
Não possui três anos de formado? Seu curso é o MBM - Master in 

Business and Management. Conheça: fgv.br/mbm.

Ainda possui alguma dúvida?
Cadastre-se no site e participe de uma Sessão de 
Informação com a coordenação do CEAG para saber 
mais sobre o curso.

fgv.br/ceag

Acreditada pelas três principais entidades internacionais

fgv.br/ceag
Avenida 9 de Julho, 2029 
Bela Vista – São Paulo/SP
Tel.: (55 11) 3799-7711
processoseletivo@fgv.br

MBA acreditado pela AMBA
Para profissionais graduados há mais de 3 anos

CEAG
Curso de Especialização em Administração 

para Graduados
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1º semestre
Disciplinas instrumentais
Habilidades pessoais

2º semestre
Disciplinas centrais

3º semestre
Disciplinas centrais

4º semestre
Disciplinas eletivas
OTC + TCC
Jogo de Simulação de Negócios



O CEAG, Curso de Especialização 
em Administração para Graduados, 
tem o objetivo de preparar 
profissionais com visão   global 
e moderna de administração, 
aliando teoria, prática e 
excelência em ensino.

O QUE É UM MBA?
O MBA (Master in Business 
Administration) é um curso lato 
sensu, que, no Brasil, concede o 
título de especialista para quem 
quer aprimorar conhecimentos 
de administração e do mundo 
corporativo. É muito procurado 
por empresários, executivos 
e gestores. O CEAG é um 
curso acreditado pela AMBA 

(Association of MBAs) e, portanto, reconhecido como 
MBA no mundo todo.

PERFIL DO ALUNO
Profissionais graduados há, pelo menos, três anos, que 
não tiveram formação anterior em Administração de 
Empresas, mas que, durante sua trajetória profissional, 
assumiram funções de gestão. Profissionais que desejam 
então obter sólida formação e atualização nessa área, 
oferecidas por um curso de MBA com acreditação 
internacional, reconhecido pelo mercado, pioneiro 
desde 1976 na formação de líderes empresarias.

PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será composto de análise curricular, 
análise de carta de motivação e entrevista pessoal.

O processo ocorrerá de maneira contínua, com os 
resultados comunicados aos candidatos assim que 
todas as etapas forem concluídas (em média, no prazo 
de até quatro semanas). No caso de aprovação, a 
matrícula poderá ser realizada imediatamente após a 
comunicação do resultado, de forma presencial, em 
dia e horário a serem informados pela Secretaria dos 
Cursos de Especialização.

A inscrição deverá ser feita exclusivamente pelo site: 
fgv.br/ceag

PRÉ-REQUISITOS
O candidato deverá ter concluído seu curso de 
graduação (em qualquer área) há, pelo menos, três 
anos e ter domínio satisfatório da língua inglesa, pois 
a leitura e análise de textos nesse idioma poderão ser 
solicitadas ao longo do curso.

ESTRUTURA  CURRICULAR
A duração do curso, com base no currículo básico, é 
de dois anos (512 horas/aula).

DISCIPLINAS ELETIVAS
O aluno deverá cursar, pelo menos, 96 horas/aula 
(seis créditos) de disciplinas eletivas. 

JOGO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIOS
Trata-se de uma simulação que oferece aos alunos a 
possibilidade de testar teorias e tomar decisões em 
um ambiente livre de riscos, integrando conteúdos e 
desenvolvendo uma visão estratégica de concorrência 
em ambiente competitivo. O jogo acontece durante 
o último semestre letivo, com encontros quinzenais 
para orientação e exploração dos resultados.

OTC + TCC*
OTC é uma disciplina cursada simultaneamente com 
o trabalho de conclusão. Trata-se de uma disciplina 
metodológica e fornece orientação específica para o 
desenvolvimento do TCC.
*OTC: Orientação de Trabalho de Conclusão | TCC: Trabalho de Conclusão de Curso.

DISCIPLINAS 
INSTRUMENTAIS

DISCIPLINAS 
CENTRAIS

HABILIDADES
PESSOAIS

Estatística Aplicada Contabilidade Comunicação para
Gestores

Matemática 
Financeira Gestão de Pessoas Negociação

Empresarial

Habilidades 
Computacionais Gestão de Finanças Relações

Interpessoais

Gestão de Operações

Gestão de Marketing

Estratégia Empresarial

Aspectos Jurídicos da 
Empresa

Economia Aplicada

Administração 
de Tecnologia de 

Informação

DIFERENCIAIS
1. Curso de MBA com reconhecimento 
internacional
O CEAG é o primeiro programa de MBA do 
Brasil acreditado pela AMBA.

2. Qualidade da FGV EAESP
É um programa que conta com a experiência da 
FGV EAESP na formação de executivos, com 
sólidos conhecimentos em administração 
de empresas.

3. Inserção e experiências internacionais
Diversas oportunidades de experiências 
internacionais, por meio de semanas de 
imersão (GNAM – Global Network for 
Advanced Management) ou intercâmbios 
com mais de 80 escolas parceiras.

4. Grupo de alunos e ex-alunos
O CEAG segue um processo seletivo com 
foco em competências profissionais, o que 
promove a formação de turmas de alto nível 
e com grande potencial de desenvolvimento 
e network.

Como o CEAG é um curso vitalício, o grupo 
de ex-alunos tem acesso às disciplinas 
eletivas para complementar continuamente 
seus estudos. Com 40 anos de turmas 
formadas, o curso tem uma profunda 
inserção no contexto empresarial brasileiro.

5. Excelência no corpo docente 
Os professores do CEAG aliam experiência 
profissional no mercado, vivência empresarial 
e de consultoria a uma sólida formação 
acadêmica. A maior parte dos professores 
do programa tem doutorado e experiência 
profissional em organizações de expressão 
no país.

80
vagas

Aulas por semana*
das 19h às 22h402x

* Turmas de 40 alunos, 
com aulas às segundas 
e quartas ou às terças 

e quintas (escolha feita 
pelo aluno no processo de 
matrícula, de acordo com a 

ordem de inscrição).

Turmas semestrais com 
ingresso em fevereiro 

e agosto


