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Desde 1970, vemos o Brasil se transformar. Mas o que nunca mudou 
foi o sentimento e a vontade de criar um futuro diferente. Em 46 
anos de pioneirismo, oferecemos ao mercado uma experiência de 
ensino única, constantemente atualizada de acordo com as mais 
recentes tendências globais, e que é capaz de formar protagonistas 
com conhecimento, atitude, garra e coragem necessários para inovar, 
impactar positivamente a sociedade e ultrapassar fronteiras.

 
Nossa trajetória educacional é marcada por escolhas de sucesso. Fomos 
a primeira instituição do país a criar um MBA Finanças, em 1985, no Rio 
de Janeiro. Em 1991, nossos cursos da Educação Executiva chegaram a 

Belo Horizonte e, em 2008, a Brasília.

Aprimorando o padrão internacional de educação do Ibmec, em 2015, passamos a fazer parte 
de um dos maiores provedores educacionais do mundo, com sede em Chicago e mais de 80 
anos de existência. No ano de 2017, inauguramos um novo campus na cidade de São Paulo, 
a maior capital do país.
 
Temos o orgulho de oferecer ao mercado um portfólio robusto composto por programas 
de Graduação, Pós-graduação, Mestrado Profi ssional, Extensão e Cursos Customizados para 
Empresas; de colecionarmos avaliações máximas no MEC, Guia do Estudante e chancelas 
concedidas por importantes instituições do Brasil e exterior.
 
Por tudo isso, faço o convite para você conhecer a Pós-graduação Ibmec. Neste material, você 
encontrará cursos que refl etem nossa solidez e credibilidade na formação de protagonistas 
para o mundo.
 
Seja bem-vindo ao Ibmec.

Thiago sayão
Vice-presidente do Ibmec

O IBMEC

Pioneirismo ao lançar o 1° MBA 
Finanças do Brasil.

Mais de 50 convênios com instituições 
de ensino no mundo todo.

Cursos de graduação avaliados com 
nota 5, a máxima atribuída pelo MEC. 

Qualidade de ensino chancelada com o 
selo OAB Recomenda.

Entre os melhores LL.M. Legal Master 
do mundo.

Cursos de graduação avaliados no Guia 
do Estudante entre os melhores do país.

Membro do European Federal 
Management Development (EFMD), 
uma das principais redes de escolas de 
negócios do mundo.

MBAs com mais de 30 anos de mercado 
e que conquistam a preferência de 
líderes empresariais.

Tradição de 46 anos no mercado.

MBA

THIago saYão
Vice-presidente

do Ibmec
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PROTAGONISTAS 
PARA O MUNDO

““A minha formação acadêmica 
foi fundamental para o que sou 

hoje, para as minhas tarefas e 
meus desafi os diários.

adrIaNa KNaCKFuss

Diretora de Comunicação 
Integrada de Marketing 
da Coca-Cola Brasil e 

ex-aluna do MBA Ibmec.

Eu realmente estava buscando um lugar onde eu pudesse 
ganhar conhecimento em áreas que eu não tinha e o MBA, 

no fi nal das contas, é uma porta de entrada para isso. Fazer 
em uma instituição renomada, como é o Ibmec, faz toda a 

diferença em um currículo.

“ “O Mestrado do Ibmec é um 
grande divisor de águas em 

minha vida profi ssional!

rICardo YoguI

Aluno formado no Mestrado 
Ibmec e professor da 

instituição.

Apesar da minha boa formação acadêmica, eu sentia que 
ainda faltava um curso que provesse uma formação com um 

forte embasamento teórico, mas com grande aplicabilidade no 
ambiente corporativo. Encontrei no Ibmec um ambiente que 

propicia esta formação, principalmente pela interação com o 
corpo docente, pela seriedade e solidez do programa do curso e 

pela troca de conhecimentos com os meus colegas de classe.
““O Ibmec preencheu uma lacuna 

importante na minha vida profi ssional. 

LEoNardo CaMargos 
FarIa

Aluno do MBA Ibmec

Como CEO de uma empresa desenvolvedora de software, 
tive total apoio de professores altamente qualifi cados, tanto 

acadêmica quanto mercadologicamente. Além disso, a certeza 
de ser realmente avaliado em meu aprendizado deixou-me 

mais preparado para conquistar grandes negócios!

Acreditamos que a verdadeira formação é aquela que dá instrumentos de excelência para que 
os nossos alunos sejam protagonistas do próprio destino e consigam impactar positivamente 
em uma sociedade cada vez mais global, colaborativa e integrada.
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EXCELÊNCIA VOLTADA 
PARA A PRÁTICA

Nossos cursos são experiências de aprendizado transformadoras. A união entre estudos 
de caso e sólida base teórica asseguram a adequação dos programas acadêmicos aos 
desafios vividos pelos profissionais. 

corPo DocEntE qualificaDo
Nosso corpo docente na região Nordeste é o mesmo que conduz os cursos nas unidades 
no sudeste do país. São professores-mentores com formação acadêmica robusta que 
inclui mestrado, doutorado e Ph.D. em escolas de ponta nacionais e internacionais. 
Acumulam grande experiência de mercado e são constantemente consultados pelos 
mais representativos veículos midiáticos como fontes de informação qualificada. 

EStrutura MoDular
Nossa Pós-graduação é estruturada para permitir a compatibilização entre estudo 
e atividade profissional, possibilitando ao aluno adequar a sua agenda e alcançar a 
máxima dedicação ao programa acadêmico. Por meio de um sistema modular, novas 
turmas são formadas ao longo do curso. Um estímulo para o contato com novas pessoas 
e uma oportunidade estratégica para o networking.

MatErial DiDÁtico
Nossos cursos oferecem aos alunos um rico material didático desenvolvido e atualizado 
pelos professores da instituição. Adicionalmente, o acervo online da Editora Pearson, 
empresa líder em educação no mundo, e a base de dados EBSCO, mais completa fonte 
de consulta multidisciplinar, são ferramentas de estudo disponibilizadas aos alunos da 
Pós-graduação Ibmec.



Formamos profissionais com amplitude de pensamento e visão internacional, capazes de se 
adaptar a ambientes multiculturais e internacionais de alta performance. 

MóDulo intErnacional cHicaGo 
Nossos alunos têm a oportunidade de cursar um módulo acadêmico em Chicago, com 
duração de 30 horas, e conduzido por professores com titulação em instituições de ponta. 
Nessa vivência internacional, os profissionais podem expandir o conhecimento em suas áreas 
de atuação, aplicar a teoria a diferentes cenários e obter uma formação global que valoriza 
o currículo.

jornaDaS intErnacionaiS
Oferecemos jornadas de imersão exclusivas, como o China Executive Program e o Programa 
Boston College que promovem visitas a grandes empresas multinacionais, feiras e congressos, 
proporcionando networking com profissionais de outros países, o contato com outras culturas 
e novas oportunidades profissionais.

Proficiência EM inGlêS
Nossos alunos podem expandir os conhecimentos e praticar a língua inglesa em um curso 
on-line, subsidiado pelo Ibmec, que permite o aprimoramento do idioma a partir de módulos
profissionais que incluem conteúdos relacionados ao mercado e à carreira.

ABRANGÊNCIA 
INTERNACIONAL



ESPÍRITO DE COLABORAÇÃO 
E INTEGRAÇÃO

aluMni
Possuímos um banco de talentos composto por profissionais de alto nível, formados pela 
instituição. Por meio do programa Alumni, os alunos – mesmo depois de formados – têm 
a oportunidade de participar de eventos e iniciativas exclusivas promovidas pelo Ibmec. 
Ser Alumni abre portas para o networking qualificado e para a troca de experiências.

A construção de uma rede de relacionamento, de forma colaborativa, é um dos 
diferenciais dos nossos cursos. Estimulamos que a integração entre alunos e professores, 
o debate sobre temas do mercado e o networking qualificado sejam uma realidade.

nEtworkinG
Por meio de um processo seletivo qualificado, formamos turmas que possibilitam o debate 
em alto nível sobre as demandas do mercado. Além disso, promovemos regularmente 
atividades que contam com a participação de profissionais renomados. Em palestras e 
workshops exclusivos, nossos alunos têm a oportunidade de ter contato com grandes 
líderes empresariais, realizar networking e obter orientações sobre o mercado de trabalho.

infraEStrutura DE Ponta 
Nossos campi possuem ambientes acadêmicos estimulantes e adequados a cada 
disciplina. Salas premium e laboratórios de informática com computadores para estudo 
individual; biblioteca com acesso às bases internacionais de artigos e pesquisas, bem 
como ao  acervo on-line das melhores editoras; além de áreas de convivência e salas de 
estudo que proporcionam conforto e comodidade aos alunos.



PÓS-GRADUAÇÃO 
IBMEC
A pós-graduação do Ibmec oferece opções com grades curriculares adequadas a quem já 
ocupa ou busca posições de gestão. Aqui, você se forma um protagonista, apto a inovar e 
expandir as fronteiras da sua carreira. Surpreenda o mundo com a sua história.

 ■ GloBal MBa

 ▪ Global MBA Business Management

 ▪ Global MBA Finance

 ■ MBa

 ▪ MBA em Finanças

 ▪ MBA em Gerenciamento de Projetos

 ▪ MBA em Gestão de Negócios

 ■ ll.M. lEGal MaStEr

 ▪ LL.M. em Direito Corporativo



GLOBAL MBA

O Global MBA é um programa amplo de desenvolvimento de 
competências gerenciais, focado na formação de líderes e gestores 
globais. Por meio de uma formação integrada, o Global MBA aprimora 
a capacidade gerencial do aluno, priorizando aspectos fundamentais, 
como a ampliação da visão estratégica, o estímulo ao pensamento 
crítico e o aumento da capacidade de tomada de decisão em cenários 
complexos e globalizados.
 
A experiência de ensino do Global MBA inclui um módulo internacional 
em Chicago, que permite ao profissional vivenciar experiências fora 
do país, em que poderá ampliar sua rede de contatos e aprofundar 
o conhecimento em áreas específicas, sem abrir mão de uma sólida 
formação executiva. Durante o curso, o aluno encontra um amplo 
conjunto de conteúdos e atividades, em que a flexibilidade é um dos 
diferenciais. Além das disciplinas de formação geral e específica, 
parte da carga horária pode ser integralizada por meio de disciplinas 
eletivas, assim como atividades extracurriculares de cunho acadêmico 
ou de desenvolvimento profissional.
 
A estrutura do curso proporciona um percurso formativo diferenciado, 
além de permitir ao participante adaptar-se da melhor maneira às 
demandas do dia a dia, compatibilizando os estudos às atividades 
profissionais.
 
coacHinG

Nossos alunos podem participar de um programa de coaching 
exclusivo, composto por encontros (presenciais e on-line) realizados 
mensalmente, que permitirão ao participante visualizar o patamar 
onde sua carreira está e avaliar onde se quer chegar. Nesse processo, 
o aluno poderá mapear seus pontos fortes e fracos, aumentar a sua 
autoconfiança e traçar metas assertivas de carreira em curto, médio e 
longo prazo, auxiliando-o a definir quais são os objetivos profissionais 
a serem alcançados e como conquistar resultados efetivos.

Pioneirismo ao lançar 
o 1° MBA Finanças do 
Brasil.

MBAs com mais de 
30 anos de mercado 
e que conquistam a 
preferência de líderes 
empresariais.

MBA
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Global MBA Business Management

O Global MBA Business Management é um programa de desenvolvimento de competências 
gerenciais e comportamentais, concebido para aprimorar a atuação nos aspectos-chave da gestão 
de negócios. Além de uma sólida formação gerencial – abordando conceitos, discussão de casos 
e problemas nas áreas de estratégia, recursos humanos, finanças, marketing e operações – o 
curso propicia o aperfeiçoamento pessoal e profissional do aluno, desenvolvendo sua capacidade 
de liderar e trabalhar em equipes, além de planejar e implementar soluções complexas para o 
ambiente de negócios.

PúBlico-alvo
Profissionais com experiência, empreendedores e especialistas com formações em áreas diversas, 
que buscam o aprimoramento das competências necessárias para ocupar posições estratégicas 
como gestores.

ProGraMa | CARGA HORÁRIA TOTAL: 480 h

núclEo funDaMEntal

Estratégia para Inovação 
em Negócios ..............................................30 h

Marketing Global .....................................30 h

Análise de Conjunturas 
e Cenários Econômicos ...........................30 h

Liderança Contemporânea .....................30 h

núclEo ESPEcÍfico

Gerenciamento e 
Controle de Custos ..................................30 h

Finanças Corporativas .............................30 h

Empreendedorismo e Modelos

de Negócios ...............................................30 h

Gestão de Operações de

Alta Performance......................................30 h

núclEo DE ElEtivaS

Eletiva I .......................................................30 h

Eletiva II ......................................................30 h

Eletiva III .....................................................30 h

Eletiva IV .....................................................30 h

núclEo coMPlEMEntar

Estudos Aplicados - EA ...........................90 h

Trabalho de Conclusão 
de Curso - TCC ..........................................30 h

oPÇÕES Para ElEtivaS 
(alÉM DaS funDaMEntaiS E ESPEcÍficaS DE 
outroS curSoS)

Inteligência Competitiva

Ciência da Decisão

GCR - Governança, Risco e Compliance

Negociação Avançada

EStuDoS aPlicaDoS

Em um total de 90 h, este módulo tem o objetivo 
de enriquecer e flexibilizar o percurso formativo 
do participante, abrangendo atividades 
diversificadas, como disciplinas complementares 
(presenciais ou on-line); atividades relacionadas 
à gestão da carreira (workshops, palestras, 
coaching, mentoring, orientação profissional); 
e outras atividades extracurriculares, como 
projetos e iniciativas de empreendedorismo, 
módulos e jornadas internacionais, e outras 
experiências nacionais e internacionais de 
cunho acadêmico ou de desenvolvimento 
profissional (cursos, disciplinas, congressos, 
missões e projetos empresariais, de impacto 
social, de sustentabilidade, dentre outras).
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Global MBA Finance

O Global MBA Finance é um programa que alia a tradição na formação de executivos ao 
desenvolvimento de sólidas competências em análise e tomada de decisão em Finanças, que 
auxiliam os profissionais a responderem aos desafios globais que as organizações apresentam 
atualmente. O conteúdo diferenciado alia uma forte formação quantitativa ao aprimoramento 
da visão estratégica e da capacidade de propor soluções de problemas reais, preparando o 
participante para assumir posições de destaque na área financeira de grandes corporações, no 
mercado financeiro e de capitais, ou para atuar em consultorias e auditorias.

PúBlico-alvo
Profissionais que já possuam base teórica em finanças e desejam reciclar ou aprimorar seus 
conhecimentos para assumir posições de destaque na área financeira.

ProGraMa | CARGA HORÁRIA TOTAL: 480 h

núclEo funDaMEntal

Análise de Conjunturas 
e Cenários Econômicos ...........................30 h

Contabilidade Financeira 
e Gerencial .................................................30 h

Finanças Corporativas .............................30 h

Valuation, Fusões 
e Aquisições (M&A) .................................30 h

núclEo ESPEcÍfico

Ciência da Decisão ...................................30 h

Renda Fixa e Derivativos ........................30 h

Compliance e Gestão de Riscos ...........30 h

Gestão de Carteiras 
e Fundos de Investimentos ....................30 h

núclEo DE ElEtivaS

Eletiva I .......................................................30 h

Eletiva II ......................................................30 h

Eletiva III .....................................................30 h

Eletiva IV .....................................................30 h

núclEo coMPlEMEntar

Estudos Aplicados - EA ...........................90 h

Trabalho de Conclusão 
de Curso - TCC ..........................................30 h

oPÇÕES Para ElEtivaS 
(alÉM DaS funDaMEntaiS E ESPEcÍficaS DE 
outroS curSoS)

Mercado Financeiro e de Capitais

Finanças Comportamentais

Operações Estruturadas e Securitização

Estratégia para Negócios Sustentáveis

EStuDoS aPlicaDoS

Em um total de 90 h, este módulo tem o objetivo 
de enriquecer e flexibilizar o percurso formativo 
do participante, abrangendo atividades 
diversificadas, como disciplinas complementares 
(presenciais ou on-line); atividades relacionadas 
à gestão da carreira (workshops, palestras, 
coaching, mentoring, orientação profissional); 
e outras atividades extracurriculares, como 
projetos e iniciativas de empreendedorismo, 
módulos e jornadas internacionais, e outras 
experiências nacionais e internacionais de 
cunho acadêmico ou de desenvolvimento 
profissional (cursos, disciplinas, congressos, 
missões e projetos empresariais, de impacto 
social, de sustentabilidade, dentre outras).



MBA

Os MBAs são cursos de especialização de alta aplicabilidade, que 
visam o desenvolvimento gerencial de profissionais e empreendedores 
em diversas áreas de atuação no mercado.
 
Propiciam uma experiência única de aprendizado, permitindo ao 
participante aprimorar habilidades analíticas e gerenciais voltadas 
para campos específicos, proporcionando uma formação consistente 
e diferenciada.
 
Os programas oferecem conteúdos aprofundados, visando o 
domínio da área de atuação e preparando o profissional para vencer 
novos desafios na carreira. No decorrer do curso, os participantes 
experimentam um ambiente estimulante, que favorece a troca de 
ideias e a ampliação do networking. Além disso, avaliam e debatem 
casos atuais do mercado e exercitam o conhecimento adquirido, 
formando uma visão integrada das diversas disciplinas da área.
 
Para uma formação global e ainda mais conectada à realidade do 
mercado, o Ibmec dispõe de um módulo acadêmico internacional em 
Chicago, com duração de 30h, que pode ser contratado pelos alunos 
do MBA.

Pioneirismo ao lançar 
o 1° MBA Finanças do 
Brasil.

MBAs com mais de 
30 anos de mercado 
e que conquistam a 
preferência de líderes 
empresariais.

MBA
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MBA em Finanças

O curso, que foi o primeiro MBA em Finanças do País, tem o objetivo de ampliar a capacidade 
do participante de compreender, dominar e aplicar conceitos e práticas contemporâneas na área 
financeira. Por meio de uma abordagem prática, o programa acadêmico proporciona as condições 
necessárias para que o participante utilize as principais ferramentas e consiga avaliar seus efeitos 
práticos no âmbito da gestão financeira das organizações, permitindo elaborar soluções financeiras 
eficazes e mensurar o retorno econômico de projetos empresariais.

PúBlico-alvo
Profissionais que buscam conhecimentos aplicados a finanças. Profissionais em busca de 
capacitação na área, que ocupam ou que estejam se preparando para assumir posições gerenciais 
em suas organizações.

ProGraMa | CARGA HORÁRIA TOTAL: 450 h

MóDulo: anÁliSE EStratÉGica

Estatística Aplicada .................................30 h

Economia Empresarial ............................30 h

Estratégia Empresarial ............................30 h

MóDulo: finanÇaS corPorativaS

Gestão Financeira ....................................30 h

Valuation ....................................................30 h

Estratégia Financeira ..............................30 h

MóDulo: controlE financEiro E 
invEStiMEntoS

Administração do Capital de Giro .......30 h

Mercados e Produtos Financeiros ........30 h

Gestão de Custos ......................................30 h

MóDulo: PlanEjaMEnto financEiro E 
triButÁrio

Orçamento Empresarial ..........................30 h

Planejamento Tributário .........................30 h

Fusões e Aquisições (M&A) ...................30 h

ativiDaDES coMPlEMEntarES

Estudos Aplicados - EA ...........................60 h

Trabalho de Conclusão 
de Curso - TCC ..........................................30 h

EStuDoS aPlicaDoS

Em um total de 60 h, este módulo tem o 
objetivo de enriquecer e flexibilizar o percurso 
formativo do participante, abrangendo 
atividades diversificadas, como disciplinas 
complementares (presenciais ou on-line); 
atividades relacionadas à gestão da carreira 
(workshops, palestras, mentoring, orientação 
profissional) dentre outras.



M
ba

MBA em Gerenciamento de Projetos

O MBA em Gerenciamento de Projetos utiliza como referência o Guia PMBok (PMI – Project 
Management Institute) permitindo ao participante um aprofundamento na sua formação e 
conhecimentos na área específica. Abordando aspectos da elaboração e da gestão de projetos 
privados e públicos, o programa permite a aplicação de técnicas e ferramentas, dando especial 
ênfase ao planejamento e controle de projetos como instrumentos fundamentais para o 
desdobramento da estratégia organizacional.

PúBlico-alvo
Profissionais com formação e atuação em áreas diversas, que buscam aprimorar e desenvolver 
competências necessárias para atuar e gerenciar projetos.

ProGraMa | CARGA HORÁRIA TOTAL: 450 h

MóDulo: anÁliSE EStratÉGica

Estratégia Empresarial ............................30 h

Gerenciamento de Escopo .....................30 h

Gestão de Riscos ......................................30 h

MóDulo: MÉtricaS E oPEraÇÕES

Gerenciamento de Tempo e Custo ......30 h

Gestão Financeira ....................................30 h

Gestão de Operações ...............................30 h

MóDulo: HaBiliDaDES intErPESSoaiS

Gestão de Recursos Humanos 
em Projetos ................................................30 h

Gerenciamento da Comunicação 
e Partes Interessadas ...............................30 h

Negociação e Gerenciamento 
de Conflitos ................................................30 h

MóDulo: qualiDaDE E MaturiDaDE EM 
ProjEtoS

Gerenciamento da Qualidade 
e Aquisições ...............................................30 h

Gerenciamento de Integração 
em Projetos ................................................30 h

PMO, Portfólio e Maturidade ................30 h

ativiDaDES coMPlEMEntarES

Estudos Aplicados - EA ...........................60 h

Trabalho de Conclusão 
de Curso - TCC ..........................................30 h

EStuDoS aPlicaDoS

Em um total de 60 h, este módulo tem o 
objetivo de enriquecer e flexibilizar o percurso 
formativo do participante, abrangendo 
atividades diversificadas, como disciplinas 
complementares (presenciais ou on-line); 
atividades relacionadas à gestão da carreira 
(workshops, palestras, mentoring, orientação 
profissional) dentre outras.



M
ba

MBA em Gestão de Negócios

O MBA em Gestão de Negócios é um programa focado no desenvolvimento profissional do 
indivíduo e na preparação para enfrentar os desafios do mundo empresarial. O curso visa ampliar 
a capacidade do participante de compreender, de forma ampla e sistêmica, a interação entre as 
diversas áreas funcionais de uma empresa. Ao mesmo tempo, o aluno será capaz de analisar os 
aspectos externos e internos que influenciam o planejamento e a gestão dos negócios, além de 
desenvolver e interpretar indicadores de controle do desempenho empresarial.

PúBlico-alvo
Profissionais com formação em áreas diversas, que buscam conhecimentos aplicados à gestão de 
negócios, e que ocupam ou estejam se preparando para assumir posições mais estratégicas no 
mercado; empreendedores com interesse em desenvolver habilidades e técnicas gerenciais para 
estruturar e acelerar seus próprios negócios.

ProGraMa | CARGA HORÁRIA TOTAL: 450 h

MóDulo: GEStÃo EStratÉGica

Estratégia Empresarial ............................30 h

Gestão de Marketing Estratégico ........30 h

Negociação e Gerenciamento 
de Conflitos ................................................30 h

MóDulo: controlE GErEncial

Gestão Financeira ....................................30 h

Gestão de Operações ...............................30 h

Gestão de Projetos ...................................30 h

MóDulo: PlanEjaMEnto E GovErnanÇa

Economia Empresarial ............................30 h

Planejamento Tributário .........................30 h

Governança Corporativa ........................30 h

MóDulo: inovaÇÃo E cultura 
orGaniZacional

Inovação e Empreendedorismo ............30 h

Gestão do Conhecimento 
e Cultura Organizacional .......................30 h

Gestão de Pessoas e Liderança .............30 h

ativiDaDES coMPlEMEntarES

Estudos Aplicados - EA ...........................60 h

Trabalho de Conclusão 
de Curso - TCC ..........................................30 h

EStuDoS aPlicaDoS

Em um total de 60 h, este módulo tem o 
objetivo de enriquecer e flexibilizar o percurso 
formativo do participante, abrangendo 
atividades diversificadas, como disciplinas 
complementares (presenciais ou on-line); 
atividades relacionadas à gestão da carreira 
(workshops, palestras, mentoring, orientação 
profissional) dentre outras.



LL.M. LEGAL MASTER

O LL.M. Legal Master é um programa amplo de desenvolvimento de 
competências gerenciais, focado na formação sistêmica e consistente 
de líderes e gestores globais. Beneficia profissionais que lidam com 
as relações empresariais em grandes, médias e pequenas empresas, 
assim como advogados que exercem suas atividades em escritórios 
ou setores jurídicos de organizações. O programa possibilita o 
aprofundamento em questões jurídicas, por meio da aplicação 
de sólida base teórica combinada a estudos de caso, além do 
aperfeiçoamento da visão empresarial e pragmática.
 
Durante o curso, o aluno encontra um amplo conjunto de conteúdos 
e atividades, em que a flexibilidade é um dos diferenciais. Além 
das disciplinas de formação geral e específica, parte da carga 
horária pode ser integralizada por meio de disciplinas eletivas, 
assim como atividades extracurriculares de cunho acadêmico ou de 
desenvolvimento profissional.

A experiência de ensino do LL.M. Legal Master inclui um módulo 
internacional em Chicago, que permite ao profissional vivenciar 
experiências fora do país, em que poderá ampliar sua rede de contatos 
e aprofundar o conhecimento em áreas específicas, sem abrir mão de 
uma sólida formação executiva.
 
coacHinG

Nossos alunos podem participar de um programa de coaching 
exclusivo, composto por encontros (presenciais e on-line) realizados 
mensalmente, que permitirão ao participante visualizar o patamar 
onde sua carreira está e avaliar onde se quer chegar. Nesse processo, 
o aluno poderá mapear seus pontos fortes e fracos, aumentar a sua 
autoconfiança e traçar metas assertivas de carreira em curto, médio e 
longo prazo, auxiliando-o a definir quais são os objetivos profissionais 
a serem alcançados e como conquistar resultados efetivos.

Entre os melhores 
LL.M. Legal Master 
do mundo.



ll
.M
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LL.M. em Direito Empresarial

O LL.M. em Direito Empresarial proporciona uma sólida formação nas questões corporativas e 
tributárias, tornando o participante apto a implementar estratégias de reestruturação e tributação, 
além de dominar os aspectos complementares da atividade empresarial. O programa apresenta 
conhecimentos teóricos e práticos sobre responsabilidade civil, direito societário, falência e 
recuperação judicial, títulos de crédito, dentre outros aspectos, habilitando a atuação na advocacia 
consultiva como legal advisor, proporcionando maior desenvoltura profissional na tomada de 
decisões corporativas.

PúBlico-alvo
Profissionais que lidam com as relações empresariais de grandes corporações, advogados que 
exerçam atividade em escritórios e setores jurídicos; procuradores, juízes e outros operadores do 
direito; profissionais com formações afins como economistas, contadores e administradores.

ProGraMa | CARGA HORÁRIA TOTAL: 480 h

núclEo funDaMEntal

Direito de Empresa 
e Sociedade Limitada ..............................30 h

Sociedade Anônima 
e Mercado de Capitais ............................30 h

Operações Societárias, 
Due Diligence e Negociação .................30 h

Recuperação de Empresas 
e Falência ...................................................30 h

núclEo ESPEcÍfico

Tributos Sobre a Produção 
e Consumo .................................................30 h

Tributos Sobre a Renda 
e Propriedade ............................................30 h

Processo e Planejamento 
Tributário ....................................................30 h

Planejamento Sucessório 
e Sociedades Familiares .........................30 h

núclEo DE ElEtivaS

Eletiva I .......................................................30 h

Eletiva II ......................................................30 h

Eletiva III .....................................................30 h

Eletiva IV .....................................................30 h

núclEo coMPlEMEntar

Estudos Aplicados - EA ...........................90 h

Trabalho de Conclusão 
de Curso - TCC ..........................................30 h

oPÇÕES Para ElEtivaS 
(alÉM DaS funDaMEntaiS E ESPEcÍficaS DE 
outroS curSoS)

Contabilidade Societária e Análise de 
Demonstrações

Direito Econômico, Concorrencial e Regulatório

Arbitragem, Mediação e Contratos 
Empresariais

Compliance Jurídico

EStuDoS aPlicaDoS

Num total de 90 h, este módulo tem o objetivo 
de enriquecer e flexibilizar o percurso formativo 
do participante, abrangendo atividades 
diversificadas, como disciplinas complementares 
(presenciais ou on-line); atividades relacionadas 
à gestão da carreira (workshops, palestras, 
coaching, mentoring, orientação profissional); 
e outras atividades extracurriculares, como 
projetos e iniciativas de empreendedorismo, 
módulos e jornadas internacionais, e outras 
experiências nacionais e internacionais de 
cunho acadêmico ou de desenvolvimento 
profissional (cursos, disciplinas, congressos, 
missões e projetos empresariais, de impacto 
social, de sustentabilidade, dentre outras).



IBMEC IN COMPANy
As organizações apresentam objetivos de capacitação e desenvolvimento que as tornam 
únicas. Para suprir essa demanda, o Ibmec oferece os cursos In Company, que têm como 
principal missão atender às necessidades educacionais de empresas privadas e públicas.
 

SoluÇÕES EDucacionaiS cuStoMiZaDaS
A customização é um dos pontos-chave dos cursos In Company. Desenvolvemos projetos 
em parceria com as áreas de Treinamento & Desenvolvimento e outras envolvidas na 
intervenção educacional. São programas que orientam para a busca de resultados e se 
baseiam em uma metodologia que oferece 70% do conteúdo prático, 20% colaborativo 
e 10% conceitual.
 

convênioS coM EMPrESaS
Os colaboradores das empresas conveniadas à nossa instituição desfrutam de benefícios 
especiais: descontos nos cursos Pós-graduação presenciais e de Extensão – nas 
modalidades presencial e a distância; participação em projetos, além de convites para 
eventos exclusivos promovidos pelo Ibmec.
 

conSultoria E aSSESSoria tÉcnica
Nossa equipe acadêmica está preparada para auxiliar as organizações na condução 
de projetos de consultoria e assessoria técnica. Por meio da orientação de nossos 
especialistas, ajudamos a pôr em prática novos projetos, rever processos e alavancar 
operações já em andamento.
 

univErSiDaDE corPorativa
As Universidades Corporativas são oportunidades para que as empresas aprimorem 
o potencial de seus capitais intelectuais, atendendo a três pilares: da educação, ao 
apresentar conteúdos com foco em uma capacitação específica; do desenvolvimento, 
ao aprimorar skills essenciais ao negócio; e da formação, ao desenvolver especialistas 
preparados para os desafios exigidos pelo mercado.



PROCESSO SELETIVO
Ingressar em um programa de Pós-graduação no Ibmec é dar início a um importante 
projeto de desenvolvimento pessoal e profissional. A cada semestre, os profissionais que 
desejam realizar um aperfeiçoamento acadêmico têm a oportunidade de participar dos 
nossos programas de admissão.
 
Os processos seletivos do Ibmec são desenhados para alinhar as expectativas do(a) 
candidato(a) em relação ao curso desejado, valorizando aspectos relacionados ao seu 
momento de vida e carreira.

acESSE iBMEc.Br
Para obter informações detalhadas sobre as etapas, pré-requisitos e datas 
importantes, consulte o nosso site.

DúviDaS
Entre em contato conosco: queroseralunosp@ibmec.edu.br



contato

 uniDaDE SÃo Paulo

Al. Santos, 2356 - Jardim Paulista
São Paulo - São Paulo /SP
Telefone: 4020-5610
E-mail: ibmecsp@ibmec.edu.br

outraS uniDaDES

 uniDaDE BElo HoriZontE

Rua Rio Grande do Norte, 300 – Funcionários
Belo Horizonte – Minas Gerais /MG
Telefone: 4020-5610
E-mail: ibmecbh@ibmec.edu.br

 uniDaDE BraSÍlia

SCN Qd 6 2SS - Shopping Id
Brasília/DF
Telefone: 4020-5610
E-mail: ibmecdf@ibmec.edu.br

 uniDaDES rio DE janEiro

caMPuS Barra
Avenida Armando Lombardi, 940 – Barra da Tijuca

caMPuS cEntro
Avenida Presidente Wilson, 118 – Centro

Rio de Janeiro - Rio de Janeiro/RJ
Telefone: 4020-5610
E-mail: ibmecrj@ibmec.edu.br

faÇa uM tour 
virtual no iBMEc

ibmec.br

ibmec/ibmec ibmec

ProTagoNIsTas Para o MuNdo.


