
graduação

adMINISTração 
CIÊNCIaS ECoNÔMICaS
dIrEITo
rElaçõES INTErNaCIoNaIS

Ibmec São Paulo





PROTAGONISTAS PARA O MUNDO.

graduação

adMINISTração 
CIÊNCIaS ECoNÔMICaS
dIrEITo
rElaçõES INTErNaCIoNaIS

Ibmec São Paulo



O IBMEC

Desde 1970, vemos o Brasil se transformar. Mas o que nunca mudou 
foi o sentimento e a vontade de criar um futuro diferente. Em 48 
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 em 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 Profissional, 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 refletem nossa solidez e credibilidade na formação de protagonistas 
para o mundo.

Seja bem-vindo ao Ibmec.

Thiago Sayão
Vice-presidente do Ibmec

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

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 48 anos de tradição no
mercado.

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 uma 
das melhores business school do país 
nas áreas de Administração, Negócios e 
Serviços, segundo o Guia do Estudante. 

Vice-presidente
do Ibmec

THIago SaYão



DIREÇÃO E COORDENAÇÃO
ACADÊMICA

reginaldo pinto nogueira junior
Diretor-Geral - Ibmec SP

rodrigo araújo Ferreira
Coordenador dos cursos de Administração e Economia 

alan Vendrame
Coordenador do curso de Direito e Relações Internacionais



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.

A partir do meu estágio, por exemplo, pude conhecer 
a dinâmica do mercado financeiro e estar em contato 
com profissionais da área. Outro ponto importante é 

que, desde o início da faculdade, a instituição apoia os 
alunos nos seus projetos. Pude conhecer a dinâmica do 
mercado financeiro com profissionais da área. Fora da 

sala de aula, tenho apoio nos projetos.

É um ambiente que te propõe a empreender a sua carreira, 
o seu protagonismo, e que oferece uma visão de mundo 

muito ampla. Ainda durante a graduação, eu percebi que 
estava preparada não só para o Brasil, mas para o mundo.

PROTAGONISTAS
PARA O MUNDO

 
 

 

 

O Ibmec é uma faculdade que traz 
muitos pontos de contato da teoria 

com a prática.

Se jogar na vida profissional é uma 
coisa que o Ibmec aborda com os 

alunos desde o início.

TÉo CorTada

ISaBEla FarIa

Aluno Ibmec e participante
do summerjob no Banco 

Daycoval

Graduada em Relações 
Internacionais no Ibmec.



 

 

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. 

Nosso corpo docente é composto por professores mentores, que oferecem suporte 
qualificado para a construção 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 qualificada.

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.

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.

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.

EXCELÊNCIA VOLTADA 
PARA A PRÁTICA

CORPO DOCENTE

CURSOS CONSTANTEMENTE ATUALIZADOS

MERITOCRACIA

MONITORIA



Estimulamos o desenvolvimento de nossos alunos por meio de infraestrutura e setores 
que propiciem para ele experiências que os ajudem a caminhar rumo ao protagonismo.

ESPÍRITO DE COLABORAÇÃO 
E INTEGRAÇÃO

CENTRO DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO (CEI)

PILARES DO CEI:

Esse espaço de troca entre alunos e professores permite aos estudantes 
colocar em prática atitudes protagonistas e ideias empreendedoras 
desde o 1º semestre, além de aprimorar suas habilidades.

 ▪ Permitem aos alunos assumir cargos como Presidente e Diretor;

 ▪ Estimulam o espírito colaborativo;

 ▪ Possibilitam a oportunidade de atuar nas suas áreas;

 ▪ Mais de 800 alunos envolvidos.

 ▪ Promove o networking;

 ▪ Permite desenvolver projetos para grandes empresas.

 ▪ Possibilita a sinergia com novas metodologias e tecnologias;

 ▪ Promove parcerias com empresas de cunho inovador;

 ▪ Estimula a criatividade;

 ▪ Desenvolve serviços e produtos inovadores.

EMPRESAS JUNIORES

EMPREENDEDORISMO

INOVAÇÃO



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.

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 profissionais 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.

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. 

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 qualificado e 
para a troca de experiências.

CASA (COORDENADORIA DE SUPORTE E APOIO AO ALUNO)

IBMEC CARREIRAS

INFRAESTRUTURA DE PONTA

ALUMNI IBMEC



Entre as experiências que o Ibmec oferece aos seus alunos, está a chance de viver e conhecer 
novos países e culturas. Isso possibilita que eles ampliem seus conhecimentos e se adaptem 
a ambientes multiculturais.

Realizamos viagens internacionais exclusivas, com duração de 1 a 
2 semanas, para Europa, Ásia e Estados Unidos, onde nossos alunos 
realizam visitas técnicas a empresas e feiras comerciais.

Semestralmente, alunos estrangeiros escolhem nossa excelência de 
ensino para realizar um intercâmbio no Brasil. Nossos alunos têm 
contato direto com pessoas de diferentes culturas.

Convênios com mais de 50 instituições, em mais de 20 países da 
América do Norte, América do Sul e Europa. 

ABRANGÊNCIA 
INTERNACIONAL

JORNADAS INTERNACIONAIS

NETWORKING COM ALUNOS ESTRANGEIROS 

INTERCÂMBIO



GRADUAÇÃO
IBMEC SÃO PAULO
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

 ▪ Ciências Econômicas

 ▪ Direito

 ▪ Relações Internacionais



Administração

Na Graduação em Administração do Ibmec, nosso aluno adquire 
uma visão ampla e ética do mundo dos Negócios, incluindo as 
diferentes perspectivas das tradicionais áreas de Marketing, 
Finanças, Controladoria, Recursos Humanos, Sistemas de Informação 
e Operações.
Para capacitá-lo (a) a gerir processos e empresas, são desenvolvidas 
competências importantes para o relacionamento interpessoal, como:
comunicação, liderança, inovação e espírito empreendedor.

 

ÁreaS de atuaÇÃo
 ▪ Finanças e Controladoria

 ▪ Gestão e Estratégia Empresarial

 ▪ Marketing

 ▪ Operações e Logística

 ▪ Recursos Humanos



programa

1º perÍodo

 ▪ Microeconomia

 ▪ Cálculo 

 ▪ Estatística 

 ▪ Fundamentos de Administração

 ▪ Macroeconomia

2º perÍodo

 ▪ Laboratório de Negócios

 ▪ Mercados e Concorrência

 ▪ Ciências Políticas e Sociais

 ▪ Inferência Estatística

 ▪ Cálculo de Várias Variáveis

3º perÍodo

 ▪ Pesquisa Operacional

 ▪ Contabilidade Financeira

 ▪ Organizações e Comportamento Humano

 ▪ Mercados Financeiros

 ▪ Métodos de Previsão

4º perÍodo

 ▪ Contabilidade Gerencial

 ▪ Liderança e Equipes

 ▪ Fundamentos de Marketing

 ▪ Direito Empresarial e Societário

 ▪ Mercado de Capitais

5º perÍodo

 ▪ Gerência de Marketing

 ▪ Finanças Corporativas

 ▪ Gestão de Pessoas

 ▪ Gestão de Processos de Negócios

 ▪ Estratégia Empresarial

6º perÍodo

 ▪ Administração de Operações

 ▪ Análise Multivariada Aplicada ao Marketing

 ▪ Gestão de Projetos

 ▪ Negócios Internacionais

 ▪ Planejamento Financeiro e Controladoria

7º perÍodo

 ▪ Gestão de Sistemas de Informação

 ▪ Administração de Materiais

 ▪ Gestão de Investimento e Risco

 ▪ Eletiva I

 ▪ Eletiva II

8º perÍodo

 ▪ Administração Tributária

 ▪ Empreendedorismo

 ▪ Logística

 ▪ Eletiva III

 ▪ Eletiva IV

atiVidadeS ComplementareS                      
O curso oferece grupos de estudo, pesquisa e 
extensão em diversas áreas da administração, 
além de promover constantemente seminários e 
palestras sobre assuntos relevantes e de interesse 
da formação profissional dos alunos.

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/SP (respeitando os pré-requisitos).
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Ciências Econômicas

Na Graduação em Ciências Econômicas do Ibmec, nosso aluno é 
estimulado a conhecer ferramentas de análise que são aplicadas no 
mundo real, preparando-o efetivamente para o futuro e valorizando-o 
no mercado. Nosso curso dispensa o ciclo básico e apresenta ao 
aluno uma base teórica sólida, com ênfase na formação em teoria 
econômica moderna (Microeconomia, Macroeconomia e Finanças) e 
em métodos quantitativos (Matemática, Estatística e Econometria).

 ▪ Consultoria Executiva

 ▪ Empresas Privadas

 ▪ Instituições Governamentais

 ▪ Mercado Financeiro

 ▪ Pesquisa Acadêmica

 ▪ Setor Público

ÁreaS de atuaÇÃo



programa

1º perÍodo

 ▪ Macroeconomia

 ▪ Microeconomia

 ▪ Estatística 

 ▪ Cálculo 

 ▪ Fundamentos de Administração

2º perÍodo

 ▪ Laboratório de Negócios

 ▪ Mercados e Concorrência

 ▪ Ciências Políticas e Sociais

 ▪ Inferência Estatística

 ▪ Cálculo de Várias Variáveis 

3º perÍodo

 ▪ Mercados Financeiros

 ▪ Teoria do Consumidor

 ▪ Álgebra Linear

 ▪ Contabilidade Social

 ▪ Otimização e Processos Dinâmicos

4º perÍodo

 ▪ Macroeconomia Aberta

 ▪ Mercados e Eficiência 

 ▪ Econometria Básica

 ▪ Contabilidade Empresarial

 ▪ Mercado de Capitais

5º perÍodo

 ▪ Macroeconomia com Microfundamentos 

 ▪ Teoria dos Jogos 

 ▪ Econometria de Séries Temporais

 ▪ Finanças Corporativas

 ▪ História do Pensamento Econômico

6º perÍodo

 ▪ Economia Monetária 

 ▪ Economia Internacional

 ▪ Desenvolvimento Econômico 

 ▪ 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                      
O curso oferece grupos de estudo, pesquisa e 
extensão em diversas áreas da economia e das 
finanças, além de promover constantemente 
seminários e palestras sobre assuntos relevantes e 
de interesse da formação profissional dos alunos.

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/SP (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 profissional 
do Direito, que o capacitam a agir, no exercício das diversas funções, 
com protagonismo e senso crítico. Assim, é capacitado a apresentar 
propostas inovadoras e transformadoras, comprometidas com a 
cidadania, baseadas na consciência social e familiarizadas com as 
práticas das áreas pública e empresarial. 

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) tem por finalidade proporcionar 
aos alunos estágio profissional supervisionado que compõe a grade 
curricular da graduação, sendo obrigatório para os alunos do 7° 
ao 10° período e facultativo para os alunos do 1° ao 6° período. 
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.

Organização Júnior, coordenada pelo Centro de Empreendedorismo e 
Internacionalização, A iJuris é uma célula formada por alunos da área 
de Direito. Especializada na prática jurídica, congrega a Consultoria 
Júnior e o Centro de Estudos e Pesquisa sobre assuntos jurídicos 
empresariais do Ibmec.

ÁreaS de atuaÇÃo

núCleo de prÁtiCa jurÍdiCa 

ijuriS 

 ▪ Advocacia

 ▪ Carreira Política

 ▪ Carreiras Públicas na 
Área Jurídica

 ▪ Diplomacia

 ▪ Universidades



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

 ▪ Psicologia Aplicada ao Direito

 ▪ Direito Internacional Público

3º perÍodo

 ▪ Direito Civil II (Parte Geral II)

 ▪ Direito Constitucional II

 ▪ Teoria Geral do Processo

 ▪ Direito Penal II

 ▪ Direito Internacional Privado

4º perÍodo

 ▪ Direito Civil III (Obrigações)

 ▪ Direito Constitucional III

 ▪ Direito Penal III

 ▪ Processo Civil I

 ▪ Direito Empresarial I

5º perÍodo

 ▪ Direito Civil IV (Contratos)

 ▪ Direito Empresarial II

 ▪ Processo Civil II

 ▪ Processo Penal I

 ▪ Direito Administrativo I

6º perÍodo

 ▪ Direito do Consumidor

 ▪ Processo Civil III

 ▪ Processo Penal II

 ▪ Direito Administrativo II

 ▪ Direito Empresarial III

7º perÍodo

 ▪ Direito Civil V (Responsabilidade Civil)

 ▪ Direito Tributário I

 ▪ Direito das Relações do Trabalho

 ▪ Direito Empresarial IV

 ▪ Prática Simulada I (Empresarial)

8º perÍodo

 ▪ Direito Civil VI (Direitos Reais)

 ▪ Direito Tributário II

 ▪ Direito Processual do Trabalho

 ▪ Prática Simulada II (Pública)

 ▪ Ética Profissional

9° perÍodo

 ▪ Direito Civil VII (Famílias e Sucessões)

 ▪ Eletiva I

 ▪ Eletiva II

 ▪ Prática Simulada III (Trabalhista)

 ▪ Governança Corporativa e Compliance

10° perÍodo

 ▪ Direito Ambiental

 ▪ Prática Simulada IV (Cível)

 ▪ Arbitragem e Mediação

 ▪ Eletiva III

 ▪ Eletiva IV

atiVidadeS ComplementareS 
O curso oferece grupos de estudo, pesquisa 
e extensão em diversas áreas, tais como: 
Direito e Internacionalização de Negócios; 
Political Affairs Group; disciplinas obrigatórias 
em áreas inovadoras como Governança 
Corporativa e Compliance. Além disso, promove 
constantemente seminários e palestras sobre 
assuntos relevantes e de interesse dos alunos, 
a fim de fortalecer a formação transdisciplinar 
do futuro operador do Direito.

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/SP (respeitando os pré-requisitos).
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Relações Internacionais
O curso de Relações Internacionais do Ibmec foi concebido em função da mudança 
de perfil profissional que o mercado busca: conexão com as inovações nas relações 
corporativas nos âmbitos privado e público. Neste sentido, forte na aplicação prática 
e na solução de problemas, o curso é todo baseado em projetos integradores que, 
com temas específicos a cada semestre, tem o objetivo de aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas disciplinas dos respectivos semestres. O aluno tem contato com uma 
formação sólida e rica, com forte base em negociações internacionais, em nível 
global. O curso alia os conhecimentos específicos 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, culturas, o aluno é constantemente estimulado a desenvolver 
o espírito científico e o pensamento estratégico na área de Relações Internacionais, 
tanto no âmbito público quanto privado.

 ▪ Agências Governamentais

 ▪ Carreira Acadêmica 

 ▪ Embaixadas Estrangeiras

 ▪ Empresas Privadas e Públicas 
Brasileiras e Multinacionais 

 ▪ Ministério das Relações Exteriores 

 ▪ Organizações Internacionais

ÁreaS de atuaÇÃo

ConSultoria internaCional: negÓCioS, deFeSa e eStratÉgia

Organização Júnior, coordenada pelo Centro de Empreendedorismo e 
Internacionalização, trata-se de uma célula formada por alunos de Relações 
Internacionais, para o desenvolvimento de práticas profissionais, tais como o 
programa diplomata por um dia, job shadowing com diplomatas corporativos.



programa

1º perÍodo

 ▪ Globalização, Cultura e Internacionalização

 ▪ RI em Contexto Histórico

 ▪ Filosofia Política 

 ▪ Economia Empresarial 

 ▪ Projeto Integrador: Diplomacia 
Pública, Privada e Digital

2º perÍodo

 ▪ Economia Política Internacional

 ▪ Negócios e Corporações Internacionais

 ▪ Teorias Clássicas das RI

 ▪ Ciência Política Aplicada

 ▪ Projeto Integrador: Simulação 
em Relações Internacionais

3º perÍodo

 ▪ Direito Internacional Público

 ▪ Contabilidade e Finanças Empresariais

 ▪ Teorias Contemporâneas das RI

 ▪ Economia Global

 ▪ Projeto Integrador: Análise de Políticas Públicas

4º perÍodo

 ▪ Teoria dos Jogos Aplicada às RI

 ▪ História e Sociedade

 ▪ Métodos Quantitativos

 ▪ Direito Internacional Privado

 ▪ Projeto Integrador: Cenários em RI

5º perÍodo

 ▪ Política Externa Brasileira

 ▪ Segurança e Defesa Internacional

 ▪ Instituições e Organizações Internacionais

 ▪ Eletiva I

 ▪ Projeto Integrador: Análise de Política Externa

6º perÍodo

 ▪ Comércio Exterior e Logística

 ▪ Finanças Internacionais

 ▪ Economia Brasileira

 ▪ Eletiva II

 ▪ Projeto Integrador: Relacionamento 
com Stakeholders

7º perÍodo

 ▪ Negociações Internacionais

 ▪ Relações Públicas e Institucionais

 ▪ Direito Empresarial e Arbitragem Internacional

 ▪ Eletiva III

 ▪ Projeto Integrador: Consultoria de Risco País

8º perÍodo

 ▪ Internacionalização de Empresas

 ▪ Marketing Internacional

 ▪ Empreendedorismo e Negócios Digitais

 ▪ Eletiva IV

 ▪ Projeto Integrador: Modelos de Negócios

atiVidadeS ComplementareS                      
O curso oferece grupos de estudo, pesquisa 
e extensão em diversas áreas das relações 
internacionais, além de promover constantemente 
seminários e palestras sobre assuntos 
relevantes e de interesse dos alunos, a fim de 
fortalecer a formação transdisciplinar do futuro 
internacionalista.

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/SP (respeitando os pré-requisitos).
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FORMAS DE INGRESSO

proCeSSo de SeleÇÃo de talentoS

CoMPETÊNCIaS aValIadaS

1ª FaSE – Hard SKIllS
Nessa fase, avaliamos os conhecimentos sobre conteúdos do Ensino Médio dos 
nossos futuros alunos. 70% da nota é relacionada a essa etapa.

VESTIBular
Voltado para candidatos que buscam entrar na Graduação Ibmec por meio de 
realização de prova. São 50 questões de múltipla escolha, de acordo com a área 
do curso (Negócios, Humanas ou Engenharias), e uma redação. 

ENEM
Direcionado para candidatos que realizaram o exame nos últimos 3 anos, com 
média aritmética igual ou superior a 500 pontos.

SElEção INTErNaCIoNal
Destinado a candidatos com pontuação maior ou igual a 30 pontos no 
International Baccalaurete – IB; menor ou igual a 2,3 pontos no Abitur; ou maior 
ou igual a 1.200 pontos no Scholastic Assessment Test– SAT.

2ª FaSE – SoFT SKIllS
Os alunos que concluíram a primeira etapa devem propor, em conjunto, projetos 
e soluções de problemas para estudos de casos reais. Essa atividade equivale a 
30% da nota final. 

Para que nossos alunos estejam cada vez mais alinhados com as tendências do mercado, 
eles são apresentados, já no processo seletivo, ao que irão encontrar após o fim da 
Graduação. Por isso, o Processo de Seleção de Talentos avalia tanto competências 
técnicas (hard skills) quanto socioemocionais (soft skills). 

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 pode solicitar a avaliação 
do histórico acadêmico para aproveitamento de créditos já cursados.

EMPATIA



INFRAESTRUTURA 
DO CAMPUS

O prédio do Ibmec São Paulo, próximo aos Jardins, é um marco na paisagem 
urbana da região. Com ambientes que favorecem a convivência dos alunos, o 
acesso a serviços e, principalmente, o aprendizado. Sua estrutura é composta 
por salas de aulas modernas, biblioteca, auditório, salas de estudo e áreas de 
convivência externa e interna.



 





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

SIG - Quadra 4 - Edifício Capital Financial Center - Subsolo
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/ibmec ibmec

PROTAGONISTAS PARA O MUNDO.


