
VOCÊ SABE
DO QUE É
FEITO NOSSO
SUCESSO?

ANA HORTÊNCIA EGITO
Aluna de Relações Internacionais
4º período - CEO da Enactus.

• Administração 
• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Direito

• Engenharia Civil
• Engenharia de Produção
• Jornalismo
• Propaganda & Marketing
• Relações Internacionais



O MUNDO 
HOJE É
LIDERANÇA.

FORMAR
LÍDERES
FAZ PARTE
DO IBMEC.

LAURA BARROS
Ex-aluna de graduação e
Diretora de Marca L’Occitane
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os criativos, os talentosos, os inovadores, os irreverentes e 
os ousados. Queremos reunir todos aqueles que correm atrás do que acreditam. E 
não buscam um futuro rotulado. Porque são eles que não se cansam de tentar, que 
nunca desistem, que sabem o poder de uma ideia. 

Queremos esses porque só esses têm a ambição e a vontade de reinventar o mundo 
com as próprias mãos. O mundo hoje é dos empreendedores. Não estamos falando 
apenas dos que abrem o próprio negócio. Empreendedorismo é muito mais. É uma 
atitude, é a busca incessante pela inovação, pela mudança, pela transformação. 
Empreendedorismo é o que move o mundo, mais do que nunca. 

Queremos que o Brasil seja uma nação diferente. Uma nação capaz de brilhar ainda 
mais nesse novo mundo. E queremos formar essa nação, dar a ela as ferramentas 
para aproveitar as oportunidades que estão por toda a parte. Queremos que liderem 
esse momento único. Não por obrigação, mas por instinto. 

Isso é o que queremos. Mas não basta querer. É preciso fazer. Somos uma escola de 
negócios que nasceu da inovação e nunca paramos de nos reinventar. Criamos um 
centro de empreendedorismo, criamos espaços pensados para estimular criatividade 
e interatividade entre alunos e professores, fizemos parcerias com universidades que 
são referências internacionais. Aqui valorizamos a meritocracia. Tudo para formar a 
nação de que o Brasil precisa. 

Vamos formar uma nação de líderes. Uma nação com uma nova atitude. Se tudo isso 
faz parte de você, o Ibmec é o seu lugar. 

Seja bem-vindo à nação de empreendedores.
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ARMATyA SEN
Prêmio Nobel de 
Economia de 1998

FRANCISCO REZEk
Jurista e ex-Ministro do
Supremo Tribunal Federal

MARIO VARGAS LLOSA
Escritor e Prêmio
Nobel de Literatura de 2010

MIGUEL REALE JR.
Jurista e ex-Ministro
da Justiça

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sociólogo e ex-Presidente 
do Brasil

MAÍLSON DA NóBREGA
Economista e ex-Ministro
da Fazenda

AyRES BRITTO
Jurista e ex-Presidente do 
Supremo Tribunal Federal

ROBERTO DA MATTA
Antropólogo e Ph.D. pela 
Universidade de Harvard

EXTENSÃO ACADÊMICA
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GUSTAVO FRANCO
Economista  e ex-Presidente
do Banco Central do Brasil

GUILHERME FIúZA
Jornalista e colunista da revista 
Época e do jornal O Globo

JOSÉ SCHEINkMAN
Economista e Professor da 
Universidade Columbia

JOSÉ RAMOS-HORTA
Ex-presidente do Timor Leste e 
Prêmio Nobel da Paz de 1996

ALBERT FISHLOw
Economista e Professor Emérito 
da Universidade Columbia

RANDy SIMMONS
Pesquisador e diretor do 
Instituto de Economia Política
da Universidade de Utah

LUIZ FELIPE LAMPREIA
Sociólogo e  ex-Ministro das 
Relações Exteriores

JONATHAN wHEATLEy
Economista e editor da revista 
Financial Times
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Uma iniciativa do CNPq que propõe o desenvolvimento 
do pensamento científico e a iniciação à pesquisa dos 
estudantes de graduação do ensino superior. Anualmente, 
são distribuídas 12 bolsas com duração de 12 meses.

O PROBIC Ibmec é um programa de bolsas complementar 
voltado para a iniciação à pesquisa dos estudantes 
das graduações de Administração, Ciências Contábeis, 
Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia de 
Produção e Relações Internacionais.

PIBIC

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PROBIC
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MARCOS TROyJO
Diplomata e Diretor 
do BRICLab da
Columbia University

FRANCISCO wEFFORT
Doutor em Ciência
Política pela Universidade
de São Paulo

PROFESSORES CONvIDADOS
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PRÊMIO IBMEC DE
EXCELÊNCIA ACADÊMICA

O prêmio de excelência acadêmica é entregue 
semestralmente e faz parte do programa 
de Bolsas por Mérito, que concede aos 
dez estudantes de cada curso com melhor 
desempenho, bolsas de estudo parciais de 
até 30%. Os professores mais bem avaliados 
pelos alunos também são homenageados e 
recebem incentivos financeiros.

TEACHER ASSISTANTS (T.A.)

No Ibmec, os melhores alunos em cada 
disciplina são selecionados para as 
atividades de monitoria. É um ótimo 
exercício para quem deseja trabalhar como 
consultor no futuro ou ainda seguir a carreira 
de professor.



O Programa CEO Ibmec promove encontros 
semestrais com empreendedores e  grandes 
executivos que dividem suas experiências 
com os nossos alunos.

Os alunos dos cursos de graduação e pós-
graduação do Ibmec foram os primeiros 
a realizar teste de aptidão financeira 
certificado pelo Bloomberg Institute.

PROGRAMA CEO IBMEC BLOOMBERG INSTITuTE

INTEGRAÇÃO COM O MERCADO

ROBERTO JUSTUS
CEO do Grupo Newcomm.

wALTER LONGO
Mentor de estratégia e
inovação do Grupo Newcomm
e presidente da New Energy.

wASHINGTON OLIVETTO
Publicitário, Chairman
da wMcCann e vencedor do
1º Leão de Ouro brasileiro
no Festival de Cannes.

8



IBMEC CARREIRAS

O Ibmec tem uma das mais altas taxas de empregabilidade do 
mercado. Nosso departamento de carreiras orienta alunos 
e faz a ponte com empresas, em todas as etapas do curso. 
Mais que um centro de estágios, o Ibmec Carreiras apoia o 
aluno no planejamento de sua trajetória profissional.

ALuMNI

I COLóquIO MACROTENDÊNCIAS DA ECONOMIA BRASILEIRA

O Ibmec Alumni é uma rede de contatos criada para ex-alunos 
que completaram pelo menos um dos programas de Workshop, 
Graduação, Pós-Graduação e Mestrado do Ibmec.  Pertencer ao 
Ibmec Alumni abre portas para networking profissional, troca de 
experiências e desconto em rede de empresas parceiras.

Recentemente, realizamos a primeira edição deste evento que apresentou 
como como tema central a análise da situação econômica do País e contou 
com a participação dos economistas e ex-presidentes do Banco Central, 
Armínio Fraga, Henrique Meirelles e Gustavo Franco entre outros.
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São programas de intercâmbio desenvolvidos 
em parcerias com algumas das melhores 
escolas de negócios e universidades do mundo, 
com o objetivo de valorizar o currículo e ampliar 
os horizontes profissionais, proporcionando 
novas experiências, diversidade e flexibilidade 
aos participantes. Hoje, nossas parcerias já 
somam mais de 44 instituições conveniadas.

 CONvÊNIOS INTERNACIONAIS

INTERCÂMBIO
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ALEMANHA: Leipzig Graduate School of Management, Europäische 
Fachhochschule Rhein / Erft GmbH, European University. ARGENTINA: 
Universidad de Buenos Aires. ÁUSTRIA: IMC Fachhochschule krems.  
BÉLGICA: Hogeschool Universiteit Brussel. CANADÁ: University of Concordia, 
Université du Québec à Montréal. CHILE: Universidad de Talca. CHINA: Hult 
International Business School. EMIRADOS ÁRABES UNIDOS: Hult International 
Business School. ESPANHA: Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Huelva,  
IE Business School, Universitat Internacional de Catalunya, Universidad 
del Pais Vasco, European University. EUA: Claremont Graduate University, 
University of Arkansas, Ohio University, Florida International University,  
Hult International Business School. FINLÂNDIA: University of Tampere.  
FRANÇA: École de Management de Normandie, Grenoble École de Management, 
Université Pierre-Mendès-France, Institut de L’Administration des Entreprise, 
IPAG-Institut de Preparation a L´administration et a La Gestion, Université 
Paris Dauphine, Université de Strasbourg, EM Strasbourg, La Rochelle Business 
School. HOLANDA: Hogeschool van Amsterdam. ÍNDIA: Institute of Management 
Technology, Ghaziabad. INGLATERRA: Hult International Business School. 
ISRAEL: Tel Aviv University, The Hebrew University of Jerusalem. ITÁLIA: Università 
Degli Studi di Bergamo, Università degli Studi del Sannio. NOVA ZELÂNDIA: 
The University of waikato. POLÔNIA: University of Economics in katowice. 
PORTUGAL: Instituto Superior Técnico de Lisboa, Universidade de Coimbra, 
Universidade Lusíada de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Universidade do 
Algarve. SUÉCIA: kristianstad University. SUÍÇA: European University.

 Hult - International Business School IE Business School



wARREN 
BUFFETT

BOSTON 
COLLEGE

DISNEy
INSTITUTE

BABSON 
COLLEGE

JORNADAS ESPECIAIS
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Anualmente, nossos alunos participam de um 
encontro com o maior investidor do mundo.

Curso sobre como criar experiências inesquecíveis 
para os clientes com a instituição que é referência 
no mundo em encantamento e engajamento.

Programa sobre empreendedorismo na 
universidade que é destaque internacional 
nesta área.

Curso de extensão em uma das melhores 
universidades dos Estados Unidos.



AAPE POHJAVIRTA
Fundador da aceleradora
de negócios Sauna.

GARRICk JONES
Sócio da Ludic Group Londres, 
um dos maiores escritórios de 
Design Estratégico e Inovação.

MARCELO SALLES
Empreendedor e investidor anjo. 
Fundou a empresa Movile e a 
aceleradora de negócios 21212 

úLTIMOS 
PALESTRANTES

CENTRO DE EMPREENDEDORISMO IBMEC

Na unidade Centro e no espaço recém-inaugurado 
na unidade Barra, os alunos têm a possibilidade de 
participar de empresas juniores e utilizar, na prática, 
os conhecimentos que adquiriram em sala de aula.  Em 
2013, foram lançadas novas células empreendedoras 
para os cursos de Direito, Engenharia de Produção, 
Jornalismo e Propaganda & Marketing.

Uma das preocupações 
do CEI é permitir que 
os alunos aprendam 
com empreendedores 
experientes.
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IBMEC JR.

Desenvolvimento de projetos voltados a pequenas e 
médias empresas, proporcionando aos membros que 
a compõe um diferencial competitivo em relação ao 
mercado, por meio de networking, aquisição de know-
how e de um excelente posicionamento no mercado de 
trabalho.

iJuRIS

Os alunos da graduação em Direito podem atuar na 
prática por meio da iJuris, célula que congrega a 
Consultoria Júnior e o Centro de Estudos e Pesquisa em 
Direito Corporativo do Ibmec. 

CODE

A Content on Demand é a empresa júnior formada por 
alunos do curso de Jornalismo. Na CODE, eles já tiveram 
a oportunidade de realizar cobertura dos eventos do 
Ibmec e outros eventos externos, como a FLIP 2013.

CEMEC

Centro de Estudos especializado em Mercado de 
Capitais que busca promover o conhecimento e 
capacitar o aluno para a inserção no mercado de 
trabalho. 

PANORAMA

A Panorama é uma empresa júnior de consultoria 
internacional que atua como agente facilitador nas 
relações internacionais, promovendo uma maior 
inserção de empresas no mercado internacional e 
prestando serviços de consultoria de qualidade para 
empreendedores.

RESuLTANTE

Célula empreendedora que permite aos alunos da 
graduação em Engenharia de Produção prestar 
consultoria a empresas reais do mercado.

ENACTuS

É uma instituição sem fins lucrativos, que desenvolve 
projetos sócio-empreendedores com ênfase nas 
comunidades carentes do Rio de Janeiro, enxergando 
possibilidades, agindo e permitindo o progresso.

AGÊNCIA 217

Empresa formada por estudantes da graduação Ibmec, 
que atua na área de Comunicação e Marketing com 
a finalidade de solucionar de forma inovadora os 
problemas de seus clientes.
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uNIDADES

CAMPUS BARRA
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CAMPUS CENTRO
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Unidade Barra da Tijuca
Av. Armando Lombardi, 940 - Barra da Tijuca

facebook.com/ibmecbr
twitter.com/Ibmec_oficial
youtube.com/ibmectvUnidade Centro

Av. Presidente Wilson, 118 - Centro | RJ

(21) 3284-4000

www.ibmec.br/vestibular


