DICOM

O que faz do MBM sua melhor opção?
• O MBM faz parte do portfólio de cursos da FGV EAESP,
uma das 30 melhores escolas de negócios do mundo
e uma das poucas que possui, simultaneamente, as
três acreditações internacionais AACSB, EFMD-EQUIS
e AMBA.
• Metodologia de ensino diferenciada que inclui uso
intensivo de tecnologia, estudos de caso, jogos e
simulações.
• Acesso à rede de alunos e ex-alunos da FGV EAESP.
• Possibilidade de participação em cursos nas mais
renomadas escolas de negócios do mundo parceiras
da FGV EAESP.
• Professores com experiência profissional aliada a uma
forte formação acadêmica (maioria de professores
doutores).
• Contato direto com empresas reais do mercado para
desenvolvimento de atividades nas disciplinas.

Para jovens profissionais com
até 3 anos de formados

MBM
Master in Business
and Management
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A qualidade do ensino da FGV EAESP é acreditada por
três entidades internacionais especializadas no assunto.

Informações
R. Itapeva, 432 – 01332-000
Bela Vista – São Paulo – SP
Tel.: (55 11) 3799-7711
vestibulares@fgv.br | fgv.br/mbm

O Curso
O Master in Business and Management é uma pósgraduação lato sensu em Administração de Empresas
com o objetivo de capacitar jovens profissionais em
início de carreira, nos principais temas relacionados à
área de gestão.
Perfil do Aluno
São jovens profissionais com até 3 anos de formados
que necessitam adquirir sólida formação empresarial.
Pré-Requisitos
O candidato deverá ter domínio satisfatório da língua
inglesa, pois a leitura e análise de textos nesse idioma
poderá ser solicitada a ele ao longo do curso. Além
das exigências do processo seletivo, os alunos do
MBM precisam ser graduados no máximo há 3 anos.
Processo seletivo:
A inscrição deverá ser feita pelo site fgv.br/mbm.
O processo seletivo compreende análise curricular,
submissão da carta de motivação, pagamento da taxa
de inscrição e entrevista com a coordenação do curso.
O que são cursos MBM?
Os cursos MBMs se estabeleceram recentemente na
Europa e hoje são oferecidos pelas mais importantes
escolas de negócios internacionais. A FGV EAESP,
com o intuito de capacitar jovens profissionais
em início de carreira, lançou o MBM – um curso
de alto padrão, que já nasce dentro dos padrões
internacionais de qualidade.
Por que estudar na FGV EAESP?
Criada em 1954, pelo esforço conjunto do governo
e do empresariado brasileiro, com a colaboração da
Michigan State University, a Escola de Administração
de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio
Vargas (FGV EAESP) nasceu com o objetivo de
formar pessoas para enfrentar os desafios surgidos
no momento de mudanças pelo qual o Brasil passava.
Hoje ela é uma referência mundial no ensino de
Administração, tendo sua reputação reconhecida por
inúmeros Rankings que atestam sua qualidade, tais
como:

.: Global Go To Think Tanks Rankings:
A Fundação Getulio Vargas está pelo sexto ano
seguido entre os melhores think tanks do mundo. É o
que aponta o Global Go To Think Tanks Rankings 2016,
divulgado pela Universidade da Pensilvânia.

Estrutura Curricular

1º SEMESTRE
FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

.: Emerging/Trendence Global Employability Ranking:
Pelo quarto ano consecutivo, a FGV foi eleita uma
das 150 melhores instituições de ensino superior
do mundo, cujo principal critério de avaliação é a
formação de profissionais prontos para o mercado de
trabalho.
.: QS Global 200 MBA Rankings:
A Fundação Getulio Vargas é a única instituição
brasileira a figurar entre as dez melhores da América
Latina, segundo o QS Global 200 MBA Rankings
2014/2015, produzido pela consultoria britânica QS
(Quacquarelli Symonds) - responsável por um dos
principais rankings de universidades do mundo.

Diferenciais
O curso adota uma abordagem diferente,
destinada a preparar o aluno para ENTENDER
o que é uma empresa, APRENDER como
uma empresa funciona e como GERAR
RESULTADOS. O MBM adota processo de
aprendizado baseado na discussão dos
desafios típicos das empresas, proporciona
convívio direto com professores que têm
experiência executiva, e, por meio de contatos
com empresas reais, possibilita ao aluno
adquirir de forma prática conhecimento sobre
o dia-a-dia empresarial.

2º SEMESTRE
A EMPRESA NO SEU AMBIENTE
PROJETO E
GESTÃO DA
TRAJETÓRIA
PROFISSIONAL

3º SEMESTRE
ADMINISTRANDO PARA RESULTADOS

TCC TRABALHO DE
CONCLUSÃO
DE CURSO

Disciplinas 1º Semestre
•
•
•
•

As Pessoas na Organização
Consumidores e Produtos
Fontes e Aplicações de Recursos
Processos e Sistemas

Disciplinas 2º Semestre
•
•
•
•
•
•
•

PGTP - Projeto e Gestão da Trajetória Profissional
Análise de Oportunidades de Mercado
Visão Econômica do Mercado
Análise Mercadológica
Ética e Sociedade
Relações com o Governo
A Empresa e a sua Cadeia de Valor

Disciplinas 3º Semestre
• PGTP - Projeto e Gestão da Trajetória Profissional
• Indicadores de Desempenho da Empresa
• Análise de Empreendimentos
• Inteligência de Negócios
• Geração de Valor na Empresa
• Inovação e Sustentabilidade
• OTC - Orientação para Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC)

