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Para Executivos 
aprofundarem 

seus conhecimentos 
em finanças 

A Escola de Negócios da UFRJ



O profissional de finanças 
reconhece que o domínio 
técnico dos principais 

tópicos da área, como valuation, 
controladoria, orçamento, tributos e 
governança corporativa, é essencial 
para seu sucesso. Nosso programa 
reúne um corpo acadêmico de 
excelência em uma gama de 
conteúdos e técnicas que prepara o 
executivo para a tomada de decisão.

Margarida Gutierrez
Coordenadora do programa

“



Corpo Docente de Excelência 
Os melhores professores e profissionais do mercado, com sólido 
embasamento e produção em suas áreas.

Pensamento crítico 
Desenvolvimento de um 
olhar crítico e voltado 
para a resolução de 
problemas.

Conhecimento completo em finanças
O executivo de Finanças precisa ter conhecimento completo do 

ecossistema.

Métodos Ativos
acreditamos que o aprendizado efetivo contemple o participante como o 
centro do processo. Priorizamos o uso do método do caso, simulações 
de mercado e atividades que exponham o participante aos reais desafios 
da área.

Networking
No método ativo, a troca entre os participantes constitui um elemento 

importante para o aprendizado. Além das experiências, o executivo conhece 
outras realidades de negócios.

Certificação chancelada pela UFRJ
O COPPEAD é referência internacional em gestão e finanças, sendo 
filiado a escolas em todos os continentes e com presença constante na 
mídia em assuntos fundamentais, como macroeconomia e educação 
financeira.
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Algumas empresas que já participaram desse programa
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Os métodos usados no COPPEAD contribuem para uma formação 
completa do profissional, que é protagonista deste processo e que 
assim se prepara para seus próprios desafios na carreira.

O COPPEAD Finanças, além de 
abordar os temas das Finanças 
Corporativas e do Mercado de 

capitais de forma integrada,  permite que os 
alunos debatam, com base em suas 
experiências práticas, as aplicabilidades e 
limitações dos modelos teóricos. Assim, mais do 
que conhecer a Teoria,  os alunos são capazes 
entender o desenvolvimento de novos modelos.

Protagonismo
O aluno é autor do 
seu processo de 
aprendizagem

Metodologia Ativa
• Método do caso
• Jogos e simulações 
• Projetos aplicados
• Design thinking

Soft Skills
• Habilidades multiculturais
• Pensamento crítico
• Tomada de decisão
• Visão estratégica
• Liderança

Método de 
Aprendizagem

“
Vicente Ferreira

Coordenador dos programas Executivos



O programa é estruturado em duas vertentes principais: Finanças 
Corporativas e Mercado de Capitais. O participante é estimulado a apurar 
sua competência gerencial, já adquirida previamente no mercado, 
desenvolvendo um sólido conhecimento em Finanças e se aprofundando 
na área com uma visão estratégica.

A aprendizagem do conteúdo é acelerada através de um método de 
participação ativa do aluno, somada a alta interação com o corpo docente. 
Essa experiência cursada no Coppead Finanças é construída por meio do 
Método do Caso, promovendo discussões sempre integradas ao dia a dia 
gerencial do executivo, ampliando e fortalecendo ainda o networking com o 
mercado.

Estrutura do Programa



Algumas 
disciplinas

• Avaliação de Empresas

• Contabilidade Financeira

• Controladoria

• Custos em Administração

• Direito Societário

• Econometria Aplicada a Finanças

• Estatística Aplicada

• Finanças Corporativas

• Finanças Internacionais

• Gestão de Carteiras de Investimento

• Gestão de Risco

• Política Monetária e Inflação

• Governança Corporativa

• Julgamento e Tomada de 

Decisão

Perfil 
do Aluno 
Coppead Finanças 

Herdeiros em 
preparação para 
processo de 
sucessão.

Profissionais experiêntes 
do setor financeiro.

Consultores experiêntes que 
desejam aprofundar o seu 
conhecimento em finanças.

Empresários ou executivos que estejam 
exercendo função relevante na decisão 
de negócios.

• Macroeconomia Brasileira

• Matemática Financeira
• Opções e Derivativos

• Opções Reais
• Previsão e Simulação

• Renda Fixa
• Tributos



Para estimular uma perspectiva global dos negócios, você passará uma 
semana de imersão em uma das mais relevantes escolas de negócio do 
mundo. Experiência de aulas em universidade estrangeira Visitas técnicas a 
empresas de primeira linha Networking com os colegas e outros 
participantes Vivência multicultural interpessoal e de negócios.

Semana
Internacional

Escolas Parceiras

•  Avaliação de Empresas

•  Contabilidade Financeira

•  Controladoria

•  Custos em Administração

•  Direito Societário

•  Econometria Aplicada a Finanças

•  Estatística Aplicada

•  Finanças Corporativas

•  Finanças Internacionais

•  Gestão de Carteiras de Investimento

•  Gestão de Risco

•  Política Monetária e Inflação

•  Governança Corporativa

•  Julgamento e Tomada de 

Decisão

•  Macroeconomia Brasileira

•  Matemática Financeira
•  Opções e Derivativos

•  Opções Reais
•  Previsão e Simulação

•  Renda Fixa
•  Tributos



Mais de 16.000 ex-alunos ocupando posições de destaque em suas 
organizações, no Brasil e no exterior.

A Alumni COPPEAD tem mais de 15 anos de existência formal, 
contribuindo para a expansão de atividades que fortaleçam os lados da 
comunidade coppeadiana. 

Rede Alumni
Coppead

O Coppead Finanças é um curso 
excelente. O conteúdo programático é 
abrangente e, ao mesmo tempo, muito 

coeso. Ao longo do curso as matérias vão se 
conectando e, ao final, você se dá conta de que sua 
compreensão na área atingiu um novo patamar. Os 
professores, além de bem qualificados, amam 

ensinar, e isso faz toda a diferença! 

Silvia Naomi Torii
Ex-aluna do Coppead Finanças
Analista Financeiro do BNDES 

“



Informações Gerais

Duração
360 horas (10 meses)

Próxima turma
24 de Junho de 2022

Investimento
R$ 53.600 à vista
ou em até 24 vezes

Formato
Aulas híbridas sincronas
às sextas-Feiras

Um programa especialmente desenvolvido para 
Executivos que desejam aprofundar ainda 
mais seus conhecimentos em finanças e 
assumirem o protagonismo em suas 
organizações.

Desconto especial de 20% para ex-alunos aprovados nos cursos 
COPPEAD ou Alumni COPPEAD acima de 100 horas.

Inscreva-se!



(21) 96983-6602
 www.coppead.ufrj.br

atendimento@coppead.ufrj.br

É a Escola de Negócios da 
UFRJ que vem há quase 50 
anos consistentemente  
impulsionando carreiras e 
formando líderes para 
os mercados globais.


