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PÓS-GRADUAÇÃO EM 
GESTÃO FINANCEIRA

ÁREA:  
ECONOMIA E FINANÇAS 
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LÍDER NO IGC/MEC
Está no topo do ranking nacional do Índice Geral 

de Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC), 

com suas escolas ocupando as três primeiras posições.

REVISTA FORBES
Apontada como uma das principais instituições que 

formam os melhores CEOs no Brasil pela Forbes.

POR QUE 
ESCOLHER 
A FGV?
Com mais de 70 anos de história, a Funda-

ção Getulio Vargas surgiu com o objetivo 

de promover o desenvolvimento do Brasil. 

Ao longo do tempo, ampliou sua área de 

atuação, sendo reconhecida pela excelên-

cia ao produzir conhecimento. No cenário 

internacional, a FGV vem se destacando 

cada vez mais, obtendo diversos prêmios 

e muitas conquistas.

PARCERIAS
INTERNACIONAIS
Parcerias com mais de 200 instituições 

internacionais de renome.

É considerada o melhor centro 

de conhecimento (think tank) 

da América Latina e o 3º do 

mundo, segundo o 2020 
Global Go To Think Tank Index 

Report.

THINK
TANK
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SOBRE O CURSO 
PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO 
FINANCEIRA
O planejamento financeiro de uma empresa é uma tarefa 

que exige competências e habilidades muito específicas. 

Com a Pós-Graduação em Gestão Financeira você irá 

atualizar, aprofundar os conceitos e aprender a utilizar 

ferramentas de análise contábil e financeira que aumentam 

o índice de sucesso nas tomadas de decisão visando a

sustentabilidade do negócio.

Você irá adquirir:

• Capacidade de planejamento, execução e controle

das finanças de uma organização;

• Conhecimento sobre as normas internacionais de

Contabilidade e o uso desta ciência para tomar

decisões;

• Domínio de ferramentas que possibilitam transformar

o plano estratégico da empresa em medidas tática e

operacionais que gerem valor para a empresa.

PARA QUEM É?
Direcionado a graduados e recém-graduados que desejam 

qualificação e aprofundamento na área de Finanças. O 

curso se destina a profissionais que atuam ou pretendem 

atuar em setores financeiros e contábeis, ou tenham 

interesse em desenvolver técnicas para aplicação em seus 

próprios negócios.
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COMO ACONTECE?
O conteúdo que será abordado no curso, 

além de ser definido e avaliado pelas 

Escolas FGV, trata o que há de mais atual 

nas áreas específicas, sendo também 

abordado com um viés prático, 

possibilitado pelo time de Professores 

Executivos criteriosamente selecionados 

para possibilitar aos alunos a discussão, a 

troca de experiências em sala de aula e o 

suporte necessário na realização das 

atividades, que simulam a aplicação 

prática dos conteúdos.

JOÃO PAULO FRANCO DE ABREU
COORDENAÇÃO

João Paulo Abreu é Mestre em Administração de Empresas pelo IBMEC -RJ com enfase em Finanças: Avaliação de Empresas 

e Opções Reais. MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Pós graduado em Engenharia Legal, Perícias e 

Avaliações na PUC-Rio. Engenheiro Mecânico pela PUC-Rio. Analista de Investimentos na NSG CAPITAL especializado em 

avaliação de empresas e ativos. Diretor Financeiro da Baldoni Produtos Naturais. Trabalhou como engenheiro na Shell na área 

de planejamento de distribuição nacional e internacional de lubrificantes como Deployment Planner. Trabalhou como 

engenheiro na GE Aviation - General Electric no RTCoE (Repair Technical Center of Excellence), área de pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias para desenvolvimento de reparos em motores a jato como Development Engineer. 

Com larga experiência em engenharia de produção na indústria metalúrgica e construção civil.
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Carga Horária Total (horas/aula) 432

PROGRAMA E
CARGA HORÁRIA

1. Controladoria

36h/a

2. Corporate Finance

36h/a

3. Contabilidade Financeira

36h/a

4. Economia Empresarial

36h/a

5. Gestão de Custos

36h/a

6. Governança Corporativa

36h/a

7. Gestão de Tributos

36h/a

8. Plano de Negócios

72h/a

9. Métodos Quantitativos Aplicados a Corporate Finance

36h/a

10. Orçamento e Controle

36h/a

11. Valuation

36h/a
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Controladoria

Sistemas de controle gerencial. Estrutura funcional 

e unidade de negócios, pela ótica do controle. 

Preços de transferência e suas aplicações 

gerenciais. Relatórios de desempenho financeiro. 

Análise de variação da receita. 

Contabilidade Financeira

Contabilidade e o sistema de informação contábil. 

Fundamentos da contabilidade. Estrutura das 

Demonstrações Contábeis. Elaboração das 

Demonstrações Contábeis e composição do 

Patrimônio Líquido. Análise econômico-financeira.

Corporate Finance

Visão geral de finanças; relação risco e retorno; modelo de 

precificação de ativos – CAPM; cálculo do custo de capital de 

uma empresa – CMPC; modelo dinâmico de gestão do capital 

de giro e indicadores financeiros; Projeção dos fluxos de caixa 

dos projetos de investimentos; Modelos de análise de 

viabilidade, priorização e acompanhamento da performance 

dos projetos de investimentos.  

 Economia Empresarial

A ciência econômica e a teoria da demanda e da 

oferta. Maximização do lucro e mercados não 

competitivos: Monopólios e Oligopólios. Controle da 

inflação e a política monetária. Mensuração da 

atividade econômica e o crescimento econômico de 

longo prazo. Sustentabilidade das contas públicas e 

instrumentos de política monetária do Banco Central. 

Ciclos econômicos, políticas cambiais e balanço de 

pagamentos. Teoria do Comércio. Brasil na economia 

mundial. 

GRADE
CURRICULAR

Gestão de Custos

Contabilidade de custos. Conceitos e classificação 

de custos e despesas. Métodos de custeio. 

Formação de preços.  

Governança Corporativa

Modelos e arquitetura de governança corporativa. 

Boas práticas de governança corporativa. 

Princípios de governança. Aspectos 

comportamentais do processo decisório. Geração 

de valor e práticas do conselho de administração. 
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Gestão de Tributos

Sistema tributário brasileiro. Imposto de Renda das 

Pessoas Jurídicas – IRPJ. Incidência dos tributos no 

lucro das empresas. Tributos incidentes sobre o 

faturamento. Aspectos materiais e temporais da 

tributação. 

Plano de Negócios

Ambiente de negócios e fatores de impacto na 

sociedade. Processo empreendedor. Oportunidades 

de negócios. Importância dos modelos de negócios. 

Persona, proposta de valor, Canvas. Estrutura do 

Plano de negócios.

Métodos Quantitativos Aplicados a 
Corporate Finance 

Efeitos do valor do dinheiro no tempo. Diferença 

entre custo de oportunidade e taxa mínima de 

atratividade. Juros simples. Regimes de 

capitalização. Taxas do mercado financeiro. 

Sistemas de amortização e séries de pagamento. 

Análise de investimentos. Modelagem 

matemática. 

Orçamento e Controle

Conceitos fundamentais do orçamento e do 

controle. Métodos de orçamento. Ambiente pré-

orçamentário, a elaboração orçamentária e o 

controle orçamentário. Orçamento por Centros de 

Responsabilidade. Orçamento dos gastos variáveis. 

Orçamento de investimentos e financiamentos. 

Valuation

Fundamentos de avaliação de empresas; o custo de 

capital dos investimentos; a influência da 

alavancagem financeira no custo de capital próprio; 

indicadores de performance dos negócios; 

principais métodos de avaliação de empresas e 

aspectos considerados no processo de fusões, 

aquisições e geração de valor.
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COMO É O 
PROCESSO DE 
SELEÇÃO?

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Confira o passo a passo do processo seletivo:

 Atenção: o prazo limite de inscrição é informado no site: candidatos que se inscrevem próximo a data
limite devem ter ciência que o resultado do processo seletivo também será disponibilizado próximo ao
início do curso. Casos de ingressantes após a data estipulada,  é importante atentar-se que a primeira
disciplina já iniciada entrará como trancada, sendo necessário o cumprimento da mesma posteriormente.

 As informações submetidas pelos candidatos e o resultado do processo seletivo serão mantidos em
caráter confidencial e divulgados apenas aos e-mails cadastrados na inscrição;

 O processo seletivo é válido por um ano e não garante a vaga;

 As matrículas serão aceitas enquanto houver disponibilidade de vagas.

Inscrição 

Preenchimento do formulário online de inscrição pelo site fgv.br/educacao-executiva 

Análise curricular

Envio do currículo atualizado, através de upload, e em português

Reunião informativa 
Participação em reunião

Matrícula
Divulgação do resultado do processo e realização da matrícula 

https://educacao-executiva.fgv.br/sp/sao-paulo/cursos/mba-pos-graduacao?geo-popup=hide
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ONDE ESTUDAR, 
DATA DE INÍCIO 

Para as turmas de sábado (quinzenais), as provas serão realizadas às sextas-feiras no período noturno.

As aulas inaugurais e eventuais aulas de reposição, provas substitutivas, palestras temáticas e outras 

atividades extracurriculares podem ser realizadas em outro dia da semana e horário que não os 

definidos para a aula.

E HORÁRIO DAS 
AULAS

PAULISTA
Av. Paulista, 548 - andar intermediário
Data de início: 28/09/2022

Horário das aulas: 4as e 5as feiras, das 19h às 22h30
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INVESTIMENTO

À Vista

5 Parcelas

10 Parcelas

18 Parcelas

20 Parcelas

25 Parcelas

Formas de pagamento

Valor a partir 

de 

18/07/2022

Valor com desconto 

para matrículas até 

20/05/2022

Valor com desconto 

para matrículas até 

15/07/2022

R$ 26.985,72

Formas de Pagamento

Boleto Bancário ou Cartão de Crédito - compra recorrente (Visa e Mastercard). O primeiro pagamento deverá 

ser realizado via boleto bancário e terá como data de vencimento 3 (três) dias corridos após a efetivação de 

matrícula. As demais parcelas poderão ser pagas via cartão de crédito ou boleto e terão vencimento para o dia 

10 (dez), a partir do mês do início do curso.

Pagamento via boleto bancário

Se a opção do pagamento selecionado na inscrição foi de pessoa física, o boleto será enviado para o e-mail 

cadastrado. A emissão de uma segunda via, por atraso, implicará em acréscimo de 2%, a título de cláusula penal 

não compensatória e juros de 1% ao mês sobre o valor na data de sua quitação.

Pagamento via cartão de crédito

A modalidade de cartão de crédito disponibilizada é a de compra recorrente (Visa e Mastercard), o valor da 

parcela é descontado mensalmente, sem bloquear o valor total do curso no limite de cartão.

Pagamento por empresas (pessoa jurídica)

O candidato deverá trazer uma carta de autorização da empresa.

 Os planos de investimentos serão válidos para candidatos aprovados com matrículas efetivadas até as

datas mencionadas acima. O processo de matrícula compreende entrega da documentação, assinatura do

contrato e pagamento da primeira parcela. Todo parcelamento incide juros de 1,0% a.m.

30 Parcelas

 R$ 26.456,41

R$ 5.397,10

R$ 2.765,67

R$ 1.597,39

R$ 1.451,57

R$ 1.189,41

R$ 1.014,99

R$ 5.505,08

R$ 2.821,00

R$ 1.629,35

R$ 1.480,62

R$ 1.213,20

R$ 1.035,29

R$ 28.334,82

R$ 5.780,30

R$ 2.962,03

R$ 1.710,81

R$ 1.554,64

R$ 1.273,85

R$ 1.087,05
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MATRÍCULA

Ainda que o candidato seja aprovado no processo seletivo, a matrícula somente é efetivada após a entrega 

de toda documentação exigida, pagamento do boleto e assinatura do contrato. Ela poderá ser efetuada 

por procurador habilitado, por instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, 

em que deverão ser outorgados poderes para matrícula e para assinatura do contrato. 

Fique ligado

No caso de documentos originais em língua estrangeira, será obrigatória a apresentação de tradução ju-

ramentada na entrega da documentação.

Aproveite

Matrículas simultâneas de funcionários da mesma empresa têm desconto de 5%, com apresentação do 

contracheque ou crachá. 

Documentação obrigatória: 

»  Diploma de nível superior ou, na falta deste, certificado de conclusão do curso de graduação ou a cartei-

ra de identidade profissional, emitida por órgão de classe de profissões regulamentadas (*);

» Histórico escolar do curso de graduação com a carga horária total do curso (mínima de 1.600 horas-

aula(*);

» Cédula de identidade (**);

» Foto recente 3x4 (colorida);

» Comprovante de residência (**);

» Certificado de conclusão de curso realizado na FGV no caso de ex-alunos (***);

»  Alunos estrangeiros: é necessário também apresentar os seguintes documentos (não se aplicam aos

estrangeiros que já têm visto de permanência ou de trabalho):

- Passaporte ou documento equivalente (**);

-  Visto temporário de estudante concedido pela autoridade consular brasileira situada no respectivo

país de origem;

- Cópia de apólice de seguro com vigência para o período do curso a ser realizado;

- Prova de meios de subsistência no país durante o curso, no caso de ser bolsista;

- O diploma e o histórico deverão ser apresentados com tradução juramentada.

(*) Graduação superior com carga horária mínima de 1600 horas-aula. Não serão aceitos para ingresso certificados de cursos 

superiores sequenciais em formação específica. 

Declaração de conclusão emitida há no máximo 12 meses pela Instituição de Ensino Superior onde o curso foi realizado. Somente 

cópias autenticadas ou cópias simples junto com documentos originais para autenticação no ato da matrícula. Sendo que o 

certificado é válido apenas para a matrícula, o diploma deverá ser entregue até o final do curso. O candidato deverá 

impreterivelmente ter colado grau para efetivar a matrícula. No certificado de conclusão do curso e no histórico escolar, deve constar 

a data de colação de grau já realizada. 

(**) cópia simples e documentos originais. 

(***)  ex-alunos da FGV têm direito a um percentual de desconto sobre o valor total do curso, que será informado no ato da matrícula 

mediante apresentação da documentação exigida. Os descontos não são cumulativos.
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Interrupções de matrícula

De acordo com o regulamento dos cursos, o trancamento de disciplinas tem finalidade unicamente aca-

dêmica (notas e faltas), e, caso seja efetuado, permanecem válidos todos os compromissos financeiros 

assumidos pelo aluno em relação ao curso.

Na falta de quórum na turma escolhida, o candidato poderá participar do processo de seleção para outros 

cursos disponíveis de seu interesse que tenham vaga ou optar pela restituição integral do valor pago.

Para cancelamentos antes do início do curso, serão adotados os seguintes critérios:

Atenção aos prazos de devolução de valores pagos (sem correção), inclusive em caso de cancelamento

do curso por falta de quórum:

»  Pagamento via boleto: prazo estimado de até 15 dias úteis, por meio de depósito bancário, em conta

corrente do responsável financeiro.

»  Pagamento via cartão de crédito: A compensação do pagamento via cartão de crédito demora 30 dias

da data da compra, ou seja, para efetivar a restituição em conta bancária o prazo estimado é de até 42

dias após o vencimento da mensalidade. Caso o pagamento da mensalidade não tenha sido confirmado

pela operadora do cartão, a FGV realizará o cancelamento da compra junto à operadora e o estorno será

feito diretamente por ela ao aluno, dentro dos tramites da operadora.

Parcerias

A FGV oferece desconto para funcionários de organizações parceiras. Para isso, basta que, no ato 

da matrícula, o candidato informe a sua empresa e apresente o documento de identidade 

funcional que comprove o vínculo empregatício. 
Atenção

O desconto não é retroativo, não sendo, portanto, aplicável às matrículas firmadas antes da data 

de assinatura da parceria e/ou da entrega do convênio assinado à FGV. Caso o interessado no curso 

não solicite o desconto no ato da inscrição, ele não poderá obter o benefício previsto neste acordo de 

parceria. Para mais informações sobre como sua empresa pode se tornar parceira da FGV, envie um e-

mail para: parcerias.mgmsp@fgv.br.

Desconto para ex-alunos FGV

Se você é ex-aluno da FGV, a instituição oferece desconto para os concluintes dos cursos abaixo:

» Até 30 dias: devolução de 100% do valor pago;

» Até 15 dias: será descontado 2% do valor total contratado;

» Inferior a 15 dias: será descontada 4% do valor total contratado.

Curso de Origem Curso de Destino Condição Especial

Especialização (MBA, Master, CEAG, 
CEAHS), Pós Graduação e 

Mestrados (*)

MBA/Master (Lato Sensu)
15%

Curta e Média Duração Presencial, 
Pós ADM, MBA e Pré Master 10%

Graduação / MBA e Mestrados(*), 
Pós Graduação

Curta e Média Duração 
Presencial

15%

Curta e Média Duração(**)

(*) Formados em cursos da FGV; 

(**) Concluintes de cursos de curta e média-duração presencial (Educação Executiva, EESP, CADEMP, Direito SP e Rio e Online) da 

FGV;

(**) Desconto não será concedido para cursos gratuitos.

(***) Ex Alunos de Pós graduação em Administração de Empresas tem direito ao pedido de equivalência desde de que esteja dentro 

do prazo regulamentado.

Atenção! O desconto não é retroativo nem cumulativo com outros descontos ou bolsas e não será concedido aos ex-alunos de 
cursos gratuitos. IMPORTANTE: Conforme cláusula Primeira do Contrato de Prestação de Serviço Educacional, a FGV se reserva o 
direito de alterar a data de início do curso ou de cancelá-lo, na hipótese de não ser atingido o número mínimo de alunos necessários 
à cobertura dos custos envolvidos, sendo garantido ao(à) aluno(a), sem qualquer correção, a devolução das quantias pagas. 
Adicionalmente, a FGV se reserva o direito de introduzir melhorias e/ou aperfeiçoamentos no curso, podendo, para tanto, alterar seu 
conteúdo e/ou a ementa das disciplinas, desde que tais melhorias e/ou aperfeiçoamentos preservem o objetivo acadêmico do curso 
e não importem em ônus adicional para o(a) aluno (a) ou na redução da carga horária total.
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Programas Internacionais

Os programas internacionais oferecidos como extensão aos cursos de Pós Graduação são 

realizados em parceria com as principais instituições internacionais da Europa, Ásia e Estados 

Unidos. 

Os principais objetivos desses cursos são: 

» Ganho de visão internacionalizada de negócios;

»  Networking com alunos da FGV e representantes de em-presas nacionais e multinacionais de todo o

Brasil;

»  Troca de informações com os docentes, executivos ame-ricanos ou europeus;

» Formação acadêmica internacional;

» Aculturamento pessoal.

Aproveitamento no MBA

Depois de formado na Pós-Graduação, já com base sólida em gestão e mais experiência profissional, o 

aluno poderá complementar a sua formação escolhendo um MBA FGV que melhor se encaixar nas suas 

novas metas profissionais. Esse benefício ajuda você a economizar tempo e dinheiro para se concentrar 

no que realmente importa: a sua carreira.

No MBA escolhido, o aluno cursará disciplinas específicas da sua área de conhecimento. Ao final do pro- 

grama, o aluno receberá o certificado de MBA na área específica.

Para aproveitar esse benefício especial, o aluno terá até, no máximo, 60 meses após a finalização da Pós-

Graduação para iniciar o novo curso.

TIRE SUAS DÚVIDAS
Núcleo de Admissão e Matrículas Atendimento: 
de 2ª a 6ª feira das 8h às 17h

FGV Faria Lima
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.188 - 2º andar 

cursopresencialsp@fgv.br

Telefone: (11) 3799-3455

WhatsApp: (11) 3799-3455

FGV Paulista
Av. Paulista, 548 - andar intermediário 

cursopresencialsp@fgv.br

Telefone: (11) 3799-3455

WhatsApp: (11) 3799-3455

FGV 9 de Julho
Rua Itapeva, 432 - 2º andar 

cursopresencialsp@fgv.br

Telefone: (11) 3799-3455

WhatsApp: (11) 3799-3455

https://wa.me/551137993455
https://wa.me/551137993455
https://wa.me/551137993455
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mais influentes do A única brasileira entre as instituições de ensino

mundo no Linkedin

Líder no ranking nacional do índice geral de cursos do

MEC, ocupando as três primeiras colocações;

Eleita uma das marcas mais relevantes do Brasil,
segundo a Academia Brasileira de Marketing;

Está entre os 10 melhores think tanks do mundo e se manteve

em 1º lugar na América Latina pelo Global Go to Think Tanks Index Report 2016.

EXCELÊNCIA FGV 

Há mais de 72 anos, a FGV é pioneira no campo da educação, sendo referência não 

só pelos seus reconhecidos programas de graduação, mestrado e doutorado, como 

também pelo desenvolvimento de pesquisas e pela divulgação de estatísticas ma-

croeconômicas, tais como: índices gerais de preços, índices setoriais, indicadores de 

preços agropecuários, preços e custos.

Reconhecida pela sua qualidade no mundo inteiro, a FGV é uma das maiores institui-

ções de ensino do Brasil e referência no mercado de trabalho:
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UNIDADE FARIA LIMA • UNIDADE PAULISTA • UNIDADE 9 DE JULHO 

11 3799-3455

fgv.br/pos

https://educacao-executiva.fgv.br/sp/sao-paulo/cursos/mba-pos-graduacao?geo-popup=hide
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