconomia Financeira.

HABILIDADES ADQUIRIDAS 
O estudante será um profissional ca-

paz de: 

• Analisar cenários e realizar projeções.

• Planejar e elaborar políticas governa-

mentais.

• Formular e implantar políticas econômi-

cas, principalmente para apoio a econo-

mias em desenvolvimento ou recupera-

ção de países em situações de crise.

• Compreender os principais eixos de 

política econômica (fiscal, monetária e 

cambial), bem como o funcionamento 

dos mercados financeiros internacio-

nais e a origem de crises financeiras in-

ternacionais.

• Compreender como a integração eco-

nômica com outros países afeta a polí-

tica econômica.

• Avaliar como os diferentes ambien-

tes, que distinguem as economias em 

desenvolvimento das economias in-

dustriais avançadas, afetam a maneira 

como estas operam em nível macroe-

conômico.

• Compreender como se dão as escolhas 

de diferentes políticas governamen-

tais, a partir do estudo dos tópicos so-

bre redistribuição e falhas de governo.

• Entender modelos de desemprego 

de equilíbrio e salário eficiência, con-

sumo e precificação de ativos, teoria 

de investimentos, política monetária 

e inconsistência temporal, senhoria-

gem e inflação.
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ECONOMIA 
POLÍTICA 

CARREIRA DESEJADA
Atuação em diferentes posições no se-

tor privado, em departamentos de pesquisa 

de instituições financeiras, em consultorias 

econômicas e políticas, no governo, em em-

presas públicas e privadas, entidades do 

terceiro setor e organismos internacionais, 

as quais exijam as habilidades abaixo.

MATÉRIAS DA ÊNFASE
Econometria III, Ciência Política Brasilei-

ra, Organização Industrial, Economia Polí-

tica, Microeconomia do Desenvolvimento, 

Teoria e Política Macroeconômica II, Econo-

mia Política das Instituições, História Econô-

mica, Econometria Aplicada, Ciência Política 

Avançada, Economia Política do Desenvolvi-

mento, Macroeconomia Política, Economia 

do Setor Público, Economia Internacional 

3º tri, Metodologia e Técnicas de Pesquisa - 

Projeto III, Tópicos em Economia – ANPEC.

HABILIDADES ADQUIRIDAS 
O estudante será um profissional ca-

paz de: 

• Analisar o papel do Estado e de suas 

instituições, no estudo de como elei-

tores, políticos, partidos, governos e 

instituições interagem para determinar 

o desempenho econômico e social de 

um país.

• Analisar os problemas sociais, procu-

rando entender os fatores por trás das 

políticas e dos resultados econômicos 

observados na realidade. Por exemplo, 

são questões tradicionais da Economia 

Política moderna: Por que alguns países 

crescem mais do que outros? Por que 

instituições ineficientes são frequente-

mente persistentes? Qual é o impacto 

da legislação eleitoral sobre a organiza-

ção do sistema partidário e o compor-

tamento dos políticos? 

• Analisar e traçar cenários econômicos 

e políticos, bem como atuar e apoiar o 

planejamento, elaboração e implemen-

tação de políticas econômicas.

• Pensar de maneira independente, como 

cientista social, sobre os principais te-

mas com que se depara a sociedade 

brasileira contemporânea, com desta-

que para questões relacionadas a cres-

cimento econômico, desenvolvimento 

e desigualdade, corrupção, políticas 

macroeconômicas (política fiscal, mo-

netária e cambial) e reformas políticas 

e estruturais.
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BOLSAS DE ESTUDOS CURSOS 
EXTRACURRICULARES

INTERCÂMBIO

BOLSA MÉRITO*
Não restituível, concedida por todo 
o curso*.

• Concedida aos 15 melhores colocados 

no processo seletivo via vestibular.

*Para a manutenção da bolsa mérito o aluno deve man-

ter excelente desempenho acadêmico. Concedida ape-

nas para ingressantes via vestibular.

Criado em 1965, o Fundo de Bolsas se mantém com doações de empresas, 
pessoas físicas, ex-alunos e com o reembolso dos ex-bolsistas.

A FGV EESP é parceira de diversas insti-

tuições de excelência no ensino da Econo-

mia. A partir do 7º semestre, o aluno pode 

vivenciar grandes experiências acadêmicas 

e culturais em universidades nos EUA, Ca-

nadá, Alemanha, Espanha, Suíça, Inglaterra, 

Noruega, França, Holanda, Portugal, Aus-

trália, Nova Zelândia e Chile.

Duas modalidades de acordos (bilaterais 

e freemover).

ENTIDADES ESTUDANTIS
• CJE – Consultoria Junior de Economia

• EESP Ensina

• Atlética – Diretório Acadêmico

• CRD – Conselho de Representação 

Discente

• GV Cult (música, arte, teatro, fotografia)

ATIVIDADES ACADÊMICAS
• Iniciação Científica

• Auxílio à pesquisa 12 Centros de 

Estudos

• Monitorias, laboratórios e auxilio 

docência

• Atividades socioeducativas e de 

extensão coordenada pelos próprios 

alunos

BOLSAS DE 20% A 100%
Financiamento de 20% a 100% do 
valor da mensalidade, sem juros**.

• Pode ser solicitado desde o 1º 

semestre do curso.

• Reembolso a partir 6º ano posterior 

ao ingresso.

**Sobre o valor financiado incide apenas a correção mo-

netária.

• Curso de Francês e Cultura Francesa

• Curso de Verão no Rio de Janeiro

• Curso de Férias na Universidade Paris-Sorbonne

Mais informações: fgv.br/eesp

“Além da sólida formação, o curso de graduação em Economia da FGV 

EESP desenvolve competências e habilidades importantes para carreira 

profissional do aluno e que são demandadas no mercado de trabalho.“

Joelson Sampaio, Coordenador do Curso de Graduação da EESP

“Estar na EESP tem sido, para mim, uma grande experiência. Aprendo 

tanto com meus amigos, quanto com os professores, que são altamente 

qualificados. Pelo fato de estudar na EESP, pude ter oportunidades 

incríveis como fundar uma entidade, participar da criação de um centro 

de estudos, participar de competições de alto nível e muito apoio para 

aprender assuntos que beiram a fronteira do conhecimento. Tudo isso só 

é possível graças a todas as pessoas incríveis que fazem parte da EESP.”

Aluno Akira Okuno
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Para concorrer às vagas, os candidatos poderão optar por um dos seguintes modos de 

inscrição:

a) Inscrição no Processo Seletivo Vestibular;

b) Inscrição no Processo Seletivo com base nas notas do IB - INTERNATIONAL BACCA-

LAUREATE DIPLOMA;

VESTIBULAR (95 VAGAS)
1ª Fase: provas de múltipla escolha de Matemática (30 questões), Biologia, História, Geo-

grafia, Inglês, Física, Química e Língua Portuguesa (15 questões cada).

2ª Fase: provas discursivas de Matemática (peso 2), Língua Portuguesa e Redação (peso 

1 cada).

IB - INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA (+5 vagas)

Somente poderá concorrer às vagas reservadas ao Processo Seletivo com base no IB – 

International Baccalaureate Diploma o candidato que realizar os seguintes exames:

• Matemática (higher level)

• Língua portuguesa (standard level)

CONVERSAS COM 
ECONOMISTAS

PROCESSO SELETIVO

Saiba mais sobre a Profissão de Economista e o Curso.

Palestras com professores e bate-papo com alunos.

• Datas e horários: fgv.br/eesp/graduacao

INFORMAÇÕES SOBRE O 
PROCESSO SELETIVO

fgv.br/processoseletivo
(11) 3799 2229 | 0800 770 0423

INSCRIÇÕES
Datas e inscrições, apenas pelo site: fgv.br/eesp



ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO
Rua Itapeva, 474
13º andar – Bela Vista
São Paulo/SP
CEP 01332-000

Tel: (11) 3799 3370 
economia@fgv.br
      fgv.eesp
      fgv/eesp
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