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O IBMEC

Pioneirismo ao lançar o 1° MBA em 
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 Legal Master (LL.M.)
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.MBA

THIAGO SAYÃO
Vice-presidente

do Ibmec

Mais de 48 anos de tradição no mercado.

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 de 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 
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 Pro�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 re�etem nossa solidez e credibilidade na formação de protagonistas para 
o mundo.

Seja bem-vindo ao Ibmec.



GERÊNCIA GERAL

PATRÍCIA GENELHU
Gerente Geral - Ibmec DF

MARIANA BRANCO

PROTAGONISTAS 
PARA O MUNDO

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.

THIAGO GADELHA

Eu escolhi uma pós que me 
tornará uma líder melhor e 
atuante nas mudanças do 
futuro.

Há 12 anos na Coca-Cola, atua como Senior Brand 
Manager e é aluna de Pós-Graduação do Ibmec.

Escolher uma pós que ensina
na prática fez toda diferença
no meu dia a dia.

Head de Marketing e Inovação Clear Channel Outdoor. 
Fez pós no Ibmec entre 2006 e 2008 e, agora, faz o 
Global MBA.



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, 

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 

LEONARDO CAMARGOS 
FARIA

Aluno do MBA Ibmec

Como CEO de uma empresa desenvolvedora de software, 

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.

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 

CORPO DOCENTE

IBMEC CARREIRAS

Nosso corpo docente é composto por professores mentores, que oferecem suporte 
quali�cado 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 quali�cada.

O Ibmec Carreiras oferece, aos nossos alunos e ex-alunos, orientação pro�ssional para o 
direcionamento de suas trajetórias pro�ssionais. O setor mantém estreito 
relacionamento com as empresas, o que possibilita a realização de eventos com a 
participação de pro�ssionais de renome, divulgação de vagas exclusivas e maior 
integração com o mercado.



ABRANGÊNCIA 
INTERNACIONAL

JORNADAS INTERNACIONAIS
Com programas como o Boston College, China Executive e Jornada 
para Israel, nossos alunos têm a oportunidade de realizar 
verdadeiras imersões em outros países, visitando grandes empresas 
multinacionais, fazendo networking e sendo apresentados a 
novas oportunidades.

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.

MÓDULO INTERNACIONAL CHICAGO 
Uma oportunidade única de aprendizado para nossos alunos 
vivenciarem diretamente em Chicago. São 30 horas de um 
módulo acadêmico que permite que eles possam aplicar a teoria 
na prática na companhia de professores com titulação em 
instituições de ponta.



ESPÍRITO DE COLABORAÇÃO 
E INTEGRAÇÃO

ALUMNI

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

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

NETWORKING

em alto nível sobre as demandas do mercado. Além disso, promovemos regularmente 

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.

ESPÍRITO DE COLABORAÇÃO 
E INTEGRAÇÃO

ALUMNI

NETWORKING

INFRAESTRUTURA DE PONTA 

Para promover o networking e o debate sobre as demandas do mercado, 
proporcionamos aos nossos alunos:

• Atividades com profissionais renomados;
• Palestras e workshops exclusivos;
• Contato com grandes líderes empresariais.

Para que nossos alunos alcancem seus objetivos e o protagonismo de 
carreira, proporcionamos conforto, comodidade e excelência por meio de:

• Ampla área de convivência;
• Salas de estudo;
• Salas premium;
• Laboratórios de informática;
• Biblioteca com acesso às bases internacionais de artigos e pesquisas.
 

Aqui, até nossos ex-alunos têm a oportunidade de participar de nossos 
eventos e atividades exclusivas. Veja alguns dos benefícios que eles também 
têm direito:

• Networking;
• Condições especiais para bolsas de pós-graduação, MBA e mestrado; 
• Mentoria;
• Desenvolvimento de carreira.

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 quali�cado sejam uma realidade.   
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▪ MBA em Gestão de Negócios

▪ MBA em Gestão de Processos - BPM

 ▪ MBA em Gestão e Políticas Públicas

 ▪ MBA em Relações Institucionais

▪ MBA em Negócios Internacionais

 
 

 ▪ LL.M. em Direito Tributário e Contabilidade Tributária

PÓS-GRADUAÇÃO 
IBMEC

■ LEGAL MASTER (LL.M.)
▪ LL.M. em Direito Empresarial

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.

■ PÓS-GRADUAÇÃO
▪ Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho



GLOBAL MBA

Pioneirismo ao lançar 
o 1° MBA em Finanças
do Brasil.

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

MBA

Programa do Ibmec que visa a formação de líderes e gestores globais, 
busca aprimorar a capacidade gerencial do aluno por meio da 
ampliação da visão estratégica, estímulo ao pensamento crítico e 
aumento da capacidade de tomada de decisão.

Entre os diferenciais do Global MBA, estão:

• MÓDULO INTERNACIONAL EM CHICAGO
Uma experiência fora do país para que nossos alunos possam 
vivenciar a oportunidade de ampliar suas redes de contato e o 
conhecimento em áreas especí�cas, por meio de disciplinas eletivas 
e atividades extracurriculares. 

• ESTRUTURA DO CURSO
Preparada para que os alunos possam unir os estudos às atividades 
pro�ssionais, adaptando da melhor maneira as atividades do dia a dia.

• COACHING
De forma on-line, nossos alunos podem participar do programa de 
coaching. Os encontros permitem que eles descubram seus pontos 
fortes e fracos, avaliem a carreira e aonde querem chegar.



Global MBA Business Management

PÚBLICO-ALVO

que buscam o aprimoramento das competências necessárias para ocupar posições estratégicas 
como gestores.

PROGRAMA | CARGA HORÁRIA TOTAL: 480h

NÚCLEO: GESTÃO ESTRATÉGICA E
CORPORATIVA

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

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

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

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

NÚCLEO: INOVAÇÃO E GESTÃO
FINANCEIRA-OPERACIONAL

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

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

Empreendedorismo e Modelos
de Negócios ...............................................30h

Gestão de Operações de
Alta Performance......................................30h

NÚCLEO: DECISÃO EXECUTIVA

Inteligência Competitiva ........................30h

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

Governança, Risco e Compliance ........30h

Negociação Avançada .............................30h

NÚCLEO: COMPLEMENTAR

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

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

ESTUDOS APLICADOS

G
LO

BA
L

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 pro�ssional do aluno, desenvolvendo sua capacidade de 
liderar e trabalhar em equipes, além de planejar e implementar soluções complexas para o 
ambiente de negócios.

Em um total de 90h, este módulo tem o objetivo 
de enriquecer e �exibilizar o percurso formativo 
do participante, abrangendo atividades 
diversi�cadas, como disciplinas complementares 
(presenciais ou on-line); atividades relacionadas 
à gestão da carreira (workshops, palestras, 
coaching, mentoring, orientação pro�ssional); 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 pro�ssional 
(cursos, disciplinas, congressos, missões e 
projetos empresariais, de impacto social, de 
sustentabilidade, dentre outras).



Mercado Financeiro e
de Capitais .................................................30h

Operações Estruturadas e
Securitização .............................................30h
Estratégia para Negócios
Sustentáveis...............................................30h

Finanças Comportamentais ...................30h

G
LO

BA
L

Global MBA Finance

O Global MBA Finance é um programa que alia a tradição na formação de executivos ao 

mercado �nanceiro e de capitais ou para atuar em consultorias e auditorias.

desenvolvimento de sólidas competências em análise e tomada de decisão em Finanças, que 

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 

PÚBLICO-ALVO

PROGRAMA | CARGA HORÁRIA TOTAL: 480h

NÚCLEO: ANÁLISE DE CONJUNTURA E
FINANÇAS CORPORATIVAS

Análise de Conjunturas
 

e Cenários Econômicos ...........................30h

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

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

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

NÚCLEO: GESTÃO DE CARTEIRAS DE
INVESTIMENTO
Ciência da Decisão ...................................30h

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

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

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

NÚCLEO: MERCADOS E PRODUTOS
FINANCEIROS

NÚCLEO: COMPLEMENTAR

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

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

ESTUDOS APLICADOS

Em um total de 90h, este módulo tem o objetivo 
de enriquecer e �exibilizar o percurso formativo 
do participante, abrangendo atividades 
diversi�cadas, como disciplinas complementares 
(presenciais ou on-line); atividades relacionadas 
à gestão da carreira (workshops, palestras, 
coaching, mentoring, orientação pro�ssional); 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 pro�ssional 
(cursos, disciplinas, congressos, missões e 
projetos empresariais, de impacto social, de 
sustentabilidade, dentre outras).

Pro�ssionais que já possuam base teórica em Finanças e desejam reciclar ou aprimorar seus 
conhecimentos para assumir posições de destaque na área �nanceira.



MBA

 

 

 

Pioneirismo ao lançar 
o 1° MBA em Finanças
do Brasil.

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

MBA

Nossos MBAs são cursos de especialização de alta aplicabilidade, 
que buscam o desenvolvimento gerencial de pro�ssionais e 
empreendedores em várias áreas de atuação no mercado.

Os programas oferecem conteúdos aprofundados, visando o 
domínio da área de atuação e preparando o pro�ssional para vencer 
novos desa�os 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. 
Entre os diferenciais do curso, se destacam: 

• AMPLIAÇÃO DO NETWORKING;

• JORNADAS INTERNACIONAIS;

• ORIENTAÇÃO DE CARREIRA;

• OPORTUNIDADE DE CURSAR DISCIPLINAS DE OUTROS CURSOS.



MBA em Finanças

PÚBLICO-ALVO

PROGRAMA | CARGA HORÁRIA TOTAL: 450h

MÓDULO: ANÁLISE ESTRATÉGICA

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

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

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

MÓDULO: FINANÇAS CORPORATIVAS

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

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

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

MÓDULO: CONTROLE FINANCEIRO E 
INVESTIMENTOS

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

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

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

MÓDULO: PLANEJAMENTO FINANCEIRO E 
TRIBUTÁRIO

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

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

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

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

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

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

ESTUDOS APLICADOS

M
BA

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 
�nanceira. 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 �nanceira das organizações, permitindo elaborar soluções 
�nanceiras e�cazes e mensurar o retorno econômico de projetos empresariais.

Pro�ssionais que buscam conhecimentos aplicados a Finanças. Pro�ssionais em busca de 
capacitação na área, que ocupam ou que estejam se preparando para assumir posições gerenciais em 
suas organizações.

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



M
BA

MBA em Gerenciamento de Projetos

PÚBLICO-ALVO

competências necessárias para atuar e gerenciar projetos.

PROGRAMA | CARGA HORÁRIA TOTAL: 450h

MÓDULO: ANÁLISE ESTRATÉGICA

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

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

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

MÓDULO: MÉTRICAS E OPERAÇÕES

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

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

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

MÓDULO: HABILIDADES INTERPESSOAIS

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

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

Negociação e Gerenciamento 
 ................................................30h

MÓDULO: QUALIDADE E MATURIDADE EM 
PROJETOS

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

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

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

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

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

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

ESTUDOS APLICADOS

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 especí�ca. 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.

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



M
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MBA em Gestão de Marketing

PÚBLICO-ALVO

PROGRAMA | CARGA HORÁRIA TOTAL: 450h

MÓDULO: ESTRATÉGIA DE MERCADO

Marketing Estratégico ............................30h

Pricing .........................................................30h

Trade Marketing e 
Canais de Distribuição ............................30h

MÓDULO: COMUNICAÇÃO E CONSUMO

Comportamento do Consumidor .........30h

Pesquisa de Mercado...............................30h

Comunicação Integrada 
de Marketing .............................................30h

MÓDULO: INOVAÇÃO E RELACIONAMENTO

Branding .....................................................30h

Gestão de Produtos e Inovação ............30h

Marketing de Serviços 
e Relacionamento ....................................30h

MÓDULO: DIGITAL, SOCIAL & ANALYTICS TOOLS

Experience Marketing 
e o Consumo Digital ................................30h

Métricas, Digital Analytics 
e Inteligência Competitiva ....................30h

Planejamento de Marketing 
Digital & Mecanismos de Busca ..........30h

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

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

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

ESTUDOS APLICADOS

O MBA em Gestão de Marketing visa desenvolver a capacidade do participante de compreender as 
relações entre a área de Marketing e as demais áreas da empresa, identi�cando fatores internos e 
externos que in�uenciam o planejamento e a gestão. Além disso, um grande diferencial deste 
curso é o módulo Digital, Social & Analytics Tools, que permite ao aluno adquirir aprendizados 
voltados para a área de Marketing On-line.

Ao �nal do curso, o aluno estará apto a atuar de forma estratégica no processo de Gestão de 
Marketing como um todo, desenvolvendo habilidades para planejar e implementar ações integradas, 
além de buscar e utilizar informações de mercado para o processo de tomada de decisão.

Pro�ssionais com formação em áreas diversas, como publicitários, designers, pro�ssionais de 
vendas, relações públicas, administradores, que buscam conhecimentos aplicados à Gestão de 
Marketing. Pro�ssionais que ocupam ou estejam se preparando para assumir posições gerenciais. 
Empreendedores com interesse em desenvolver habilidades e técnicas gerenciais para estruturar e 
acelerar seus próprios negócios.

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



MBA em Gestão de Negócios
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PROGRAMA | CARGA HORÁRIA TOTAL: 450h

MÓDULO: GESTÃO ESTRATÉGICA

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

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

Negociação e Gerenciamento 
 ................................................30h

MÓDULO: CONTROLE GERENCIAL

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

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

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

MÓDULO: PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA

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

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

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

MÓDULO: INOVAÇÃO E CULTURA 
ORGANIZACIONAL

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

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

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

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

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

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

ESTUDOS APLICADOS

M
BA

O MBA em Gestão de Negócios é um programa focado no desenvolvimento pro�ssional do 
indivíduo e na preparação para enfrentar os desa�os 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 in�uenciam o planejamento e a Gestão dos Negócios, além de 
desenvolver e interpretar indicadores de controle do desempenho empresarial.

Pro�ssionais 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.

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



MBA em Gestão de Processos - BPM
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PROGRAMA | CARGA HORÁRIA TOTAL: 450h

MÓDULO: ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS

Modelagem e Desenho 
de Processos..............................................30h

Análise de Processos...............................30h

Tecnologias de Gerenciamento 
de Processos..............................................30h

MÓDULO: MATURIDADE EM PROCESSOS

Transformação de Processos .................30h

Gerenciamento do Desempenho 
de Processos ..............................................30h

Organização e Governança 
de Processos ..............................................30h

MÓDULO: INDICADORES E RESULTADOS

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

Logística Empresarial 
e Gestão de Operações ...........................30h

Gestão da Qualidade ...............................30h

MÓDULO: HABILIDADES GERENCIAIS

Estratégia e Inovação..............................30h

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

Negociação e Gerenciamento 
 ................................................30h

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

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

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

ESTUDOS APLICADOS

M
BA

Pro�ssionais com formação ou desejam atuar na área,  como analistas e gestores de Negócios e  
de processos, auditores de qualidade, gerentes de projetos, consultores, administradores, 
engenheiros, pro�ssionais de TI e de outras áreas de formação.acelerar seus próprios negócios.

Partindo de uma visão empresarial, o MBA em Gestão de Processos aborda aspectos avançados 
de implementação e gerenciamento de processos, baseando-se em um conjunto aplicado de 
conhecimentos, técnicas e ferramentas de modelagem e integração de processos de negócios. 
Utilizando uma abordagem alinhada ao corpo de conhecimentos da área (BPM CBOK®), o 
curso objetiva capacitar pro�ssionais para atuar de maneira diferenciada na Gestão de 
Processos de Negócios (BPM - Business Process Management), desenvolvendo sua capacidade 
sistêmica de diagnosticar oportunidades de melhorias e de implementar soluções aplicadas à 
realidade empresarial.

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



MBA em Gestão e Políticas Públicas

o desempenho das funções de gestor público e de empresas que estejam vinculadas a esse setor, 
proporcionando uma visão gerencial ampla, voltada para resultados e para formulação, análise e 
implementação de políticas públicas.

Dessa maneira, o participante pode ampliar suas competências para exercer uma gestão em 
alto nível em órgãos da administração pública direta e indireta. O curso oferece um programa 

complexos que moldam as políticas e projetos nacionais ou globais.
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melhor atuar junto ao Setor Público.

PROGRAMA | CARGA HORÁRIA TOTAL: 450h

MÓDULO: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
E GESTÃO

Relações Institucionais, 
Poder e Política .........................................30h

Economia Política .....................................30h

Constituição, Gestão 
e Regulação ...............................................30h

MÓDULO: ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Administração e Políticas Públicas .....30h

Orçamento, LRF e Regulação ................30h

Formulação e Avaliação 
de Políticas Públicas ................................30h

MÓDULO: GESTÃO PÚBLICA

Gestão Pública ..........................................30h

Processos, Projetos e Risco ....................30h

Pessoas e Liderança .................................30h

MÓDULO: GESTÃO ESTRATÉGICA

Gestão de Contratos 
e Compras Governamentais ..................30h

Convênios e Parceria 
Público Privada .........................................30h

Análise e Gestão 
de Informações .........................................30h

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

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

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

ESTUDOS APLICADOS

M
BA

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



ATIVIDADES COMPLEMENTARES

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

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

M
BA

MBA em Negócios Internacionais
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PROGRAMA | CARGA HORÁRIA TOTAL: 450h

MÓDULO: ECONOMIA INTERNACIONAL

Economia Política
Internacional 

 
 .............................................30h

Teoria dos Regimes  ................................. 30h
 

Finanças Internacionais  ......................... 30h

MÓDULO: COMÉRCIO INTERNACIONAL

Técnicas de Comércio
Exterior 

 
 ....................................................... 30h

Formação de Custos e
Preços Internacionais 

 
............................. 30h

Logística Internacional  ........................... 30h

Direito Internacional Público
e Privado 

 
 .................................................... 30h

.......................................................30h

Negociações Internacionais  ................. 30h

Cenários Internacionais

 

........................ 30 h

Gestão Estratégica
Internacional 

 
 ............................................. 30h

Marketing Internacional  ....................... 30h

Promoção do Comércio
Exterior 

MÓDULO: NEGOCIAÇÕES
INTERNACIONAIS

MÓDULO: GESTÃO ESTRATÉGICA
INTERNACIONAL

ESTUDOS APLICADOS

O MBA em Negócios Internacionais do Ibmec prepara o aluno para ser um conselheiro de Relações 
Internacionais de alto nível, com a capacidade de inserir assuntos de relevância empresarial no 
âmbito internacional. O curso trabalha competências de negociação e gerenciamento de projetos, 
inclusive no terceiro setor, assim como recebe a base de formação para concursos públicos na área.

Além disso, são preparados pro�ssionais capazes de aproximar empresas, governos e organizações 
internacionais, por saberem trilhar o caminho para a cooperação econômica e estratégica entre 
setores públicos e privados, tanto na perspectiva bilateral como multilateral. As aulas trabalham 
a construção de conhecimento coletivo de forma a preparar o aluno a integrar times de alto 
rendimento com visão integral sobre as organizações. 

Pro�ssionais com formação em áreas diversas, como internacionalistas, economistas, advogados, 
contadores, administradores, que buscam conhecimentos aplicados a Negócios Internacionais. 
Pro�ssionais que estejam se preparando para assumir posições gerenciais. Empreendedores com 
interesse em desenvolver habilidades e técnicas gerenciais para estruturar e acelerar seus 
próprios negócios.

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



MBA em Relações Institucionais

O relacionamento da sociedade com o Estado é um processo que necessita de ética, transparência 

que atuam em empresas e organismos da sociedade que se relacionam com os poderes públicos. 
O programa também foca nos gestores públicos, peças fundamentais na dinâmica das relações 

Os módulos são baseados em uma visão moderna, dinâmica e interdisciplinar do setor, com 
disciplinas práticas e teóricas que abrangem as áreas de Direito, Comunicação, Inteligência e Ética, 
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cientistas políticos, internacionalistas e de áreas da comunicação: jornalistas, publicitários e 
relações públicas.

PROGRAMA | CARGA HORÁRIA TOTAL: 450h

MÓDULO: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GESTÃO

Relações Institucionais, Poder 
e Política .....................................................30h

Economia Política .....................................30h

Constituição, Gestão 
e Regulação ...............................................30h

MÓDULO: DIREITO INSTITUCIONAL

Processo Legislativo e Decisório ..........30h

Processo Eleitoral: Direito 
e Política .....................................................30h

Relações Institucionais 
Internacionais ...........................................30h

MÓDULO: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Comunicação Institucional: 
Mídia e Poder ............................................30h

Propaganda, Marketing 
e Governo ...................................................30h

Relações Públicas Institucionais ..........30h

MÓDULO: INTELIGÊNCIA POLÍTICA

Inteligência Corporativa 
e Competitiva ............................................30h

Análise de Informações 
e Risco .........................................................30h

Governo e Empresas: Agenda Crítica 
e Planejamento Estratégico ..................30h

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

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

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

ESTUDOS APLICADOS

M
BA

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



LEGAL MASTER (LL.M.)

 

 

 

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

O LL.M. é um programa amplo de desenvolvimento de competências 
gerenciais, focado na formação sistêmica e consistente de líderes e 
gestores globais. Bene�cia pro�ssionais 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.

Entre os diferenciais do LL.M., estão:

• MÓDULO INTERNACIONAL EM CHICAGO
Uma experiência fora do país para que nossos alunos possam 
vivenciar a oportunidade de ampliar suas redes de contato e o 
conhecimento em áreas especí�cas, por meio de disciplinas eletivas 
e atividades extracurriculares.

• ESTRUTURA DO CURSO
Preparada para que os alunos possam unir os estudos às atividades 
pro�ssionais, adaptando da melhor maneira as atividades do dia a dia.

• COACHING
De forma on-line, nossos alunos podem participar do programa de 
coaching. Os encontros permitem que eles descubram seus pontos 
fortes e fracos, avaliem a carreira e aonde querem chegar.



Contabilidade Societária e Análise
de Demonstrações ................................... 30h

Direito Econômico, Concorrencial
e Regulatório .............................................30h

Arbitragem, Mediação e Contratos
Empresariais .............................................. 30h

Compliance Jurídico................................ 30h

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 permite 

legal advisor, proporcionando maior 
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PROGRAMA | CARGA HORÁRIA TOTAL: 480h

NÚCLEO: DIREITO DE EMPRESA

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

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

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

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

NÚCLEO: DIREITO TRIBUTÁRIO

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

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

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

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

NÚCLEO: CONTRATOS E REGULAÇÃO

NÚCLEO: COMPLEMENTAR

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

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

ESTUDOS APLICADOS

LL
.M

.

Pro�ssionais 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; pro�ssionais com formações a�ns, como economistas, contadores e administradores.

Em um total de 90h, este módulo tem o objetivo 
de enriquecer e �exibilizar o percurso formativo do 
participante, abrangendo atividades diversi�cadas, 
como disciplinas complementares (presenciais ou 
on-line); atividades relacionadas à gestão da 
carreira (workshops, palestras, coaching, 
mentoring, orientação pro�ssional); 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 pro�ssional (cursos, disciplinas, 
congressos, missões e projetos empresariais, de 
impacto social, de sustentabilidade, dentre outras).



Contribuições e Tributação
Internacional............................................. 30h

Introdução à Contabilidade e
Contabilidade Geral.................................30h

Contabilidade Tributária -
Tributos Diretos e Indiretos .................. 30h

Auditoria Fiscal.........................................30h

LL
.M

.

LL.M. em Direito Tributário e 
Contabilidade Tributária
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PROGRAMA | CARGA HORÁRIA TOTAL: 480h

NÚCLEO: GESTÃO TRIBUTÁRIA

Conceito de Tributo, Espécies 
Tributárias e Normas Gerais ..................30h

Limitações Tributárias, Obrigação 
e Crédito Tributário..................................30h

Processo Administrativo Fiscal 
e Judiciário Tributário .............................30h

Tributos sobre o Patrimônio ..................30h

NÚCLEO: TRIBUTOS EM ESPÉCIE

Tributos Sobre a Renda 
e Contribuições Especiais ......................30h

Tributos Federais ......................................30h

Tributos sobre a 
Circulação e Serviços ..............................30h

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

NÚCLEO: CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA

NÚCLEO: COMPLEMENTAR

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

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

ESTUDOS APLICADOS

Advogados, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores do Estado e do Município, contadores, 
auditores �scais, gestores �scais e pro�ssionais que tenham interesse de aprofundar conhecimento 
e prática em Direito Tributário e Contabilidade Tributária.

O LL.M. em Direito Tributário e Contabilidade Tributária conjuga dois saberes fundamentais para os 
que atuam na área tributária: as questões teóricas e práticas ligadas à tributação, tanto em seus 
aspectos gerais quanto especí�cos, e à contabilidade, direcionado ao estudo dos princípios contábeis 
e às regras básicas que norteiam a prática cotidiana do pro�ssional ligado à área tributária. O 
programa traz conhecimentos fundamentais ao pro�ssional, referentes aos aspectos gerais dos 
tributos, ao Sistema Tributário na Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional.

Em um total de 90h, este módulo tem o objetivo 
de enriquecer e �exibilizar o percurso formativo do 
participante, abrangendo atividades diversi�cadas, 
como disciplinas complementares (presenciais ou 
on-line); atividades relacionadas à gestão da 
carreira (workshops, palestras, coaching, 
mentoring, orientação pro�ssional); 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 pro�ssional (cursos, disciplinas, 
congressos, missões e projetos empresariais, de 
impacto social, de sustentabilidade, dentre outras).



PÓS-GRADUAÇÃO 

Voltada para pro�ssionais que buscam uma atualização multidisciplinar 
sobre as atuais discussões do Direito e Gestão, a Pós-Graduação do 
Ibmec é direcionada diretamente à prática da advocacia.

Ao escolher a Pós do Ibmec, nossos alunos têm acesso a um ambiente 
dinâmico de estudo, com debate da base teórica a partir da análise 
de cases, além de serem incentivados a construir novas possibilidade 
de atuação no Direito.

O programa de Pós-Graduação oferece: 

• AMBIENTE DE ESTUDO DINÂMICO E COLABORATIVO;

• VISÃO PRAGMÁTICA DAS DEMANDAS JUDICIAIS;

• AMPLIAÇÃO DO NETWORKING.



Pós-Graduação em Direito 
e Processo do Trabalho
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PROGRAMA | CARGA HORÁRIA TOTAL: 450h

MÓDULO: DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO

Direito Constitucional 
do Trabalho ................................................30h

Teoria Geral do Direito 
do Trabalho ................................................30h

Direito Individual do Trabalho 
e Contrato de Trabalho ...........................30h

MÓDULO: DIREITO DO TRABALHO, 
INTERNACIONAL E NEGOCIAÇÃO

Negociação nas Relações 
de Trabalho ................................................30h

Direito Coletivo do Trabalho .................30h

Direito Internacional do Trabalho .......30h

MÓDULO: EMPRESARIAL

Cálculos Trabalhistas ...............................30h

Direito Previdenciário 
e Seguridade Social .................................30h

Teorias Contemporâneas 
da Justiça ...................................................30h

MÓDULO: FORMAÇÃO GERAL

Teoria Geral do Processo do Trabalho 
e Dissídios Individuais .............................30h

Procedimentos Especiais 
no Processo do Trabalho ........................30h

Recursos e Execução 
no Processo do Trabalho ........................30h

NÚCLEO: COMPLEMENTAR

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

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

ESTUDOS APLICADOS

Em um total de 60h, este módulo tem o objetivo 

do participante, abrangendo atividades 

(presenciais ou on-line); atividades relacionadas 
à gestão da carreira (workshops, palestras, 
coaching, mentoring, orientação pro�ssional); 
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 

missões e projetos empresariais, de impacto 
social, de sustentabilidade, dentre outras).
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A Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho do Ibmec prepara o pro�ssional para atuar no 
segmento jurídico trabalhista, de forma a atender tanto as reclamações originadas em defesa do 
empregado, como as demandas da advocacia contenciosa e corporativa na defesa e gestão do 
passivo trabalhista de empresas. Além de aprimorar o aluno com conhecimentos especí�cos e 
constantemente atualizados, o curso também trabalha competências como Negociação e Gestão 
de Pessoas.

A Pós-Graduação em Direito tem uma proposta metodológica baseada na prática, com conteúdo 
referendado em casos concretos, discutidos em doutrina e jurisprudência. Oferece ainda um núcleo 
de gestão para propiciar ao advogado outras ferramentas que, aplicadas à administração do 
escritório, elevarão seu nível de e�ciência e rentabilidade.

Pro�ssionais do setor jurídico, atuantes na área laboral, com foco preponderante na Advocacia 
Trabalhista Empresarial.



Ingressar em um programa de Pós-Graduação no Ibmec é dar início a um importante projeto de 
desenvolvimento pessoal e pro�ssional. O processo seletivo do Ibmec é desenhado para alinhar as 
expectativas do (a) candidato (a) em relação ao curso desejado, valorizando aspectos relacionados 
ao seu momento de vida e carreira.

PROCESSO SELETIVO

PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO
O candidato deverá preencher sua inscrição no site: ibmec.br.

ENTREVISTA INDIVIDUAL

Acadêmica entrevista cada candidato individualmente, para entender 

objetivos de formação dos programas.

APROVAÇÃO E MATRÍCULA
Os candidatos aprovados pela Coordenação Acadêmica são orientados a 
realizar matrícula nos respectivos cursos. Os candidatos reprovados são 
devidamente informados.

AGENDAMENTO DA ENTREVISTA INDIVIDUAL

1

2

4

3

O Ibmec entra em contato com o candidato para agendar o horário mais 
adequado à sua disponibilidade.



IBMEC IN COMPANY

 

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS CUSTOMIZADAS

 CONVÊNIOS COM EMPRESAS

PRINCIPAIS DEMANDAS ATENDIDAS
 

As empresas que possuem convênios com o Ibmec contam com benefícios especiais e estão 
sempre recebendo informações sobre nossas Jornadas Internacionais, eventos e oportunidades 
para estágios e empregos.

PDL – Programa de Desenvolvimento
de Líderes                                    

IEC – Inovação e Criatividade                                                    

GCT – Programa sobre Gestão Comercial
e Vendas Consultivas

PDG – Programa de Desenvolvimento
de Gestores                                                         

CEE – Comunicação Empresarial E�caz                                  

CTN – Curso de Técnicas de Negociação

PFT – Programa de Formação de Trainees                                                                           

CGC – Curso de Gestão de Contratos                                     

CGE – Curso de Gestão de Estoques

PCE – Programa de Desenvolvimento 
de Conselheiros de Empresas                       

CFA – Curso de Fusões e Aquisições                                       

PGV – Programa de Gestão de Varejo

PGE – Programa de Gestão Estratégica                                                                                 

PMC – Programa sobre Mercado
de Capitais                               

CGR – Curso de Gestão de Riscos

ADF – Análise de Demonstrativos
Financeiros                                                                  

CGP – Curso de Gestão de Projetos                                       

CGC – Curso de Gestão de Processos

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 interven-
ção 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.

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. 



PCE – Programa de Desenvolvimento 
de Conselheiros de Empresas                       

CFA – Curso de Fusões e Aquisições                                       

PGV – Programa de Gestão de Varejo

PGE – Programa de Gestão Estratégica                                                                                 

PMC – Programa sobre Mercado
de Capitais                               

CGR – Curso de Gestão de Riscos

ADF – Análise de Demonstrativos
Financeiros                                                                  

CGP – Curso de Gestão de Projetos                                       

CGC – Curso de Gestão de Processos

PROTAGONISTAS PARA O MUNDO .ibmec.br

ibmec/ibmec ibmec

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 - Bloco A
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


