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O Mestrado Profissional em Economia das Faculdades Ibmec é um programa de pós-
graduação stricto sensu autorizado e recomendado pela Capes. O programa oferece sólida 
formação teórica e prática a profissionais que atuam ou desejam atuar nas áreas de 
Economia, Finanças e correlatas. O curso tem por objetivos: 

 
 Capacitar os alunos a exercer funções técnicas e de direção, em empresas nacionais 

e internacionais, bem como prestar serviços de consultoria;                   
 Motivar os alunos a pesquisar soluções inovadoras e criativas para os problemas 

que enfrentam na vida profissional; 
 Fornecer aos alunos amplo domínio de conhecimento teórico e aplicado em sua área 

de interesse específico; e 
 Iniciar a formação dos alunos nas atividades de pesquisa aplicada e docência em 

Economia. 
 

 

O curso é composto por: 

1) Disciplinas obrigatórias, que oferecem conhecimentos essenciais gerais na área de 
Economia. As disciplinas desse grupo são Métodos Quantitativos, Econometria, 
Microeconomia e Macroeconomia, com três créditos cada uma. 

2) Disciplinas eletivas, contemplando um conjunto de conhecimentos específicos, nas 
linhas de pesquisa do Mestrado, a saber, Macroeconomia e Desenvolvimento Econômico, 
Microeconomia Aplicada e Finanças (Financial Economics). Cada uma das linhas 
abrange certo número de disciplinas, de três créditos cada.  Com a supervisão do 
professor orientador, o aluno elege livremente, no mínimo, quatro delas, perfazendo um 
total mínimo de 12 créditos.                                                                                                    

3) Desenvolvimento e defesa da Dissertação de Mestrado. O Mestrado em Economia 
exige o desenvolvimento de uma dissertação, trabalho supervisionado por um orientador, 
no qual o aluno deve demonstrar capacidade de sistematização da literatura existente 
sobre o tema tratado e capacidade de aplicação dos métodos e técnicas de investigação 
científica ao ambiente profissional. O trabalho de desenvolvimento da dissertação de 
mestrado corresponde a nove créditos, incorporados ao programa de estudos do aluno 
somente depois que a dissertação tiver sido defendida e aprovada. Nenhum aluno poderá 
defender sua dissertação sem ter completado o número mínimo de 24 créditos exigidos 
em disciplinas, e sem que tenha obtido coeficiente de rendimento global igual ou superior 
a 7,0. 

O Curso de Mestrado em Economia exige um total mínimo de 48 (quarenta e oito) créditos, 
assim distribuídos: 
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MÓDULO DISCIPLINAS CRÉDITOS 

Disciplinas obrigatórias 4 12 

Disciplinas eletivas 4 12 

Dissertação -   24 

TOTAL 8 48 

 

 

 Análise de Investimentos 

 Análise de Projetos 

 Avaliação de Empresas 

 Corporate Finance 

 Derivativos 

 Finanças Comportamentais 

 Finanças Corporativas 

 Gestão de Carteiras 

 Opções Reais 

 Private Equity 

 Renda Fixa I 

 Renda Fixa II 

 Séries Temporais 

 Teoria dos Jogos 

* As disciplinas eletivas são oferecidas conforme os projetos de pesquisa e disponibilidade dos professores e a demanda dos alunos. 

Além das disciplinas listadas acima, o aluno também pode cursar as disciplinas do Mestrado 
em Administração do Ibmec como eletivas do Mestrado em Economia. 

São adotadas no curso modernas técnicas de ensino, consagradas nas melhores escolas 
de padrão internacional, como estudos de caso, práticas de laboratório, e simulações. 
Procura-se desenvolver a capacidade criativa e crítica de cada aluno e a aptidão para o 
trabalho em grupo, estimulando a troca de experiências entre o corpo docente e discente. 

 

O curso oferece recursos com tecnologia de ponta e instalações planejadas para facilitar a 
construção interativa do conhecimento. Os laboratórios de informática possuem as mais 
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modernas ferramentas de pesquisa, incluindo os aplicativos Matlab/Opencadd, Expert 
Choice, Quantum Fundos, Quantum Axis, Economática, SPSS, LISREL, Eviews e Decision 
Tools. 

Nossos alunos contam com assinaturas de diversos periódicos, impressos e via bancos de 
dados online, como Business Source Complete, ScienceDirect e a base de periódicos da 
CAPES. 

Alunos e professores dispõem de diversos equipamentos didáticos, tais como projetores 
multimídia, retroprojetores, DVDs, televisão, projetores de slides e outros. 

 

O Curso de Mestrado seleciona alunos para os regimes de carga de estudos integral (quatro 
disciplinas/quadrimestre) ou parcial (duas ou três disciplinas/quadrimestre). Para que possa 
completar seu programa de estudos em até seis quadrimestres, ininterruptamente, 
recomenda-se fortemente que o aluno se matricule em, no mínimo, duas disciplinas por 
quadrimestre. Cada aluno, em comum acordo com seu professor orientador, seleciona o 
programa de disciplinas dentro de sua área temática de pesquisa. 

As aulas são realizadas à noite, de segunda a quinta-feira, das 18h45min às 22h15min e, 
em caráter excepcional, às sextas-feiras, nesse mesmo horário, e aos sábados pela manhã, 
sempre em nossa unidade IBMEC localizada na Av. Presidente Wilson, 118. Centro, Rio de 
Janeiro. Cada disciplina é lecionada numa única noite, semanalmente. 
 
 

 
Para obtenção do título de Mestre em Economia, o candidato deve completar um mínimo 
de 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas, com coeficiente de rendimento igual ou 
superior a 7,0, bem como apresentar, defender e ter aprovada sua Dissertação de 
Mestrado, no prazo mínimo de 12 e máximo de 24 meses. Em condições excepcionais, 
sujeitas à aprovação da Coordenação do Curso, serão admitidas pequenas extensões para 
permitir o término da Dissertação e sua defesa. 

A defesa da Dissertação de Mestrado será realizada perante uma comissão julgadora, 
composta por membros qualificados, após aprovação do projeto de Dissertação de 
Mestrado do aluno, que deverá ser defendido em seminário.   
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Quadro Principal 

 

Antonio Marcos Duarte Júnior          
Ph.D.(1993) - Princeton University, EUA 
 
Carlos de Lamare Bastian Pinto 
Doutor (2009) - PUC-RJ 
 
Christiano Arrigoni Coelho 
Doutor (2007) - PUC-RJ 
 
Claudio Henrique Barbedo 
Doutor (2008) - COPPEAD/UFRJ 
 
Claudio Pitassi 
Doutor (2005) - PUC-RJ 
 
Fernado Filardi 
Doutor (2006) – USP 
 
Fernando Nascimento de Oliveira 
Doutor (2004) – PUC-RJ 
 
José Valentim Machado Vicente 
Doutor (2006) – IMPA 
 
Luiz de Magalhães Ozorio 
Doutor (2010) - PUC-RJ 
 

Luiz Flávio Autran Monteiro Gomes 
Ph.D. (1976) - University of California, 
EUA 
 
Marcelo de Albuquerque e Mello 
Ph.D. (2002) - University of Illinois at 
Urbana-Champaign, EUA 
 
Osmani Teixeira de Carvalho Guillén 
Doutor (2003) – EPGE-FGV 
 
 
Roberto Marcos da Silva Montezano 
Doutor (1985) – EPGE-FGV 
 
Rodrigo Novinski Nunes 
Doutor (2007) – IMPA 
 
Sergei Vieira Silva 
Doutor (2008) – IMPA 
 
Valter de Assis Moreno Jr. 
Ph.D. (2001) - The University of 
Michigan, EUA 
 

Quadro Complementar 
 
Ana Beatriz Gomes de Mello Moraes       
Doutora (2010) - UFRJ 
 
Ana Celano 
Doutora (2014) – EBAPE-FGV 
 
Marco Aurélio de Sá Ribeiro 
Doutor (2012) - EBAPE/FGV 
 
Maria Augusta Soares Machado 
Doutora (2000) – PUC-RJ 
 

 
Prof. Luiz de Magalhães Ozório                               
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Faculdades Ibmec-RJ                                         
Av. Pres. Wilson, 118                                          
Rio de Janeiro, RJ – 20030-020 
E-mail: LOzorio@ibmec.edu.br 

  
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

De 17/07/2017 a 14/08/2017. 

 

2. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
A inscrição no processo seletivo é feita online, por meio do preenchimento da ficha 
de inscrição disponível no site http://www.ibmec.br/mestrado/ e pagamento da taxa 
de R$ 200,00(duzentos reais). 
 
 

3. PROCESSO SELETIVO 

3.1. Primeira fase: pré-seleção 

Os candidatos deverão optar por um dos testes pré-seletivos, dentre os 
seguintes: 

 Prova do processo seletivo do Mestrado das Faculdades Ibmec, que 
consiste do teste de proficiência em Inglês, teste de Raciocínio 
Lógico e Quantitativo, e Desenvolvimento de Argumento (em 
Português). 

 GMAT 

 GRE 

 ANPAD 

 ANPEC 

 

Os candidatos que optarem por não realizar a prova do Ibmec devem 
entregar, até o dia 14/08/2017, na Secretaria Acadêmica do Ibmec, uma 
cópia do resultado do teste externo escolhido como forma de ingresso 
(ANPAD, ANPEC, GMAT, GRE). Serão aceitos resultados obtidos em 
testes realizados a partir de 2014. 

O candidato que optar por usar a prova do Ibmec como método de 
avaliação do atual processo seletivo poderá solicitar, até o dia 
14/08/2017, na Secretaria Acadêmica da instituição, que sejam utilizados 
resultados por ele obtidos num processo seletivo anterior.  Apenas 
resultados das provas de um processo seletivo realizado a partir de 2014, 
para os mestrados de Administração e Economia do Ibmec, podem ser 
aproveitados para esse fim. 
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Para aqueles que realizarão a prova do Ibmec neste ano deverão seguir 
as instruções do item 4. 

A Secretaria Acadêmica do Ibmec está localizada à Avenida Presidente 
Wilson, 118, 2º andar, Rio de Janeiro, RJ. 

3.2. Segunda fase: entrevista com candidatos pré-
selecionados: 

 

Os candidatos aprovados na primeira fase serão entrevistados por um 
membro do corpo docente do mestrado selecionado pela Coordenação 
do curso. Na entrevista, avalia-se a aderência do perfil e dos objetivos que 
o candidato pretende alcançar ao curso selecionado e aos interesses de 
atuação do seu corpo docente. 

Para aumentar a qualidade dessa avaliação, requer-se dos candidatos a 
preparação de uma breve descrição do trabalho que pretendem 
desenvolver em suas dissertações. 

A proposta de trabalho deve ser concisa, objetiva e consistente. Espera-
se que o candidato seja capaz de expor suas ideias de forma lógica e de 
acordo com a norma culta da língua. O documento gerado deve ter no 
máximo três páginas, escritas em fonte Times New Roman tamanho 12, 
e espaçamento 1,5. As margens devem ser de 2,5 cm. 

A proposta deverá ser estruturada conforme a seguir. 

1. Identificação do candidato 

Incluir o nome completo e CPF. 

2. Título do estudo a ser desenvolvido na dissertação 

O título deve ser breve e identificar claramente o foco do trabalho de 
dissertação proposto. 

3. Principais objetivos a serem alcançados 

O candidato deve explicitar os objetivos a serem alcançados em seu 
trabalho. Serão avaliados não só a aderência desses objetivos às linhas 
de pesquisa e competências e interesses do corpo docente do programa, 
como também a viabilidade de se atingir tais objetivos no tempo 
disponível para a elaboração de uma dissertação de mestrado. 

4. Relevância do estudo 

Esta seção deve apresentar de forma sucinta porque o desenvolvimento 
de um trabalho com os objetivos descritos anteriormente, na seção 3, 
seria importante para as organizações e instituições brasileiras, seus 
gestores, empregados, e outros stakeholders, e/ou a sociedade como um 
todo. Além disso, recomenda-se que o candidato explore, em algum grau, 
a literatura acadêmica pertinente, de forma que possa explicar como sua 
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dissertação contribuiria para o desenvolvimento do conhecimento 
científico sobre o tema de interesse. Bases de dados abertas, como 
http://www.scielo.br/ e https://scholar.google.com.br/, podem ser usadas 
para encontrar artigos acadêmicos relevantes. 

5. Como e onde os dados a serem analisados seriam coletados 

De forma geral, as dissertações desenvolvidas nos programas de 
mestrado das Faculdades Ibmec são de natureza aplicada, almejando 
diagnosticar, analisar, e propor soluções para problemas enfrentados 
pelas organizações e instituições brasileiras e seus agentes. Assim, salvo 
exceções, o desenvolvimento do trabalho de dissertação envolve a coleta 
de dados sobre o ambiente econômico e de negócios do país, ou até 
mundial. Nesta seção, espera-se que o candidato reflita sobre as fontes 
de informação a serem utilizadas e a forma como seus dados seriam 
obtidos. 

6. Exemplos de referências bibliográficas que embasariam o estudo 

Nesta seção, deve-se incluir as referências dos principais artigos, livros, 
websites, etc. que foram utilizados para embasar a proposta de trabalho. 
Por exemplo, artigos científicos identificados na seção 4 devem ser 
listados aqui. Embora não seja exigido do candidato que siga um padrão 
formal para listar suas referências, sugere-se a adoção das regras da 
ABNT (ex., http://www.biblioteca.ufrrj.br/referencias.html). 

Atenção:  
 

a) Além da proposta de trabalho, os candidatos deverão apresentar, no 
ato da entrevista, a documentação listada a seguir. 

 Diploma ou Declaração de Conclusão do Curso Superior 
(original) 

 Curriculum Vitae atualizado 

 Documento de identificação com foto (original) 

b) Os candidatos que não entregarem, no ato da entrevista, quaisquer 
dos documentos listados acima ou a sua proposta de trabalho serão 
imediatamente desclassificados do processo seletivo. 

 

 
4. REALIZAÇÃO DA PROVA DO IBMEC 

4.1. Datas de aplicação da prova 

 Quarta-feira, 16/08/2017, das 18h às 22h 

 Sábado, 19/08/2017, das 09h às 13h 

Atenção:  
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 O candidato deverá optar por apenas uma das datas acima, no 
ato de sua inscrição. 

4.2. Local das provas 

As provas serão realizadas nas Faculdades Ibmec, localizadas à Av. 
Presidente Wilson, 118, Rio de Janeiro, RJ. 

 

5. REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Os candidatos aprovados na primeira fase do processo seletivo serão contatados 
por e-mail e telefone pelo Ibmec, para agendar suas entrevistas. 
 
As entrevistas serão presenciais e deverão ser realizadas entre os dias 21/09/2017 
e 28/09/2017. 
 
Casos especiais devem ser encaminhados formalmente e com antecedência à 
coordenação do Mestrado em Economia, para avaliação da possibilidade de 
abertura de exceção. 
 

 

  



10 

 

6. OBTENÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

 Resultado da 1ª fase:  21/08/2017 

 Resultado da 2ª fase:  28/082017 

 

7. MATRÍCULA 

O período de matrícula vai de 28/08/2017 a 06/09/2017. 

 

Atenção: 

A matrícula no curso só será confirmada após a entrega de toda a documentação, 
até o dia 06/09/2017, na Secretaria Acadêmica do Ibmec. 

 Diploma ou Declaração de Conclusão do Curso Superior (duas cópias) 

 Histórico Escolar do Curso Superior (duas cópias) 

 Carteira de Identidade (uma cópia) 

 CPF (uma cópia) 

 Comprovante de residência  

 Uma foto 3x4 recente 

 

8. INÍCIO DAS AULAS 

As aulas terão início em 11/09/2017. 

 

 

 

 

 

 

       
 

            
 

Faculdades Ibmec 

 Av. Presidente Wilson, 118 – 2º andar - 20030-020 - RJ 
(21) 3284-4000 

www.ibmec.br 


