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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 chegaram a Belo Horizonte e, 

em 2008, a Brasília.

Aprimorando o padrão internacional de educação do Ibmec, em 2015, passamos a fazer parte 
da Adtalem Educacional do Brasil, integrante da Adtalem Global Education, 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 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

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

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

Graduação em Ciências Econômicas 
é a primeira e única no país a ser 
aceita pelo CFA Institute University 
Recognition Program.

Unidade Rio de Janeiro considerada 
a melhor business school do país nas 
áreas de Administração, Negócios e 
Serviços, segundo o Guia do Estudante. 

Qualidade de ensino chancelada com o 
selo OAB Recomenda.

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

Graduação em Ciências Contábeis 
reconhecida pelo Chartered Institute of 
Management Accountants.

Mais de 46 anos de tradição no 
mercado.

THIAGO SAYÃO
Vice-presidente

do Ibmec



CAMILA RIBEIRO ROMEIRO
Diretora Regional - Ibmec Minas Gerais

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO 
ACADÊMICA 

REGINALDO PINTO NOGUEIRA JÚNIOR
Coordenador Geral da Graduação Ibmec e Coordenador do 
Curso de Relações Internacionais



EDUARDO SENRA COUTINHO
Coordenador do curso de Administração

MÁRCIO ANTÔNIO SALVATO
Coordenador do curso de Ciências Econômicas

DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA JÚNIOR
Coordenador do curso de Direito 

RENATO SOARES DE AGUILAR
Coordenador da Escola de Engenharia e Arquitetura

WILSON REIS JÚNIOR
Coordenador da Escola de Engenharia e Arquitetura

ALEXANDRE QUEIROZ DE OLIVEIRA
Coordenador do curso de Ciências Contábeis



“ “Há quatro anos me vi diante da 
oportunidade de estudar em uma 
escola de excelência e não hesitei.

LETÍCIA RIBEIRO TELES

Aluna da Graduação
em Ciências Econômicas

Do Ibmec saímos com uma caixinha de ferramentas 
diferenciada. No mundo das fi nanças, somos introduzidos 
em maior profundidade que o usual e isso é visivelmente 

valorizado pelo mercado.

PROTAGONISTAS 
PARA O MUNDO

““Eu escolhi o Ibmec pelo 
reconhecimento que a faculdade 

tem no mercado, seus professores 
qualifi cados e as oportunidades 

que me oferece.

FERNANDO MACHADO

Aluno da Graduação
em Engenharia

Sempre achei muito interessante o desenvolvimento de novos 
produtos e suas linhas de produção, mas também sempre 

gostei da parte administrativa de uma empresa. O curso de 
Engenharia de Produção no Ibmec me deu a oportunidade 

de juntar as duas em um curso só. Apresenta aulas técnicas, 
como em outras engenharias, e aulas mais específi cas sobre 

linhas de produção e administração empresarial.

““Além de ter toda a infraestrutura 
acessível para o aluno, a faculdade 

possibilita uma abertura muito 
grande com o corpo docente. 

THOMAZ VALLADARES

Aluno da Graduação em 
Engenharia de Produção

Eu passei no Vestibular para Engenharia de Produção tanto no 
Ibmec quanto em uma universidade federal. Tive a oportunidade 
de cursar os dois por seis meses e não tive dúvidas em escolher 

o Ibmec. Eu pretendo empreender e o Ibmec me trouxe 
conhecimento e embasamento técnico para isso. 

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

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 
desafi os vividos pelos profi ssionais.

CORPO DOCENTE
Nosso corpo docente é composto por professores mentores, que oferecem suporte 
qualifi cado para a condução do aprendizado e estão à disposição dos alunos no 
desenvolvimento de projetos colaborativos. Possuem formação acadêmica robusta 
que inclui Mestrado e Doutorado em escolas de ponta, nacionais e internacionais; 
acumulam vasta experiência empresarial e são constantemente consultados pelos mais 
representativos veículos midiáticos como fontes de informação qualifi cada. 

CURSOS CONSTANTEMENTE ATUALIZADOS
Nossos cursos possuem em sua essência um forte DNA de negócios e têm seus conteúdos 
programáticos constantemente atualizados em relação às exigências de um mercado 
em constante evolução.

MERITOCRACIA
A meritocracia é um valor que faz parte da nossa faculdade. Promovemos, regularmente, 
ações que valorizam o empenho e os bons resultados dos alunos. Semestralmente, os 
alunos que se destacam são premiados com bolsas de estudo que valorizam a dedicação 
acadêmica e os estimulam a buscar a excelência.

MONITORIA
Em nossa faculdade, os alunos que demonstram protagonismo acadêmico são 
estimulados a integrar o programa de monitoria. Uma oportunidade para exercitar 
os conteúdos aprendidos em sala de aula, compartilhar conhecimento com os demais 
alunos e estimulá-los a alcançar excelentes desempenhos.
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CENTRO DE EMPREENDEDORISMO
E INTERNACIONALIZAÇÃO (CEI)
O Centro de Empreendedorismo e Internacionalização (CEI) é 
um espaço de interação e troca de conhecimento entre alunos e 
professores mentores. 

No CEI, os alunos podem participar das empresas juniores onde demonstram 
protagonismo, desenvolvem projetos colaborativos, exercitam os conteúdos aprendidos 
em sala de aula e têm contato com o mercado de trabalho.

Os programas de intercâmbio e jornadas internacionais promovidos pela faculdade 
também são realizados pelo CEI. Portanto, é lá que os alunos podem conhecer todas 
as faculdades conveniadas, estar em contato com alunos estrangeiros, tirar dúvidas e 
planejar uma experiência acadêmica internacional.

Além disso, no CEI os alunos podem integrar os núcleos de estudo e a equipe de esportes 
Atlética.

ESPÍRITO DE COLABORAÇÃO 
E INTEGRAÇÃO
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 qualifi cado sejam uma realidade.

CASA (COORDENAÇÃO DE SUPORTE E APOIO AO ALUNO)
Com o objetivo de estimular o aluno a se desenvolver no ambiente acadêmico 
com prazer e protagonismo, nossa instituição oferece aos alunos da 
Graduação a orientação especializada e o acolhimento da CASA. Esse setor 
realiza o acompanhamento individual dos alunos, desenvolve processos de 
aprendizagem e métodos de estudo e participa de conselhos de classe.

IBMEC CARREIRAS
Para auxiliar nossos alunos a traçarem uma trajetória de sucesso no mercado, 
oferecemos a orientação especializada do Ibmec Carreiras. Em contato 
permanente com as empresas, o setor realiza eventos com a presença de 
profi ssionais renomados e atua também como um agente facilitador entre 
o plano acadêmico e o mercado. Por meio do Ibmec Carreiras, o aluno está 
sempre atualizado em relação às melhores oportunidades de estágio, trainee 
e emprego.

INFRAESTRUTURA DE PONTA
Oferecemos um alto padrão de qualidade e demonstramos nosso compromisso 
com a excelência ao investirmos em uma infraestrutura de ponta. Nossas salas 
de aula e laboratórios são planejados para facilitar a construção interativa 
do conhecimento e para proporcionar verdadeiros saltos de qualidade no 
aproveitamento individual e em grupo. 

ALUMNI IBMEC
Possuímos um banco de talentos composto por alunos formados pela nossa 
faculdade. Por meio do programa Alumni, os ex-alunos têm a oportunidade 
de participar de eventos e iniciativas exclusivas. Ser Alumni Ibmec abre portas 
para o networking qualifi cado e para a troca de experiências.
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Nossa formação acadêmica estimula a amplitude de pensamento e a visão global dos 
mercados para que os alunos sejam capazes de se adaptar em ambientes multiculturais e 
internacionais de alta performance. Uma exigência dos novos tempos.

JORNADAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Para oferecer aos nossos alunos a oportunidade de realizar uma experiência acadêmica 
internacional, realizamos jornadas internacionais exclusivas, com duração de 1 a 2 semanas, 
para os Estados Unidos, Europa e Ásia. Nessas viagens, nossos alunos realizam visitas técnicas 
a empresas e feiras comerciais e ampliam o conhecimento em temas relevantes para a 
construção de uma trajetória de protagonismo no mundo.

NETWORKING COM ALUNOS ESTRANGEIROS 
Semestralmente recebemos alunos estrangeiros que escolhem nossa excelência de ensino 
para realizar um intercâmbio no Brasil. Estudar no Ibmec signifi ca estar em contato direto 
com pessoas de diferentes culturas.

PROFICIÊNCIA EM INGLÊS
Nossos alunos podem expandir os conhecimentos e praticar a língua inglesa em um curso 
on-line completo e exclusivo. O conteúdo inclui músicas, vídeos, artigos, sessões com 
professores nativos e módulos profi ssionais, que permitem o aprimoramento do idioma com 
foco em temas relacionados ao mercado e à carreira do estudante.

ABRANGÊNCIA 
INTERNACIONAL
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GRADUAÇÃO IBMEC

A Graduação do Ibmec foi desenhada para guiar o talento de nossos alunos e desenvolvê-los 
na prática. Aqui, formamos protagonistas que saem da Graduação preparados para estarem 
sempre à frente, cruzando as fronteiras do mundo.

 ■ GRADUAÇÃO
 ▪ Administração

 ▪ Arquitetura e Urbanismo

 ▪ Ciências Contábeis

 ▪ Ciências Econômicas

 ▪ Direito

 ▪ Engenharia Civil

 ▪ Engenharia de Controle e Automação

 ▪ Engenharia de Produção

 ▪ Engenharia Elétrica

 ▪ Engenharia Mecânica

 ▪ Relações Internacionais         



Administração

A Graduação em Administração do Ibmec fornece as ferramentas 
para que o aluno se desenvolva com autonomia e atue como líder 
empreendedor em uma economia globalizada e complexa. O curso 
trabalha competências que permitem ao profi ssional responder 
com competência e resiliência frente a um mercado em constante 
transformação.

As disciplinas têm forte conteúdo analítico e com profundidade 
teórica voltada para o desenvolvimento de competências em quatro 
áreas: Finanças, Marketing e Estratégia, Operações e Logística e 
Gestão de Pessoas, com ênfase maior nas duas primeiras. Além disso, 
o aluno recebe elevada capacitação em métodos quantitativos.
 

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Nota máxima no MEC.

Entre os 10 melhores 
privados do Brasil 
segundo o MEC.

 ▪ Administração Financeira

 ▪ Estratégia Empresarial

 ▪ Marketing

 ▪ Recursos Humanos

 ▪ Logística

 ▪ Sistemas de Informação



PROGRAMA

1º PERÍODO

 ▪ Microeconomia

 ▪ Cálculo 

 ▪ Estatística 

 ▪ Fundamentos de Administração

 ▪ Macroeconomia

2º PERÍODO

 ▪ Laboratório de Negócios

 ▪ Mercados e Concorrência

 ▪ Ciências Políticas e Sociais

 ▪ Organizações e Comportamento Humano

 ▪ Métodos Quantitativos Aplicados

3º PERÍODO

 ▪ Pesquisa Operacional

 ▪ Contabilidade Financeira

 ▪ Liderança e Equipes

 ▪ Mercados Financeiros

 ▪ Métodos de Previsão

4º PERÍODO

 ▪ Contabilidade Gerencial

 ▪ Direito Empresarial e Societário

 ▪ Fundamentos de Marketing

 ▪ Gestão de Processos de Negócios

 ▪ Mercado de Capitais

5º PERÍODO

 ▪ Gerência de Marketing

 ▪ Finanças Corporativas

 ▪ Gestão de Pessoas

 ▪ Gestão de Projetos

 ▪ Estratégia Empresarial

6º PERÍODO

 ▪ Administração de Operações

 ▪ Análise Multivariada Aplicada ao Marketing

 ▪ Gestão de Sistemas de Informação

 ▪ Negócios Internacionais

 ▪ Planejamento Financeiro e Controladoria

7º PERÍODO

 ▪ Empreendedorismo

 ▪ Administração de Materiais

 ▪ Gestão de Investimento e Risco

 ▪ Eletiva I

 ▪ Eletiva II

8º PERÍODO

 ▪ Administração Tributária

 ▪ Gestão Comercial e de Serviços

 ▪ Logística

 ▪ Eletiva III

 ▪ Eletiva IV

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

DISCIPLINAS ELETIVAS

Disciplinas eletivas possibilitam ao aluno escolher 
temáticas modernas de seu interesse formativo, 
sendo escolhidas entre aquelas especificamente 
ofertadas para o curso, ou disciplinas de outros 
cursos do Ibmec/MG (respeitando os pré-requisitos).
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Arquitetura e Urbanismo

A Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Ibmec tem como 
objetivo formar profi ssionais dotados de sólidas ferramentas técnicas, 
além de olhar inovador e empreendedor para atender às demandas 
da sociedade e do mercado, compreender e traduzir as necessidades 
relacionadas ao espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, 
a edifi cação, o paisagismo e a sustentabilidade. 

O conteúdo do curso alia disciplinas fundamentais para a formação 
do arquiteto e para o desenvolvimento de edifi cações a um núcleo 
que trata de aspectos históricos, sociais e culturais. Oferece também, 
além de um conjunto de disciplinas que desenvolvem o desenho 
técnico, o manejo dos softwares de projetos mais utilizados no 
mercado e ferramentas de gestão. 
 

ÁREAS DE ATUAÇÃO
 ▪ Arquitetura comercial, 

corporativa e de interiores

 ▪ Urbanismo

 ▪ Desenho industrial e 
modelagem 3D

 ▪ Paisagismo 

 ▪ Luminotécnica

 ▪ Restauração de edifi cações

 ▪ Tecnologia de construção



PROGRAMA

1º PERÍODO

 ▪ Matemática Aplicada à Arquitetura

 ▪ Geometria Descritiva

 ▪ História da Arte e Estética I

 ▪ Espaço Arquitetônico: Percepção 
e Representação

 ▪ Arquitetura e Sociedade

2º PERÍODO

 ▪ Física na Arquitetura

 ▪ Topografia em projetos de Arquitetura

 ▪ História da Arte e da Estética II

 ▪ História da Arquitetura I

 ▪ Desenho Arquitetônico

3º PERÍODO

 ▪ Projeto em Arquitetura e Urbanismo I

 ▪ Tecnologia na Arquitetura

 ▪ Cultura Moderna e Contemporânea

 ▪ História da Arquitetura II

 ▪ Informática Aplicada à 
Arquitetura e Urbanismo I

4º PERÍODO

 ▪ Projeto em Arquitetura e Urbanismo II

 ▪ Paisagismo

 ▪ História da Arquitetura III

 ▪ Informática Aplicada à 
Arquitetura e Urbanismo II

 ▪ Sistemas Estruturais na Arquitetura I

5º PERÍODO

 ▪ Projeto em Arquitetura e Urbanismo III

 ▪ Conforto Ambiental I

 ▪ Arquitetura de Interiores

 ▪ Planejamento Urbano

 ▪ Sistemas Estruturais na Arquitetura II

6º PERÍODO

 ▪ Projeto em Arquitetura e Urbanismo IV

 ▪ Patrimônio Arquitetônico e 
Técnicas Retrospectivas

 ▪ Conforto Ambiental II

 ▪ Materiais de Construção

 ▪ Projetos Urbanos I

7º PERÍODO

 ▪ Projeto em Arquitetura e Urbanismo V

 ▪ Construção Civil

 ▪ Instalações Prediais I – Hidráulico

 ▪ Projetos Urbanos II

 ▪ Sistemas Estruturais na Arquitetura III

8º PERÍODO

 ▪ Projeto em Arquitetura e Urbanismo VI

 ▪ Antropologia e Sociologia Urbana

 ▪ Tecnologia Aplicada à Arquitetura Sustentável

 ▪ Projetos Urbanos III

 ▪ Legislação e Exercício Profissional

9º PERÍODO

 ▪ Projeto em Arquitetura e Urbanismo VII

 ▪ Seminário de Projeto

 ▪ Instalações Prediais II – Elétrico

 ▪ Eletiva I

 ▪ Eletiva II

10º PERÍODO

 ▪ Planejamento e Controle de Obras

 ▪ Políticas de Planejamento e Gestão Urbana

 ▪ Ecologia e Meio Ambiente

 ▪ Eletiva III

 ▪ Eletiva IV

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

DISCIPLINAS ELETIVAS

Disciplinas eletivas possibilitam ao aluno escolher 
temáticas modernas de seu interesse formativo, 
sendo escolhidas entre aquelas especificamente 
ofertadas para o curso, ou disciplinas de outros 
cursos do Ibmec/MG (respeitando os pré-requisitos).
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Ciências Contábeis

Construído com base nas normas internacionais de contabilidade 
– IFRS, a Graduação em Ciências Contábeis do Ibmec permite 
que o aluno esteja apto a atender à nova realidade contábil, que 
concentra-se na geração de informações úteis para a tomada de 
decisão da alta governança empresarial e para a prestação de contas 
perante à sociedade e aos órgãos reguladores de mercado. A base 
teórica sólida, aliada à prática de softwares utilizados em grandes 
companhias, fornece conhecimento técnico, além de habilitar o aluno 
ao gerenciamento das áreas de fi nanças corporativas, planejamento 
tributário, gestão de negócios e sistema de informações. 

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Nota máxima no MEC.

Entre os 10 melhores 
cursos privados do Brasil 
no ENADE.

 ▪ Agências de Rating

 ▪ Área Fiscal e Tributária

 ▪ Áreas de Avaliação de Risco

 ▪ Áreas de Compliance

 ▪ Auditorias Externas e Internas

 ▪ Bancos de Investimento

 ▪ Comitês de Governança 
Corporativa

 ▪ Consultorias Nacionais 
e Internacionais

 ▪ Controladoria

 ▪ Empresas Multinacionais 
que emitem Pacotes 
de Consolidação

 ▪ Escritórios de Contabilidade

 ▪ Gestão Corporativa de 
Pequenas, Médias e 
Grandes Empresas 

 ▪ Setor Público

 ▪ Tesouraria



PROGRAMA

1º PERÍODO

 ▪ Introdução à Contabilidade

 ▪ Laboratório de Negócios

 ▪ Cálculo 

 ▪ Fundamentos de Administração

 ▪ Microeconomia

2º PERÍODO

 ▪ Contabilidade Intermediária

 ▪ Introdução ao Direito

 ▪ Gestão de Processos de Negócios

 ▪ Macroeconomia

 ▪ Estatística

3º PERÍODO

 ▪ Mercados Financeiros

 ▪ Contabilidade Superior

 ▪ Laboratório de Práticas Contábeis

 ▪ Métodos Quantitativos Aplicados

 ▪ Direito Empresarial e Societário

4º PERÍODO

 ▪ Contabilidade de Custos

 ▪ Mercado de Capitais

 ▪ Gestão de Sistemas de Informação

 ▪ Contabilidade Avançada

 ▪ Direito Tributário

5º PERÍODO

 ▪ Gestão e Controle de Custos

 ▪ Finanças Corporativas

 ▪ Auditoria

 ▪ Teoria Avançada da Contabilidade

 ▪ Contabilidade Financeira Avançada

6º PERÍODO

 ▪ Perícia Contábil e Arbitragem

 ▪ Análise das Demonstrações Financeiras

 ▪ Controladoria

 ▪ Contabilidade Tributária

 ▪ Contabilidade Governamental

7º PERÍODO

 ▪ Planejamento Tributário

 ▪ Governança Corporativa e Ética Profissional

 ▪ Gestão e Empreendedorismo

 ▪ Eletiva I

 ▪ Eletiva II

8º PERÍODO

 ▪ Contabilidade Atuarial

 ▪ Inteligência de Negócios

 ▪ Avaliação de Empresas (Valuation)

 ▪ Eletiva III

 ▪ Eletiva IV

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

DISCIPLINAS ELETIVAS

Disciplinas eletivas possibilitam ao aluno escolher 
temáticas modernas de seu interesse formativo, 
sendo escolhidas entre aquelas especificamente 
ofertadas para o curso, ou disciplinas de outros 
cursos do Ibmec/MG (respeitando os pré-requisitos).
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Ciências Econômicas

A graduação em Ciências Econômicas do Ibmec visa formar 
profi ssionais capacitados a analisar questões complexas que envolvem 
as inconstâncias do mercado fi nanceiro e os impactos econômicos 
em esfera nacional e global.

O conteúdo programático do curso possui ênfase em Teoria Econômica 
Moderna, ao apresentar disciplinas nas áreas de Microeconomia, 
Macroeconomia e Finanças. Desenvolve também o conhecimento 
em disciplinas instrumentais como Matemática, Estatística e 
Econometria e habilidades relacionadas à capacidade de liderar, gerir 
e se relacionar com equipes.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
 ▪ Mercado Financeiro

 ▪ Consultorias

 ▪ Instituições Governamentais

 ▪ Pesquisa Acadêmica

Nota máxima no MEC.

Entre os 10 melhores 
privados do Brasil no 
ENADE.



PROGRAMA

1º PERÍODO

 ▪ Macroeconomia

 ▪ Microeconomia

 ▪ Estatística 

 ▪ Cálculo 

 ▪ Fundamentos de Administração

2º PERÍODO

 ▪ Contabilidade Social

 ▪ Mercados e Concorrência

 ▪ Inferência Estatística 

 ▪ Cálculo de Várias Variáveis

 ▪ Laboratório de Negócios

3º PERÍODO

 ▪ Macroeconomia Aberta

 ▪ Teoria do Consumidor

 ▪ Álgebra Linear

 ▪ Ciências Políticas e Sociais

 ▪ Otimização e Processos Dinâmicos

4º PERÍODO

 ▪ Macroeconomia com Microfundamentos 

 ▪ Mercados e Eficiência 

 ▪ Econometria Básica

 ▪ Contabilidade Empresarial

 ▪ Mercados Financeiros

5º PERÍODO

 ▪ Desenvolvimento Econômico 

 ▪ Teoria dos Jogos 

 ▪ Econometria de Séries Temporais

 ▪ Mercado de Capitais

 ▪ História do Pensamento Econômico

6º PERÍODO

 ▪ Economia Monetária 

 ▪ Comércio Internacional

 ▪ Finanças Corporativas

 ▪ História Econômica Geral

 ▪ Microeconometria

7º PERÍODO

 ▪ Gestão de Investimento e Risco

 ▪ História Econômica do Brasil

 ▪ Metodologia de Pesquisa Científica

 ▪ Eletiva I

 ▪ Eletiva II

8º PERÍODO

 ▪ Economia Brasileira Contemporânea

 ▪ História das Organizações

 ▪ Inteligência de Mercado

 ▪ Eletiva III

 ▪ Eletiva IV

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

DISCIPLINAS ELETIVAS

Disciplinas eletivas possibilitam ao aluno escolher 
temáticas modernas de seu interesse formativo, 
sendo escolhidas entre aquelas especificamente 
ofertadas para o curso, ou disciplinas de outros 
cursos do Ibmec/MG (respeitando os pré-requisitos).
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Direito

Na Graduação em Direito do Ibmec, o aluno adquire conhecimentos 
aprofundados sobre as diversas áreas jurídicas, além do domínio de 
conteúdos complementares indispensáveis ao moderno profi ssional do 
Direito, que o capacitam a agir, no exercício das diversas funções, com 
protagonismo e senso crítico. Com uma matriz curricular moderna, o 
aluno pode escolher, ao fi nal do curso, entre disciplinas eletivas para 
o estudo avançado de temáticas jurídicas contemporâneas, tais como 
Processo Tributário, Novas Tecnologias e Direito Penal Econômico, 
complementando sua formação e gerando diferenciais profi ssionais.
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
O curso oferece grupos de estudo, pesquisa e extensão em diversas 
áreas, tais como: direito tributário, constitucional e jurisprudencial; 
arbitragem e mediação; análise econômica do direito; disciplinas 
eletivas em áreas inovadoras como governança corporativa e 
compliance. Além disso, promove constantemente seminários e 
palestras sobre assuntos relevantes e de interesse dos alunos, a fi m de 
fortalecer a formação transdisciplinar do futuro operador do Direito.

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) tem por fi nalidade proporcionar 
aos alunos estágio profi ssional supervisionado que compõe a grade 
curricular da graduação, sendo obrigatório para os alunos do 7° 
ao 10° períodos e facultativo para os alunos do 1° ao 6° períodos. 
Os participantes do NPJ têm a oportunidade de aprender a prática 
jurídica e atender à sociedade, mediante a elaboração de peças 
processuais realizadas sob a supervisão de advogados orientadores. 

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Nota máxima no MEC

Destaque nacional com 
80% de aprovação no 
XX exame da OAB.

 ▪ Advocacia

 ▪ Carreira Acadêmica

 ▪ Carreira Política

 ▪ Carreiras Públicas

 ▪ Diplomacia



PROGRAMA

1º PERÍODO

 ▪ Fundamentos de Economia

 ▪ Ciência Política e Teoria do Estado

 ▪ Introdução ao Direito

 ▪ História, Pessoa e Sociedade

 ▪ Filosofia do Direito

2º PERÍODO

 ▪ Direito Civil I (Parte Geral I)

 ▪ Direito Constitucional I

 ▪ Direito Penal I

 ▪ Direito Empresarial I

 ▪ Direito Internacional Público

3º PERÍODO

 ▪ Direito Civil II (Parte Geral II)

 ▪ Direito Constitucional II

 ▪ Direito Empresarial II

 ▪ Direito Penal II

 ▪ Direito Internacional Privado

4º PERÍODO

 ▪ Direito Civil III (Obrigações)

 ▪ Direito Constitucional III

 ▪ Direito Penal III

 ▪ Direito Empresarial III

 ▪ Teoria Geral do Processo

5º PERÍODO

 ▪ Direito Civil IV (Contratos)

 ▪ Processo Civil I

 ▪ Psicologia Aplicada ao Direito

 ▪ Processo Penal I

 ▪ Direito Penal Econômico

6º PERÍODO

 ▪ Direito Civil V (Contratos em Espécie)

 ▪ Processo Civil II

 ▪ Processo Penal II

 ▪ Direito Ambiental

 ▪ Direito Administrativo I

7º PERÍODO

 ▪ Direito Civil VI (Responsabilidade Civil)

 ▪ Direito Tributário I

 ▪ Direito das Relações do Trabalho I

 ▪ Direito Administrativo II

 ▪ Prática Simulada I (Civil)

8º PERÍODO

 ▪ Direito Civil VII (Direitos Reais)

 ▪ Direito Tributário II

 ▪ Direito das Relações do Trabalho II

 ▪ Prática Simulada II (Penal)

 ▪ Ética Profissional

9° SEMESTRE

 ▪ Direito Civil VIII (Famílias)

 ▪ Eletiva I 

 ▪ Eletiva II

 ▪ Prática Simulada III (Trabalhista)

 ▪ Metodologia de Pesquisa Jurídica

10° SEMESTRE

 ▪ Direito Civil IX (Sucessões)

 ▪ Prática Simulada IV (Pública)

 ▪ Arbitragem e Mediação

 ▪ Eletiva III

 ▪ Eletiva IV

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

DISCIPLINAS ELETIVAS

Disciplinas eletivas possibilitam ao aluno escolher 
temáticas modernas de seu interesse formativo, 
sendo escolhidas entre aquelas especificamente 
ofertadas para o curso, ou disciplinas de outros 
cursos do Ibmec/MG (respeitando os pré-requisitos).
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Engenharia Civil

Na Graduação em Engenharia Civil do Ibmec, o aluno é inicialmente 
apresentado a um ciclo básico de disciplinas, em que recebe toda a 
base teórica necessária para a construção do conhecimento de base 
quantitativa e científi ca. No ciclo profi ssional, o futuro engenheiro 
entra em contato com as disciplinas profi ssionalizantes, mais 
especializadas e complexas. Dessa forma, é capacitado com a melhor 
formação técnica e também pode exercer cargos de liderança e 
gestão de alto nível em projetos de engenharia.
 

INFRAESTRUTURA

Curso autorizado com 
nota máxima no MEC.

 ▪ Cálculo Estrutural

 ▪ Construção Civil

 ▪ Engenharia de Transportes

 ▪ Engenharia Hidráulica e 
de Recursos Hídricos

 ▪ Infraestrutura

 ▪ Projetos de Fundações

 ▪ Saneamento

 ▪ Laboratórios de Física, Química, 
Desenho, Programação 
de Computadores

 ▪ Laboratórios de Projetos 
Elétricos e Eletrônica

 ▪ Laboratórios de Ciência 

dos Materiais, Materiais 
de Construção, Geologia, 
Mecânica dos Solos

 ▪ Laboratórios de Fenômenos 
de Transporte, Hidráulica

 ▪ Laboratórios de Topografi a

ÁREAS DE ATUAÇÃO



PROGRAMA

1º PERÍODO

 ▪ Cálculo I

 ▪ Química Geral

 ▪ Desenho Técnico I

 ▪ Análise Estatística I

 ▪ Algoritmos e Programação de Computadores

2º PERÍODO

 ▪ Cálculo II

 ▪ Física I

 ▪ Desenho Técnico II

 ▪ Análise Estatística II

 ▪ Geometria Analítica e Álgebra Linear

3º PERÍODO

 ▪ Cálculo III

 ▪ Física II

 ▪ Mecânica Geral

 ▪ Métodos de Previsão para Engenharia

 ▪ Arquitetura e Urbanismo

4º PERÍODO

 ▪ Cálculo IV

 ▪ Física III

 ▪ Cálculo Numérico

 ▪ Geologia

 ▪ Ciência e Engenharia de Materiais

5º PERÍODO

 ▪ Fenômenos de Transportes

 ▪ Eletricidade e Eletrotécnica

 ▪ Resistência dos Materiais I

 ▪ Teoria das Estruturas I

 ▪ Materiais de Construção

6º PERÍODO

 ▪ Tecnologias das Construções I

 ▪ Hidráulica e Hidrologia 

 ▪ Resistência dos Materiais II

 ▪ Teoria das Estruturas II

 ▪ Mecânica dos Solos

7º PERÍODO

 ▪ Tecnologias das Construções II

 ▪ Estruturas de Concreto Armado

 ▪ Instalações Prediais

 ▪ Topografia

 ▪ Geotecnia

8º PERÍODO

 ▪ Estradas e Drenagem

 ▪ Saneamento Básico e Gestão ambiental

 ▪ Estruturas Metálicas e de Madeira

 ▪ Estruturas de Concreto Protendido

 ▪ Fundações e Contenções

9º PERÍODO

 ▪ Metodologia Científica & 
Comunicação e Expressão

 ▪ Pavimentação

 ▪ Logística de Transportes

 ▪ Eletiva I

 ▪ Eletiva II

10º PERÍODO

 ▪ Gestão de Projetos

 ▪ Ergonomia, Segurança do Trabalho 
e Ética Profissional

 ▪ Fundamentos de Administração

 ▪ Eletiva III

 ▪ Eletiva IV

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

DISCIPLINAS ELETIVAS

Disciplinas eletivas possibilitam ao aluno escolher 
temáticas modernas de seu interesse formativo, 
sendo escolhidas entre aquelas especificamente 
ofertadas para o curso, ou disciplinas de outros 
cursos do Ibmec/MG (respeitando os pré-requisitos).
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Engenharia de Controle
e Automação
Na Graduação em Engenharia de Controle e Automação do Ibmec, o 
aluno é capacitado a criar, desenvolver e supervisionar a produção e 
a operação de equipamentos, circuitos e sistemas digitais; conduzir a 
programação de sistemas automatizados, de robótica, de automação 
industrial e de eletrônica, além de processar sinais e controlar 
ferramentas específi cas da indústria. O programa do curso é composto 
inicialmente por um ciclo básico, seguido pelo ciclo profi ssional e por 
um núcleo que desenvolve ferramentas de gestão importantes para a 
atuação no mercado.

INFRAESTRUTURA

 ▪ Acionamentos Hidráulicos 
e Pneumáticos

 ▪ Automação de Manufatura

 ▪ Engenharia de Produção

 ▪ Fabricação, Operação e 
Manutenção de Máquinas e 
Equipamentos Automatizados 

 ▪ Geração, Transmissão e 
Distribuição da Energia Elétrica 

 ▪ Indústria em Geral

 ▪ Mecatrônica e Modelagem 
de Sistemas Automatizados

 ▪ Robótica Industrial

 ▪ Laboratórios de Física, Química, 
Desenho, Programação 
de Computadores

 ▪ Laboratórios de Projetos 
Elétricos e Eletrônica, 
Máquinas Elétricas, Automação

 ▪ Laboratórios de Ciência dos 
Materiais, Metrologia

 ▪ Laboratórios de Fenômenos 
do Transporte

ÁREAS DE ATUAÇÃO



PROGRAMA

1º PERÍODO

 ▪ Cálculo I

 ▪ Química Geral

 ▪ Desenho Técnico I

 ▪ Análise Estatística I

 ▪ Algoritmos e Programação de Computadores

2º PERÍODO

 ▪ Cálculo II

 ▪ Física I

 ▪ Desenho Técnico II

 ▪ Análise Estatística II

 ▪ Geometria Analítica e Álgebra Linear

3º PERÍODO

 ▪ Cálculo III

 ▪ Física II

 ▪ Mecânica Geral

 ▪ Métodos de Previsão para Engenharia

 ▪ Gestão de Operações

4º PERÍODO

 ▪ Cálculo IV

 ▪ Física III

 ▪ Análise de Circuitos para Engenharia 
de Controle e Automação

 ▪ Cálculo Numérico

 ▪ Programação Orientada a Objetos

5º PERÍODO

 ▪ Fenômenos de Transportes

 ▪ Sistemas Operacionais e de Tempo Real

 ▪ Sistemas Digitais

 ▪ Sistemas Lineares e Processamento de Sinais

 ▪ Ciência e Engenharia dos Materiais

6º PERÍODO

 ▪ Sistemas, Processadores e Periféricos

 ▪ Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos

 ▪ Eletrônica para Engenharia de 
Controle e Automação

 ▪ Conversão Eletromecânica de 
Energia e Máquinas Elétricas

 ▪ Teoria de Controle

7º PERÍODO

 ▪ Controle de Processos e Controle Digital

 ▪ Arquitetura de Computadores

 ▪ Processos Industriais

 ▪ Metrologia e Instrumentação

 ▪ Banco de Dados para Controle e Automação

8º PERÍODO

 ▪ Processamento de Sinais Automatizados

 ▪ Programação de Sistemas 
Automatizados e Robótica

 ▪ Sistemas de Informação para Automação

 ▪ Redes

 ▪ Oficina de Controle Avançado

9º PERÍODO

 ▪ Metodologia Científica & 
Comunicação e Expressão

 ▪ Gestão Ambiental e Planejamento Energético

 ▪ Inteligência Artificial

 ▪ Eletiva I

 ▪ Eletiva II

10º PERÍODO

 ▪ Gestão de Projetos

 ▪ Fundamentos de Administração

 ▪ Ergonomia, Segurança do Trabalho 
e Ética Profissional

 ▪ Eletiva III

 ▪ Eletiva IV

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

DISCIPLINAS ELETIVAS

Disciplinas eletivas possibilitam ao aluno escolher 
temáticas modernas de seu interesse formativo, 
sendo escolhidas entre aquelas especificamente 
ofertadas para o curso, ou disciplinas de outros 
cursos do Ibmec/MG (respeitando os pré-requisitos).
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Engenharia de Produção

Na Graduação em Engenharia de Produção do Ibmec, o aluno é 
preparado a compreender todas as etapas de gerenciamento de 
produção, na aplicação de métodos e técnicas que otimizem os 
processos de empresas nas áreas industriais ou de serviços. O curso 
é composto por um ciclo básico instrumental seguido do ciclo 
profi ssional e por um núcleo que desenvolve importantes ferramentas 
de gestão. Dessa forma, é capacitado com a melhor formação técnica 
e pode exercer cargos de liderança e gestão de alto nível em projetos 
de engenharia.
 

INFRAESTRUTURA

Curso autorizado com 
nota máxima no MEC.

 ▪ Automação e Controle 
de Processos

 ▪ Educação e Pesquisa

 ▪ Gestão da Qualidade

 ▪ Gestão Empresarial

 ▪ Logística

 ▪ Operações Produtivas

 ▪ Sustentabilidade, 
Meio Ambiente e 
Responsabilidade Social

 ▪ Laboratórios de Física, Química, 
Desenho, Programação 
de Computadores

 ▪ Laboratórios de Projetos 
Elétricos e Eletroeletrônica, 
Automação

 ▪ Laboratórios de Ciência dos 
Materiais; Metrologia

 ▪ Laboratórios de Fenômenos 
do Transporte

ÁREAS DE ATUAÇÃO



PROGRAMA

1º PERÍODO

 ▪ Cálculo I

 ▪ Química Geral

 ▪ Desenho Técnico I

 ▪ Análise Estatística I

 ▪ Algoritmos e Programação de Computadores

2º PERÍODO

 ▪ Cálculo II

 ▪ Física I

 ▪ Desenho Técnico II

 ▪ Análise Estatística II

 ▪ Geometria Analítica e Álgebra Linear

3º PERÍODO

 ▪ Cálculo III

 ▪ Física II

 ▪ Mecânica Geral

 ▪ Métodos de Previsão para Engenharia

 ▪ Gestão de Operações

4º PERÍODO

 ▪ Cálculo IV

 ▪ Física III

 ▪ Ciência e Engenharia dos Materiais

 ▪ Cálculo Numérico

 ▪ Logística Integrada

5º PERÍODO

 ▪ Fenômenos de Transportes

 ▪ Eletricidade e Eletrotécnica

 ▪ Resistência dos Materiais

 ▪ Metrologia e Instrumentação

 ▪ Planejamento, Programação e 
Controle da Produção

6º PERÍODO

 ▪ Economia

 ▪ Gestão e Controle da Qualidade

 ▪ Fundamentos de Administração

 ▪ Pesquisa Operacional I

 ▪ Teoria de Controle

7º PERÍODO

 ▪ Processos Industriais e Elementos de Máquinas

 ▪ Contabilidade e Finanças Empresariais

 ▪ Confiabilidade e Manutenção de Sistemas

 ▪ Pesquisa Operacional II

 ▪ Automação de Processos e Robótica

8º PERÍODO

 ▪ Projeto de Produto, Inovação e Ecodesign

 ▪ Contabilidade e Gestão de Custos

 ▪ Gestão de Projetos

 ▪ Gestão Ambiental e Planejamento Energético

 ▪ Fundamentos de Marketing

9º PERÍODO

 ▪ Metodologia Científica & 
Comunicação e Expressão

 ▪ Finanças Corporativas e Valuation

 ▪ Produção Estratégica e Inovação

 ▪ Eletiva I

 ▪ Eletiva II

10º PERÍODO

 ▪ Governança e Sustentabilidade Corporativa

 ▪ Projeto de Instalações Complexas

 ▪ Ergonomia, Segurança do Trabalho 
e Ética Profissional

 ▪ Eletiva III

 ▪ Eletiva IV

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

DISCIPLINAS ELETIVAS

Disciplinas eletivas possibilitam ao aluno escolher 
temáticas modernas de seu interesse formativo, 
sendo escolhidas entre aquelas especificamente 
ofertadas para o curso, ou disciplinas de outros 
cursos do Ibmec/MG (respeitando os pré-requisitos).

E
N

G
E

N
H

A
R

IA
 D

E
 P

R
O

D
U

Ç
Ã

O



Engenharia Elétrica

Na Graduação em Engenharia Elétrica do Ibmec, o aluno é capacitado 
a criar, desenvolver e supervisionar a produção e a operação 
de equipamentos elétricos e de circuitos, bem como a geração, 
distribuição e transmissão de energia, a automação industrial, 
eletrônica e a utilizar ferramentas específi cas da indústria. O programa 
do curso é composto inicialmente por um ciclo básico, seguido pelo 
ciclo profi ssional e por um núcleo que desenvolve ferramentas de 
gestão importantes para a atuação no mercado.

INFRAESTRUTURA

 ▪ Geração, Transmissão e 
Distribuição da Energia Elétrica 

 ▪ Sistemas de Automação 
Industrial e Predial 

 ▪ Desenvolvimento de 
Componentes Eletroeletrônicos

 ▪ Projetos de Instalações Elétricas

 ▪ Projeto, Fabricação, Operação 
e Manutenção de Máquinas 
e Equipamentos Elétricos 

 ▪ Indústria em Geral

 ▪ Laboratórios de Física, Química, 
Desenho, Programação 
de Computadores

 ▪ Laboratórios de Projetos 
Elétricos e Eletrônica, 
Máquinas Elétricas, Automação

 ▪ Laboratórios de Ciência dos 
Materiais e Metrologia

 ▪ Laboratórios de Fenômenos 
do Transporte

ÁREAS DE ATUAÇÃO



PROGRAMA

1º PERÍODO

 ▪ Cálculo I

 ▪ Química Geral

 ▪ Desenho Técnico I

 ▪ Análise Estatística I

 ▪ Algoritmos e Programação de Computadores

2º PERÍODO

 ▪ Cálculo II

 ▪ Física I

 ▪ Desenho Técnico II

 ▪ Análise Estatística II

 ▪ Geometria Analítica e Álgebra Linear

3º PERÍODO

 ▪ Cálculo III

 ▪ Física II

 ▪ Mecânica Geral

 ▪ Métodos de Previsão para Engenharia

 ▪ Gestão de Operações

4º PERÍODO

 ▪ Cálculo IV

 ▪ Física III

 ▪ Análise de Circuitos I

 ▪ Cálculo Numérico

 ▪ Programação Orientada a Objetos

5º PERÍODO

 ▪ Fenômenos de Transportes

 ▪ Sistemas Digitais

 ▪ Análise de Circuitos II

 ▪ Ciência e Engenharia dos Materiais

 ▪ Sistemas Lineares e Processamento de Sinais

6º PERÍODO

 ▪ Eletrônica I

 ▪ Eletromagnetismo

 ▪ Análise de Circuitos III

 ▪ Conversão Eletromecânica de Energia

 ▪ Teoria de Controle

7º PERÍODO

 ▪ Eletrônica II

 ▪ Laboratório de Máquinas Elétricas

 ▪ Máquinas Elétricas

 ▪ Sistemas de Medição e Instrumentação

 ▪ Eletrônica de Potência I

8º PERÍODO

 ▪ Sistemas Elétricos de Potência

 ▪ Instalações Elétricas

 ▪ Acionamentos Elétricos e Controle de Máquinas

 ▪ Automação Industrial

 ▪ Eletrônica de Potência II

9º PERÍODO

 ▪ Metodologia Científica & 
Comunicação e Expressão

 ▪ Gestão Ambiental e Planejamento Energético

 ▪ Geração, Distribuição e Transmissão de Energia

 ▪ Eletiva I

 ▪ Eletiva II

10º PERÍODO

 ▪ Gestão de Projetos

 ▪ Fundamentos de Administração

 ▪ Ergonomia, Segurança do Trabalho 
e Ética Profissional

 ▪ Eletiva III

 ▪ Eletiva IV

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

DISCIPLINAS ELETIVAS

Disciplinas eletivas possibilitam ao aluno escolher 
temáticas modernas de seu interesse formativo, 
sendo escolhidas entre aquelas especificamente 
ofertadas para o curso, ou disciplinas de outros 
cursos do Ibmec/MG (respeitando os pré-requisitos).

E
N

G
E

N
H

A
R

IA
 E

LÉ
T

R
IC

A



Engenharia Mecânica

Na Graduação em Engenharia Mecânica do Ibmec, o aluno é 
capacitado a criar, desenvolver e supervisionar a produção e a operação 
de máquinas, equipamentos, veículos, sistemas de aquecimento/
refrigeração e ferramentas específi cas da indústria mecânica. O 
curso é composto por um ciclo básico instrumental seguido do ciclo 
profi ssional. Ao longo do curso, também desenvolve habilidades 
gerenciais em disciplinas voltadas para a área de negócios. Dessa 
forma, é capacitado com a melhor formação técnica e pode exercer 
cargos de liderança e gestão de alto nível em projetos de engenharia. 

INFRAESTRUTURA

Curso autorizado com 
nota máxima no MEC.

 ▪ Laboratórios de Física, Química, 
Desenho, Programação 
de Computadores

 ▪ Laboratórios de Projetos 
Elétricos e Eletrônica, 
Máquinas Elétricas, Automação

 ▪ Laboratórios de Ciência dos 
Materiais e Metrologia

 ▪ Laboratórios de Fenômenos 
do Transporte, Hidráulica 
e Pneumática

ÁREAS DE ATUAÇÃO
 ▪ Automobilística

 ▪ Controle e Automação

 ▪ Construção e Manutenção 
Mecânica

 ▪ Siderurgia e Materiais

 ▪ Sistemas Térmicos e Hidráulicos

 ▪ Novas Tecnologias
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PROGRAMA

1º PERÍODO

 ▪ Cálculo I

 ▪ Química Geral

 ▪ Desenho Técnico I

 ▪ Análise Estatística I

 ▪ Algoritmos e Programação de Computadores

2º PERÍODO

 ▪ Cálculo II

 ▪ Física I

 ▪ Desenho Técnico II

 ▪ Análise Estatística II

 ▪ Geometria Analítica e Álgebra Linear

3º PERÍODO

 ▪ Cálculo III

 ▪ Física II

 ▪ Mecânica Estática

 ▪ Métodos de Previsão para Engenharia

 ▪ Cálculo Numérico

4º PERÍODO

 ▪ Cálculo IV

 ▪ Física III

 ▪ Mecânica Dinâmica

 ▪ Ciência e Engenharia de Materiais

 ▪ Metrologia e Instrumentação

5º PERÍODO

 ▪ Mecânica dos Fluidos I

 ▪ Eletricidade e Eletrotécnica

 ▪ Mecânica dos Sólidos I

 ▪ Materiais de Engenharia

 ▪ Projeto de Máquinas e Desenho Mecânico

6º PERÍODO

 ▪ Mecânica dos Fluidos II

 ▪ Tecnologia Mecânica

 ▪ Mecânica dos Sólidos II

 ▪ Termodinâmica

 ▪ Elementos de Máquinas I

7º PERÍODO

 ▪ Máquinas de Fluxo e Sistemas Hidráulicos

 ▪ Processos de Usinagem e de Conformação

 ▪ Fundamentos de Máquinas Elétricas

 ▪ Transmissão de Calor e Massa

 ▪ Elementos de Máquinas II

8º PERÍODO

 ▪ Vibrações Mecânicas e Dinâmica das Máquinas

 ▪ Confiabilidade e Manutenção de Sistemas

 ▪ Teoria de Controle

 ▪ Máquinas Térmicas

 ▪ Soldagem e Fundição

9º PERÍODO

 ▪ Metodologia Científica & 
Comunicação e Expressão

 ▪ Gestão Ambiental e Planejamento Energético

 ▪ Automação de Processos e Robótica

 ▪ Eletiva I

 ▪ Eletiva II

10º PERÍODO

 ▪ Gestão de Projetos

 ▪ Ergonomia, Segurança do Trabalho 
e Ética Profissional

 ▪ Fundamentos de Administração

 ▪ Eletiva III

 ▪ Eletiva IV

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

DISCIPLINAS ELETIVAS

Disciplinas eletivas possibilitam ao aluno escolher 
temáticas modernas de seu interesse formativo, 
sendo escolhidas entre aquelas especificamente 
ofertadas para o curso, ou disciplinas de outros 
cursos do Ibmec/MG (respeitando os pré-requisitos).



Relações Internacionais

Na Graduação em Relações Internacionais do Ibmec, o aluno tem 
contato com uma formação sólida e rica, com forte base em Ciências 
Sociais. O curso alia os conhecimentos específi cos da área a noções 
de Economia, Administração e Direito, ampliando a capacidade de 
análise e tornando o aluno capaz de enxergar soluções além do 
trivial. Com discussões sobre poder, segurança internacional, valores 
e culturas, o aluno é constantemente estimulado a desenvolver o 
espírito científi co e o pensamento estratégico na área de Relações 
Internacionais, tanto no âmbito público quanto privado.
 

ÁREAS DE ATUAÇÃO
 ▪ Agências Governamentais

 ▪ Carreira Acadêmica

 ▪ Embaixadas Estrangeiras

 ▪ Empresas Privadas e Públicas Brasileiras e Multinacionais

 ▪ Ministério das Relações Exteriores

 ▪ Organizações Internacionais

Nota máxima no MEC.

Entre os 10 melhores 
privados do Brasil no 
ENADE.



PROGRAMA

1º PERÍODO

 ▪ Introdução às Relações Internacionais 

 ▪ Sociologia Geral

 ▪ Microeconomia

 ▪ Introdução ao Direito

 ▪ Ciência Política I

2º PERÍODO

 ▪ História das Relações Internacionais

 ▪ Estatística Aplicada

 ▪ Macroeconomia 

 ▪ Estrutura do Estado Brasileiro 

 ▪ Ciência Política II

3º PERÍODO

 ▪ Teoria das Relações Internacionais I

 ▪ História das Relações Internacionais do Brasil 

 ▪ Economia Internacional

 ▪ Contabilidade e Finanças Empresariais

 ▪ Direito Internacional Público 

4º PERÍODO

 ▪ Teoria das Relações Internacionais II

 ▪ História Econômica Geral

 ▪ Comércio Exterior

 ▪ Finanças Internacionais 

 ▪ Direito Internacional Privado

5º PERÍODO

 ▪ Teoria das Relações Internacionais III

 ▪ Negociações Internacionais

 ▪ Economia Brasileira

 ▪ Organizações e Instituições Internacionais

 ▪ Economia Política Internacional

6º PERÍODO

 ▪ Segurança Internacional 

 ▪ Negócios e Corporações Internacionais

 ▪ Política Externa Brasileira

 ▪ Cenários e Simulações Internacionais

 ▪ Liderança e Ética

7º PERÍODO

 ▪ Política Internacional Contemporânea

 ▪ Negociação e Arbitragem Internacional

 ▪ Metodologia de Pesquisa

 ▪ Eletiva I

 ▪ Eletiva II

8º PERÍODO

 ▪ Movimentos Contemporâneos 
das Relações Internacionais

 ▪ Análise de Política Externa

 ▪ Marketing Internacional

 ▪ Eletiva III

 ▪ Eletiva IV

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

DISCIPLINAS ELETIVAS

Disciplinas eletivas possibilitam ao aluno escolher 
temáticas modernas de seu interesse formativo, 
sendo escolhidas entre aquelas especificamente 
ofertadas para o curso, ou disciplinas de outros 
cursos do Ibmec/MG (respeitando os pré-requisitos).
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FORMAS DE INGRESSO

VESTIBULAR IBMEC
Para candidatos que desejam ingressar na Graduação Ibmec a partir da realização 
de prova. 
O Vestibular Ibmec utiliza o método de correção TRI (Teoria de Resposta ao Item), 
o mesmo utilizado no ENEM. Dessa forma, o aluno que se prepara para o Exame 
Nacional do Ensino Médio estará apto a realizar nossa prova de admissão. A nota 
obtida no Vestibular Ibmec refl ete, com quase 100% de precisão, o resultado que 
o mesmo candidato pode alcançar no exame do INEP.

NOTA DO ENEM
Para candidatos que realizaram uma das três últimas edições do ENEM e 
alcançaram pontuação igual ou superior a 500 pontos.

TRANSFERÊNCIA EXTERNA
Para candidatos que cursam Graduação em outra instituição de ensino e 
gostariam de estudar no Ibmec. Neste processo seletivo, o candidato poderá 
solicitar a avaliação do histórico acadêmico para aproveitamento de créditos já 
cursados.

SEGUNDA GRADUAÇÃO
Para candidatos que já possuem diploma de nível superior e desejam iniciar 
uma nova Graduação. Neste processo seletivo, o candidato poderá solicitar a 
avaliação do histórico acadêmico para aproveitamento de créditos já cursados.





CONTATO

 ■ UNIDADE BELO HORIZONTE

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

 ■ UNIDADE BRASÍLIA

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

 ■ UNIDADE SÃO PAULO

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

FAÇA UM TOUR 
VIRTUAL NO IBMEC

ibmec.br

@ibmec_ofi cialibmec/ibmec ibmec

PROTAGONISTAS PARA O MUNDO.


