


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, 
desde as rotinas básicas da área até o reporte de resultados financeiros aos stakeholders de uma 
companhia, acionistas, credores e sociedade em geral.
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.
Ideal para quem busca aplicar na empresa avançados conhecimentos em finanças corporativas, sem 
abrir mão de valores éticos na condução dos negócios.

MBA



COORDENAÇÃO

DISCIPLINAS

Henrique Castro Martins

hcm@iag.puc-rio.br

Análise de Investimento em Renda Fixa

Avaliação de Projetos e Empresas

Análise Financeira

Derivativos

Estatística Aplicada

Finanças Corporativas

Finanças Internacionais

Fontes de Financiamento da Empresa

Gerência de Impostos

Tópicos Especiais em Finanças

Análise de Risco

Princípios de Contabilidade

Matemática Financeira

Possui Graduação em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS, 2009), Mestrado e Doutorado em Administração (área de concentração: Finanças) pelo 
Programa de Pós-Graduação em Administração da Escola de Administração da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (EA/UFRGS, 2012, e 2016, respectivamente), e pós-doutorado junto ao programa 
de Ciências Contábeis da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos, 2017). Realizou doutorado 
sanduíche na HEC-Montreal ao longo de 12 meses. Foi professor no Departamento de Ciências 
Administrativas da Universidade Federal de Santa Catarina (CAD/UFSC) e docente convidado em 
cursos de pós-graduação da UniRitter-Porto Alegre e da Universidade Católica de Pelotas. Também 
lecionou na UNISC, UNIFIN e IBGEN/SC. Atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação 
(Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado) em Administração de Empresas do IAG, A 
Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Interesses 
acadêmicos e profissionais: Governança corporativa, Finanças corporativas, Decisões financeiras, 
Estrutura de capital, Análise de investimentos e Mercado de capitais.

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, 
WhatsApp ou Skype) com a coordenação do curso, considerando os objetivos profissionais do 
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
Rua Marquês de São Vicente, 255, Gávea - CEP: 22451-900 - Rio de Janeiro -RJ

Tel.: +55 (21) 2138-9240 | WhatsApp: (21) 99452-7756 | E-mail: contato@iag.puc-rio.br
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


