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Apresentação do Mestrado Profissional Economia e Finanças

O curso de Mestrado Profissional em Economia e Finanças (MFEE) da EPGE proporciona formação
sólida e aprofundada que aplica as mais modernas teorias de economia e finanças às atuais questões
do mercado financeiro, organização empresarial, políticas econômicas e áreas afins.
O programa foi criado em 2001, em uma associação entre a EPGE e a EAESP-FGV (Escola de
Administração de Empresas de São Paulo) e nutre-se da base acadêmica do Doutorado destes
centros. Para garantir a excelência acadêmica e a rigorosa abordagem teórica do tema, o curso reúne
o mais experiente e qualificado corpo docente do Brasil na área de economia e finanças, constituído
integralmente por Ph.D.’s e doutores. As aulas são ministradas por professores da FGV-EPGE e
professores convidados com formação semelhante.
Sendo uma pós-graduação stricto sensu, tem duração de dois anos e concede título de mestre aos
seus graduados. A grande maioria dos estudantes do MFEE busca um aperfeiçoamento profissional de
caráter mais rigoroso e profundo, que normalmente não é obtido nas pós-graduações lato sensu dos
MBA’s (no sentido em que a palavra, de origem anglo-americana, assumiu no Brasil). Com seu
diferencial teórico, o curso potencializa a carreira dos seus alunos, capacitando-os para o dia-a-dia
empresarial a partir da aplicação prática do conteúdo apreendido em sala de aula.
As aulas e as monitorias são ministradas à noite, das 19h às 22h e aos sábados de 9h as 12h,
eventualmente, das 13h às 16h.
A EPGE convida os interessados a participarem do nosso Open Day para conhecerem nosso
Programa.
Mais

detalhes

sobre

o

curso

estão

disponíveis

na

página

do

Wiki

da

EPGE

(http://epge.fgv.br/we/MFEE).
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Corpo Docente
Coordenação



Ricardo Cavalcanti (Ph.D. em Economia, University of Minnesota)
Joisa Campanher Dutra (Doutora em Economia, EPGE/FGV)

Professores de Tempo Integral da FGV




















Caio Ibsen Rodrigues de Almeida (Doutor em Engenharia Elétrica, PUC-Rio)
Carlos E. da Costa (Ph. D. em Economia, University of Chicago)

Cecilia Machado (Ph.D. em Economia, Universidade de Columbia)
Edson Daniel Lopes Gonçalves (Doutor em Economia, EPGE/FGV)
Felipe S. Iachan (Ph.D. em Economia, MIT)
Fernando Augusto Adeodato Veloso (Doutor em Economia, Universidade de Chicago)
Fernando de Holanda Barbosa (Ph.D. em Economia, University of Chicago)
Fernando de Holanda Barbosa Filho (Doutor em Economia, Universidade de Nova
Iorque)
Francisco J.M. Costa (Ph.D. em Economia, London School of Economics)
Humberto Moreira (Doutor em Economia Matemática, IMPA)
João Victor Issler (Ph.D. em Economia, University of California, San Diego)

Joísa Campanher Dutra (Doutora em Economia, EPGE/FGV)
Leandro Gorno (Ph.D. em Economia, Universidade de Princeton)
Luis H. B. Braido (Ph. D. em Economia, University of Chicago)
Maria Teresa Marins Duclos (Ph.D. em Economia, Universidade de Minnesota)
Paulo Klinger Monteiro (Doutor em Economia Matemática, IMPA)
Pedro Cavalcanti Ferreira (Ph.D. em Economia, University of Pennsylvania)
Ricardo Cavalcanti (Ph. D. em Economia, University of Minnesota)

Silvia Maria Matos Pessoa (Doutora em Economia, EPGE-FGV)

Professores de Tempo Parcial da FGV







Alexandre Madureira (Ph.D. em Matemática - Pennsylvania State University)
José Gustavo Feres (Doutor em Economia - Université de Toulouse I Sciences Sociales)
José Valentim Machado Vicente (Doutor em Economia Matemática, IMPA)
André de Castro Silva (Ph.D. em Economia, Universidade de Chicago
Eduardo Lima Campos (Doutor em Engenharia Elétrica, PUC-Rio)
Rafael Chaves Santos (Doutor em Economia, EPGE/FGV)

Professores Convidados








Daniela Kubudi Glasman (Doutora em Economia, EPGE/FGV)
Eduardo Pontual Ribeiro (Ph.D.in Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign)
Marcio Magalhães Janot (Doutor em Economia, PUC-Rio)
Marcelo de Sales Pessoa (Doutor em Economia, EPGE/FGV)
Rui Cunha Marques (Ph.D. in Economics, Universidade de Lisboa)
Joana Monteiro (Doutora em Economia, PUC-RJ)
Érica Diniz Oliveira (Doutora em Economia, EPGE/FGV)

3

Estrutura Curricular
O curso tem duração de dois anos e é dividido em oito trimestres. Nos três primeiros, as
disciplinas são obrigatórias para todos os alunos. A cada trimestre são oferecidas duas
disciplinas.
A partir do 4º trimestre, o aluno escolhe entre atender aos pré-requisitos da área de
Finanças ou de Economia. Nesta segunda opção, o aluno pode optar por disciplinas da linha
de Economia Empresarial ou na de Regulação e Avaliação de Políticas Públicas. As cadeiras
obrigatórias e eletivas da área escolhida estão listadas abaixo.
O aluno deverá cursar duas disciplinas obrigatórias e duas eletivas da sua linha de pesquisa.
É obrigatório também cursar uma eletiva de livre escolha – dentre as linhas de pesquisas
oferecidas –, seminários de pesquisa e orientação à dissertação.
Os seminários de pesquisa são de presença obrigatória e ocorrem no 6º trimestre do curso,
oportunidade esta de conhecer outros professores e linhas de pesquisa do programa.
Na disciplina de Orientação a Dissertação, o aluno define o tema e o orientador do seu
trabalho final, que será apresentado publicamente ao final do 8º trimestre.

Disciplinas Obrigatórias Básicas



Matemática;



Macroeconomia;



Estatística;



Microeconomia;



Econometria;



Teoria dos Jogos.

Disciplinas Obrigatórias da Linha de Pesquisa: Finanças



Finanças Corporativas;



Investimentos;



Seminários de Pesquisa;



Orientação à Dissertação.
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Estrutura Curricular
Disciplinas Eletivas em Finanças



Teoria das Decisões Financeiras;



Avaliação de Empresas com Opções Reais;



Finanças Internacionais;



Renda Fixa e Risco;



Econometria Aplicada;



Fusões, Aquisições e Defesa da Concorrência;



Economia da Regulação e Finanças em Empresas de Infraestrutura;



Finanças Comportamentais.

Disciplinas Obrigatórias da Linha de Pesquisa: Economia Empresarial



Competição Estratégica e Leilões;



Teoria das Organizações e Contratos;



Seminários de Pesquisa;



Orientação à Dissertação.

Disciplinas Eletivas em Economia Empresarial



Fusões, Aquisições e Defesa da Concorrência;



Economia da Regulação e Finanças em Empresas de Infraestrutura;



Política Econômica;



Tendências e Ciclos Econômicos;



Econometria Aplicada;



Economia Política;



Instrumentos Econômicos de Avaliação de Políticas Públicas;



Tópicos Avançados de Avaliação de Políticas Públicas;



Finanças Públicas.
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Estrutura Curricular
Disciplinas Obrigatórias da Linha de Pesquisa: Regulação e Avaliação de Políticas Públicas



Instrumentos Econômicos de Avaliação de Políticas Públicas;



Tópicos Avançados de Avaliação de Políticas Públicas;



Seminários de Pesquisa;



Orientação à Dissertação.

Disciplinas Eletivas em Regulação e Avaliação de Políticas Públicas



Mercados e Políticas Públicas;



Finanças Públicas;



Fusões, Aquisições e Defesa da Concorrência;



Economia da Regulação e Finanças em empresas de Infraestrutura;



Competição Estratégica e Leilões;



Teoria das Organizações e Contratos;



Tópicos Avançados em Economia de Recursos Naturais;



Análise de Custo/Benefício;



Comércio Internacional.

Obs.: A oferta de cadeiras eletivas deve sofrer pequenas variações de ano para ano.
Geralmente os alunos demandam e escolhem aquelas que são oferecidas de acordo com a
disponibilidade dos professores e da organização do curso.

Intercâmbio
No Programa de Intercâmbio, o aluno terá a chance de estudar no exterior durante o curso
de mestrado e ainda aproveitar seus créditos no programa.

Informações Financeiras
Mestrado Profissional em Economia e Finanças da EPGE não oferece bolsas. Há 12 mensalidades

por ano, sendo a mensalidade de julho correspondente à taxa de matrícula.
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Regulamento do Mestrado Profissional em Economia e Finanças
O Mestrado Profissional em Economia e Finanças (MFEE) tem a duração de dois anos letivos,
organizados em trimestres. Cada trimestre é dividido em onze semanas de aula. O curso é

composto de 2 disciplinas por trimestre, sendo necessário ter aulas de 3 a 4 noites por
semana e também monitorias, com duração de três horas cada aula. Para obter o título de
Mestre o aluno deve cumprir as exigências do curso no prazo máximo de 24 meses.
Para obter o título de Mestre o aluno deve cumprir as exigências do curso no prazo máximo de 24
meses.
O MFEE tem três linhas de pesquisa:



Finanças: Objetiva a formação de profissionais para o mercado financeiro e para a área
financeira das empresas;



Economia Empresarial: Focaliza aspectos microeconômicos no âmbito da teoria da firma e
contratos, e aspectos macroeconômicos com impacto relevante nas empresas.



Regulação e Avaliação de Políticas Públicas: O objetivo desta linha de pesquisa é a formação
de profissionais do setor público com sólidos conhecimentos em economia da regulação e
economia do desenho e avaliação de políticas públicas. O programa tem como público alvo
profissionais que atuam na administração pública, em setores regulados e aqueles incumbidos
da formulação e/ou implantação de políticas públicas.

Os primeiros trimestres é comum a todos os alunos, com seis disciplinas obrigatórias visando uma
formação uniforme em Matemática, Estatística, Econometria, Microeconomia, Macroeconomia e Teoria
dos Jogos.
A escolha entre as linhas de pesquisa ocorre a partir do 4º trimestre, com cadeiras obrigatórias e
eletivas, das quais deriva o material para as dissertações do curso. O curso procura dotar os
estudantes de instrumentos sofisticados de administração e gestão financeira: precificação de opções
(modelo Black & Scholes) e de outros ativos financeiros, sistemas de controle de risco, Microeconomia
aplicada às finanças, fusões e aquisições, defesa da concorrência, regulação, contratos e leilões (com
aplicações da teoria dos jogos).
As disciplinas eletivas relacionadas na grade curricular serão oferecidas de acordo com a demanda e
conveniência do curso.
Nos dois últimos trimestres do curso são oferecidas disciplinas de Orientação de Dissertação de
mestrado, sob orientação de um professor da EPGE. O título de mestre é concedido após defesa
pública. Em meado de junho, são iniciadas as aulas do MFEE.
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Infraestrutura
Biblioteca
Em suas atividades de ensino e pesquisa, a EPGE – Escola de Pós Graduação em Economia dispõe do apoio da Biblioteca Mario Henrique Simonsen, nome dado à antiga Biblioteca
Central da Fundação Getúlio Vargas após as reformas completadas em 1999. Esta biblioteca
possui um acervo substancial de livros clássicos e modernos na área de economia e outras
relacionadas, bem como coleções completas de periódicos (nacionais e estrangeiros) que
são indispensáveis aos trabalhos de pesquisa.
A Biblioteca Mario Henrique Simonsen é considerada uma das mais importantes da América
do Sul, sobretudo pela qualidade do seu acervo bibliográfico referente às Ciências Sociais,
em particular no campo da Economia, Finanças e Administração. Seu acervo supera os 108
mil volumes, sendo cerca de 100 mil livros, 2.500 títulos de periódicos e 8 mil volumes
entre teses, folhetos e relatórios. Todo esse acervo é controlado por um moderno sistema
de código de barras.
Recursos de Informática
A EPGE dispõe também de um núcleo de computação próprio, destinado à gestão de
informática no âmbito da escola, tendo como atividades: desenvolvimento de sistemas,
compra de equipamentos, manutenção do parque de máquinas instalado, treinamento dos
usuários e administração de um laboratório.
Nos laboratórios de informática encontram-se disponíveis um grande número de
microcomputadores PC compatíveis e impressoras. Todos os equipamentos estão ligados à
rede de micros da instituição permitindo assim total integração com os demais sistemas da
FGV.
A EPGE mantém versões atualizadas e licenciadas para uso coletivo dos principais softwares
de econometria e matemática aplicada, tais como: Gauss, E-views, Matlab, Mathematica.
Todos os alunos têm um log-on para entrar no sistema de informática da FGV e uma conta
de e-mail. Podem acessar seus dados cadastrais, notas, horários, situação do aluno, etc.,
diretamente no sistema de gestão acadêmica da EPGE: o Aluno On-Line.
Secretaria
A Secretaria do Curso, 3º andar, estará à disposição dos alunos de segunda à sexta-feira
das 09h às 19h. Os telefones da Secretaria são (21) 3799-5757 ou (21) 3799-5669 e o email é srarj@fgv.br.
Assessoria e Coordenação
A assessoria do curso funciona na Sala 1126D, telefones: (21) 3799-5817 e (21) 3799-5400
e por e-mail: mfee@fgv.br
Os coordenadores do Curso são os Professores:
 Joisa Campanher Dutra (Doutora em Economia, EPGE/FGV)
joisa.dutra@fgv.br
 Ricardo Cavalcanti (Ph.D. in Economics, University of Minnesota)
ricardoc@fgv.br
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Admissão
Inscrição e Seleção
Para se inscrever no processo de seleção do curso de Mestrado Profissional em Economia e
Finanças (MFEE), o candidato deve:
1) Preencher o Formulário de Inscrição (link no site), imprimi-lo e colar uma foto 3x4.
2) Recolher a taxa de inscrição (será gerado um boleto ao final do preenchimento do
formulário de inscrição, que deverá ser impresso e pago em qualquer agência bancária)
Taxa de inscrição paga até: 31/10/2017=R$160,00 e após esta data=R$200,00
OBSERVAÇÃO: A taxa de inscrição não será devolvida, em qualquer
hipótese.
3) Entregar à Secretaria de Registro:
 Formulário de inscrição preenchido
 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição
 Certidão de Nascimento e Casamento (cópia legível)
 2 (duas) fotos 3x4 colorida (fundo branco)
 Curriculum Vitae
 Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação (autenticado)
 Cópia do Diploma do Curso de Graduação (autenticado)
 Cópia do Certificado de Proficiência em Inglês (recomenda-se o TOEFL ou qualquer
outro certificado). - Se o candidato tem domínio da língua inglesa, mas não tem certificado,
pode requerer isenção através de carta que será avaliada na entrevista pessoal.
 Cópias do RG e CPF (autenticadas)
4) Submeter-se à prova de admissão oferecida pela EPGE ou apresentar o resultado de
um dos exames:


GMAT (Graduate Management Admission Test);



GRE (Graduate Record Examination);



ANPEC (Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia);



ANPAD (Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração).

5) Submeter-se à entrevista pessoal com a Banca Selecionadora.
6) Aguardar o resultado do Processo Seletivo.
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Admissão
A seleção será realizada por uma banca de seleção e basear-se-á nos resultados e conteúdo
da documentação enviada e em entrevista pessoal. A falta de qualquer documento exclui o
candidato do processo seletivo. A EPGE-FGV não se responsabiliza pelo atraso no envio dos
resultados do GMAT, GRE e TOEFL. O não recebimento destes resultados nos prazos
previstos, da mesma forma excluirá o candidato do processo seletivo.
São abertas anualmente 50 vagas para o Mestrado Profissional em Economia e Finanças.
Cronograma de Seleção
Eventos

Datas (início)

Datas (fim)

Inscrições

17/07/2017

01/12/2017

Open Day

23/04/2017

19 horas

Prova Interna de Admissão

04/12/2017

de 19h00 às 22h00

Entrevista com os candidatos

05/12/2017

08/12/2017

Divulgação do resultado da seleção

11/12/2017

http://epge.fgv.br/we/MFEE/Admissao

Confirmação da matrícula

18/12/2017

22/12/2017

Início das aulas (1º trimestre)

08/01/2018

Informações Adicionais
Caso tenha dúvidas sobre o Mestrado Profissional em Economia e Finanças, acesse o FAQ do MFEE,
onde

encontrará

as

perguntas

freqüentes

feitas

por

nossos

alunos

e

candidatos:

http://epge.fgv.br/we/MFEE/FAQ.
Se suas dúvidas permanecerem, entre em contato com a Assessoria do Curso de segunda à sextafeira das 10h às 20h, através dos telefones (21) 3799-5817 e (21) 3799-5400, ou através do e-mail:
mfee@fgv.br.

Tabela de Preços 2018
Valor Total
Pagamento Integral (parcela única com 15% de desconto)

76.500,00

Pagamento Anual (2 parcelas com 7% de desconto)

41.850,00

Pagamento Mensal (24 parcelas)

3.750,00

Pagamento Mensal (30 parcelas)

3.180,00

* Correção anual pelo IPC-RJ
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