
Prepare-se para 
tomar decisões 
financeiras em 
ambientes complexos.

MBA



APRESENTAÇÃO

PÚBLICO ALVO

O MBA em Finanças Corporativas do IAG PUC-Rio proporciona uma formação sólida em finanças que 
permite ao profissional da área financeira dar soluções originais e teoricamente embasadas diante de 
conflitos diários com que se deparam.
O programa provê aos gestores atuais e futuros de empresas tanto financeiras quanto não-financeiras 
uma formação que contemple as teorias mais recentes de finanças aplicáveis à gestão financeira com a 
utilização de ferramentas práticas para a atuação profissional do gestor financeiro.
Esse gestor será capaz de desenvolver uma ampla visão do papel da gestão de finanças nas empresas, 

O projeto pedagógico do curso se propõe a integrar os conceitos e fundamentos teóricos da moderna 
doutrina de finanças corporativas com os aspectos operacionais do cotidiano desses profissionais à 
excelência acadêmica de um corpo docente atuante no segmento.

O curso é voltado a profissionais que já exerçam ou possuam potencial para exercer funções gerenciais 
na área financeira.

abrir mão de valores éticos na condução dos negócios.

MBA



COORDENAÇÃO

DISCIPLINAS

Graziela Fortunato

graziela@prof.iag.puc-rio.br

Matemática Financeira

Contabilidade Financeira

Estatística Aplicada

Análise Financeirav

Finanças Corporativa

Derivativos

Cenários Macroeconômicos

Avaliação de Projetos e Empresas

Gerência de Impostos

Tópicos Especiais em Finanças

Análise de Risco

Administração de Capital de Giro

Análise de Investimentos em Renda Fixa

Doutora em Administração de Empresas pela PUC-Rio com ênfase na área de Finanças e Marketing, Mestre em 
Administração Financeira pelo IBMEC com ênfase em Governança Corporativa e Transparência de Informações, MBA em 
Mercado de Capitais pelo IBMEC, Pós-Graduada em Administração Financeira pela FGV-Rio e Engenheira de Produção pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.
Atualmente, é professora da PUC-Rio das disciplinas: Mercado de Capitais e Investimentos, Administração de Carteiras, 
Economia Financeira, Gestão Econômica para Empresas, Contabilidade Gerencial e de Custos, Matemática Financeira, 
Engenharia Financeira e Administração Financeira, tanto na graduação como na pós-graduação. Responsável pelo 
intercâmbio acadêmico do departamento de Administração.
Coordenadora acadêmica do curso de Gestão de Projetos da Escola de Guerra Naval. Coordenou o MBA de Negócios 
Imobiliários do Banco do Brasil (in company).
Na área acadêmica, desenvolve pesquisa em finanças corporativas, gestão de ativos, opções reais e marketing financeiro.
É especialista em Finanças Pessoais e Avaliação de Empresas (Valuation), com ampla experiência na realização de 
consultorias para as áreas de varejo, petróleo, mineração, TI e setor elétrico.
Experiência na área de planejamento corporativo e financeiro, Relações com Investidores, Governança Corporativa e 
Gestão de Family Offices.
Formação profissional de mais de vinte anos em diversas empresas de grande porte, tais como Jornal O Globo, Embratel, 
Jornal do Brasil e Fundação Roberto Marinho.
Foi professora associada da Fucape Business School na área de Finanças e coordenou os cursos de MBA em Gestão de 
Negócios e Gerenciamento de Projetos além de cursos in Company no Sicoob e Unimed.
Participação em diversos meios de comunicação (TV, Jornal, Rádio, Webinar, Podcast): O Globo, BandNews, Band, Revista 
Creditas, Yahoo.com, Extra, InvestNews, G1, Record, Youtube do Canal Barsi, Gazeta, Jornal DCI, portal Comunidade Scan 
Source, O Dia Online, CBN, portal Administradores.com, Diário do Comércio, Trevo, Portal 6 Minutos, TV Vitória, TVE, Folha 
Vitória, Jornal Metro, Bom Dia ES, ES Brasil, A Tribuna e ES Hoje.

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
- Opcional



CARGA
HORÁRIA

PROCESSO
SELETIVO

Invista em Você! A PUC-Rio no seu currículo.

A seleção será realizada com base em entrevista (que pode ser pessoal, por telefone, 

candidato. Ao realizar a inscrição (no site), será agendada a data da entrevista e, posteriormente, 
informado ao candidato se foi ou não aprovado para ingresso no curso. Só então será feita a 
matrícula.

IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio

Site: www.iag.puc-rio.br

REDIRECIONAMENTO
DE CURSO

APROVAÇÃOENTREVISTA COM O 
COORDENADOR 

DO CURSO

INSCRIÇÃO ONLINE
E AGENDAMENTO DA
ENTREVISTA COM O 

COORDENADOR DO CURSO

MATRÍCULA

NÃO

SIM

Duração: A carga horária mínima do programa é de 360 horas com 12 meses de duração.
Para horário e início da próxima turma, consulte o site em www.iag.puc-rio.br/mbafinancas


