
 

EDITAL PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL 

INTERNACIONAL EM FINANÇAS 2019-2020 

 

O Programa de Mestrado Profissional Internacional em Finanças pela 

Universidade de Paris – Sorbonne Business School, é um programa de pós-

graduação stricto sensu realizado no Brasil e na França, através do 

Consórcio Internacional, com o Ibmec que tem por objetivos: 

 

 Capacitar e treinar executivos de alto nível trazendo um profundo 

conhecimento dos instrumentos financeiros; 

 Desenvolver know-how sólido de gestão financeira e competências 

avançadas de empresas; 

 Compreensão de como melhor interagir com os diferentes 

mecanismos do sistema financeiro dentro de diferentes cenários de 

evolução econômica; e 

  Promover experiência e vivência internacional. 

 

Este programa conecta experiências dos programas de pós-graduação 

stricto sensu do Ibmec, com a excelência e o conhecimento produzido em 

uma das mais tradicionais e importantes Universidades do mundo, a 

Universidade de Paris – Sorbonne Business School, agregando ao egresso, 

o título de uma das Universidades mais famosas do mundo, com um Diploma 

Oficial Europeu, auxiliando o discente a ter acesso a um mercado global e 

experiências de grande valia para formação de seu Curriculum profissional. 

 

FUNCIONAMENTO E ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Os alunos que cursarem o programa do Mestrado Profissional Internacional 

em Finanças da Universidade de Paris – Sorbonne Business School, 

através da cooperação com o Ibmec, terão uma otimização de créditos dos 



 

programas de Pós-Graduação selecionados do Ibmec (MBAs e Mestrado), 

fazendo com que possam completar o programa do Mestrado Internacional 

realizando os módulos seguintes: 

   

 Turma 1 – 2019-2020 

Módulos de Disciplinas no Brasil: 

Um total de 5 disciplinas presenciais serão realizadas no 

decorrer do ano acadêmico 2019-2020, a ser realizadas no 

Ibmec campus Rio de Janeiro ou/e São Paulo (mediante 

fechamento de turma), de acordo com tabela do cronograma de 

aulas mais abaixo; 

 

Disciplinas no Ibmec campus Rio de Janeiro/São 

Paulo: 

1- Accounting and Financial Information 

2- Advanced Financial Analysis 

3- Financial Policy 

4- Asset Management 

5- Legal, Fiscal and Financial Engineering 

 

 Módulo de Metodologia no Brasil: 

Workshops de metodologia de pesquisa no decorrer do ano no 

Ibmec campus Rio de Janeiro ou/e São Paulo; 

 

 Módulos de Disciplinas na Universidade de Paris: 

2 semanas na Sorbonne Business School em Paris; 

 

Um total de 2 disciplinas em Paris: 

1- Bank Management 



 

2- Risk Management 

 

Carga horária 

O Sistema Europeu funciona por créditos, com menos ênfase em carga 

horária. Os créditos incluem horas de (a) estudo e leitura prévia e/ou preparo 

de material necessária antes de cada módulo ou workshop, (b) as horas do 

encontro em si em sala de aula (entre 24h e 36 horas por disciplina), (c) 

além dos trabalhos ou avaliação a posteriori.   

      

Ao final do programa, o mestrando apresentará a sua Tese de Mestrado 

Profissional para uma banca de professores da Sorbonne. 

 

Os programas de mestrado que integram o Tratado de Bolonha, possuem 

um total de 120 créditos e devem ser cumpridos obrigatoriamente para a 

obtenção do título, onde através da otimização de créditos junto aos cursos 

do Ibmec, o aluno atingirá a carga horária necessária para concessão do 

título.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

O programa de Mestrado Profissional Internacional em Finanças da 

Sorbonne Business School funciona com otimização de créditos dos 

programas selecionados do Ibmec. Desta maneira, com consórcio entre 

Ibmec e a Sorbonne Business School, a base do 1º ano do Mestrado e parte 

de 2º ano, serão equivalentes aos créditos cursados nos programas de MBA 

e de mestrado do Ibmec. Este aproveitamento de créditos, permite que o 

programa internacional seja concluído cursando as disciplinas descritas na 

estrutura curricular até o final de 2020, vide item Funcionamento e Estrutura 

Curricular deste edital. 

 



 

O programa privilegia encontros em períodos concentrados e intensivos, 

finais de semana, e semana de feriados prolongados, para que assim o 

aluno possa melhor se programar com os seus compromissos profissionais.  

 

Durante o Mestrado Internacional Profissional de Finanças as aulas, os 

trabalhos e dissertação deverão ser produzidos integralmente em língua 

inglesa. Para tal é preciso ter fluência falada e escrita em inglês para 

ingressar no programa. 

 

 INFRAESTRUTURA 

 

O programa oferece recursos com tecnologia de ponta e instalações 

planejadas para facilitar a construção interativa do conhecimento. Os 

laboratórios de informática possuem as mais modernas ferramentas de 

pesquisa, incluindo os aplicativos Matlab/Opencadd, R Studio, Expert 

Choice, 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 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. 

 

REGIME DE ESTUDO 

 

O Mestrado Internacional Profissional em Finanças 2019-2020 tem duração 

de 9 a 24 meses. 

 



 

O programa será conduzido através do seguinte cronograma, intercaladas 

com seminários / workshops de metodologia de pesquisa profissional: 

  

Cronograma de Aulas 

Disciplina Período 

Accounting and Financial Information Novembro 2019  

(13 a 17/11/2019) 

Advanced Financial Analysis Janeiro 2020  

(26/01 a 01/02/2020) 

Financial Policy Abril 2020  

(18 a 22/04/2020) 

Asset Management Maio 2020  

(01 a 03/05/2020) 

Legal, Fiscal and Financial Engineering Julho 2020  

(11, 13 e 14/06/2020) 

Bank Management Agosto-setembro 2020 (Paris) 

De 31/08 a 04/09 ou 07/09 a 

11/09/2020. 

Risk Management Agosto-setembro 2020 (Paris) 

De 31/08 a 04/09 ou 07/09 a 

11/09/2020 

Workshop de Metodologia de Pesquisa 

para MSc. Profissional 

Decorrer do ano acadêmico –  

14 a 15/12/2019; 

25 a 26/01/2020; 

21 a 22/03/2020 

Defesa de Tese  Novembro 2020  

 

O cronograma de aulas do mestrado poderá sofrer mudanças de acordo 

com o andamento do curso, sendo comunicado previamente aos discentes.  

 



 

REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE 

Para obtenção do título do Mestrado Profissional Internacional de Finança 

da Universidade de Paris – Sorbonne Business School através do Consórcio 

com o Ibmec, o candidato deverá cursar e ser aprovado, obrigatoriamente, 

em todos os créditos das disciplinas listadas, com coeficiente de rendimento 

igual ou superior a 10,0 sobre 20,0 (sistema francês), bem como apresentar, 

defender e ter aprovada sua tese de mestrado profissional, até o prazo 

anunciado para apresentação.  

 

Ao final do programa o mestrando apresentará a sua tese para uma banca 

de examinadores composta por professores da Universidade de Paris – 

Sorbonne Business School. A pesquisa deverá focar em aspectos práticos 

e globais da gestão financeira das organizações.  

 

Concluindo o programa com sucesso, o aluno obtém o título Oficial do 

Estado Francês, que também é um Diploma Oficial da Comunidade 

Europeia, de Mestrado Profissional em Finanças, pela Universidade de 

Paris - Panthéon Sorbonne, com validade para todos os países que 

compõem a União Europeia e mais alguns filiados.  

 

No Brasil, o reconhecimento do diploma obtido estará sujeito a resolução nº 

03 de 22 de junho de 2016, do Ministério da Educação, com as regras para 

revalidação e reconhecimento de diplomas estrangeiros. A portaria pode 

sofrer mudanças das quais o aluno estará sujeito a tais novas medidas e 

processos, sendo de responsabilidade exclusiva do discente a validação do 

título europeu para fins acadêmicos e legais no Brasil. 

 

CORPO DOCENTE 

 

Quadro Principal 



 

 

Os professores do Mestrado Profissional da Sorbonne Business School são 

formados por profissionais de excelência do mercado e professores titulares 

da Universidade francesa. Todos os professores possuem vasta experiência 

internacional. Fazem parte do Programa Internacional do Mestrado os 

professores: 

 

 Prof. Eric Lamarque - http://bit.ly/ericlamarque 

 Prof. Hubert de la Bruslerie - http://bit.ly/HubertdeLaBruslerie 

 Profa. Elisabeth Albertini - http://bit.ly/ElisabethAlbertini 

 Prof. Jérôme Caby - http://bit.ly/JérômeCaby 

 Prof. Floriant Marsaud - http://bit.ly/FlorianMarsaud 

 Profa. Catherine Crapsky - http://bit.ly/CatherineDeffains-Crapsky 

 

CONTATO E COORDENAÇÃO 

 

Prof. Jorge Cardoso 

Coordº Acadêmico do Mestrado Internacional  

IIE 

E-mail: cardoso@iie.global 

Telefone: + (21) 3942 0600 

 

Prof. Raphael Albergarias Albergarias 

Coordº Executivo do Mestrado Internacional 

IIE  

E-mail: albergarias@iie.global 

Telefone: (21) 98009-0000 

 

Caio Cesar Marinho Rodrigues de Souza 

Representante da área Internacional do Ibmec 

http://bit.ly/ericlamarque
http://bit.ly/HubertdeLaBruslerie
http://bit.ly/ElisabethAlbertini
http://bit.ly/JérômeCaby
http://bit.ly/FlorianMarsaud
http://bit.ly/CatherineDeffains-Crapsky
mailto:cardoso@iie.global
mailto:albergarias@iie.global


 

E-mail: caio.souza@adtalembrasil.com.br 

 

O IIE (International Institute of Education Universities Consortium | IIE-UNI-

CO) é uma Instituição que atua como Consórcio Global de Universidades e 

Instituições de Ensino Superior renomadas compromissadas com a 

internacionalização de seus programas. A Sorbonne Business School da 

Universidade e o IIE fazem a co-execução do Mestrado Internacional em 

cooperação com o Ibmec no Brasil. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Período de inscrição 

De 15 agosto de 2019 a 15 de outubro de 2019. 

O número de vagas é limitado a 25 alunos, com um mínimo de 15 – com 

início previsto para 13 de novembro de 2019. 

 

Processo de inscrição 

A inscrição no processo seletivo é feita online, por meio do preenchimento da 

ficha de inscrição disponível no site www.ibmec.br/mestradosorbonne e 

pagamento da taxa de R$ 200,00 (duzentos reais). 

 

Processo seletivo 

Primeira fase: pré-inscrição 

Os candidatos deverão realizar a pré-inscrição, onde deverão: 

 

 Ter concluído um dos programas pré-qualificados do Ibmec (MBAs e/ou 

Mestrado) modalidades online ou presencial; 

 

 Alunos que estejam cursando MBA e/ou Mestrado com conclusão prevista 

de todas as previstas até 31 de março de 2020, (salvo exceção de 

mailto:caio.souza@adtalembrasil.com.br
http://www.ibmec.br/mestradosorbonne


 

apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso), são elegíveis para 

participar deste programa.   

 
 Caso o aluno tenha disciplinas (com exceção do TCC) para cursar pós 31 

de março de 2020, o mesmo poderá se candidatar e garantir vaga para a 2ª 

turma do Mestrado Profissional da Sorbonne Business School, com previsão 

para início no final de 2020, tendo que neste momento do início da 2ª turma 

ter concluído todas as disciplinas.  

 

 Nível de inglês avançado / fluente (Entrevista para ingresso no curso será 

em inglês. Poderá ser solicitado apresentação de teste de proficiência 

TOEIC 750, TOEFL 80 ou IELTS 6,5); 

 

 CV atualizado em inglês; 

 

Segunda fase: entrevista com candidatos pré-selecionados 

 

Os candidatos aprovados na primeira fase serão entrevistados pelos 

Coordenadores do Mestrado Internacional. Na entrevista, avalia-se a 

aderência do perfil e dos objetivos que o candidato pretende alcançar com a 

pesquisa durante o desenvolvimento do programa. 

 

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 deverá ser estruturada conforme a seguir e em um máximo de 5 

(cinco) páginas: 

 

1. Identificação do candidato 



 

 

Incluir o nome completo e CPF. 

 

2. Tópico do estudo a ser desenvolvido na tese 

 

O título deve ser breve e identificar claramente o foco do trabalho de tese 

de mestrado proposto. 

 

3. Principais objetivos a serem alcançados 

 

O candidato deve explicitar os objetivos a serem alcançados em sua tese. 

Serão avaliados a aderência desses objetivos à linha de pesquisa e a 

viabilidade de se atingir tais objetivos no tempo disponível para a elaboração 

de uma tese de mestrado. 

 

4. Relevância do estudo 

 

Esta seção deve apresentar de forma sucinta porque o desenvolvimento da 

uma tese com os objetivos descritos anteriormente, na seção 3, seria 

importante para as organizações e instituições globais, seus gestores, 

empregados, e outros stakeholders, e/ou a sociedade como um todo.  

 

Além disso, recomenda-se que o candidato explore, a literatura acadêmica 

pertinente, de forma que possa explicar como sua dissertação contribuiria 

para o desenvolvimento do conhecimento técnico 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 

http://www.scielo.br/


 

 

As teses desenvolvidas nos programas de mestrado do programa de 

Mestrado de Sorbonne Business School são de natureza aplicada, 

almejando diagnosticar, analisar, e propor soluções para problemas 

enfrentados pelas organizações e instituições globais e seus agentes. Assim, 

salvo exceções, o desenvolvimento da tese envolve a coleta de dados sobre 

o objeto de pesquisa a ser estudado. 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 da tese. 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 de graduação; 

 Certificado ou declaração de conclusão de curso original dos cursos de MBA 

do Ibmec;  

 Declaração da coordenação do curso dos créditos completos somente 

restando concluir o TCC; 

 Diploma de Mestrado do Ibmec; 

http://www.biblioteca.ufrrj.br/referencias.html)


 

 Curriculum atualizado; 

 Documento de identificação com foto (original). 

 Certificado de Proficiência de Língua Inglesa (caso já possua, com validade 

mínima de 2 anos) - TOEFL 80, IELTS 6,5 ou TOEIC 750; demais 

certificados serão submetidos a análise.  

 

b) Os candidatos que não entregarem, no ato da entrevista, quaisquer dos 

documentos listados acima, com exceção do Certificado de Proficiência de 

Língua Inglesa, serão desclassificados do processo seletivo caso não 

apresentem os referidos documentos em até 1 (uma) semana após a data 

da entrevista feita. 

 

Realização das entrevistas 

 

Os candidatos aprovados na primeira fase do processo seletivo serão 

contatados por e-mail pela coordenação para agendamento de entrevista. 

 

As entrevistas serão presenciais e deverão ser realizadas entre os dias 

21 de setembro a 18 de outubro, com duração máxima de 30 minutos 

para cada. 

 

As entrevistas poderão ser realizadas via Skype em data e horário a 

ser definido caso o candidato não esteja na praça da entrevista. Casos 

especiais deverão ser encaminhados formalmente e com antecedência à 

coordenação do mestrado, para avaliação da possibilidade de abertura de 

exceção. 

 

As entrevistas ocorrerão totalmente em inglês para uma melhor avaliação 

de proficiência e perfil do candidato para com o programa. 

 



 

Obtenção dos resultados dos processos seletivos 

 

Resultado de aprovação ou não aprovação será comunicado via e-mail. 

 

Matrícula 

O período de matrícula vai de 21/10/2019 até 04/11/2019.  

 

Atenção: A matrícula no curso só será confirmada após a entrega de toda a 

documentação, até o dia 04/11/2019, em uma das unidades IBMEC ou por 

SEDEX no endereço a ser informado mediante aprovação.  

 

Atenção: Os custos referentes a moradia, transporte, seguro-saúde e 

alimentação, previstos para a realização das 2 (duas) semanas de aula em 

Paris, na Universidade de Paris - Sorbonne Business School, deverão ser 

custeadas integralmente pelo discente, não estando os custos desse 

período embutidos no valor do programa. 

 

Documentos a serem validados no ato da matrícula: 

 

 Diploma de graduação; 

 Certificado ou declaração de conclusão de curso original dos cursos de 

MBA Ibmec; ou 

 Diploma de Mestrado do Ibmec; 

 Carteira de identidade (uma cópia); 

 CPF (uma cópia); 

 Comprovante de residência; 

 Uma foto 3x4 recente. 

 

 

 



 

Início das aulas 

As aulas terão início em 13 de novembro de 2019 no Ibmec campus Rio de 

Janeiro ou/e São Paulo (mediante fechamento de turma). 

 

 

 
 
 

_______________________ 
Maira Habimorad 

Diretora Acadêmica e de Inovação 
 

 
 


