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DE SE TORNAR 
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SEU FUTURO É 

DEFINIDO POR 
ESCOLHAS
Caro candidato,

Embarcar em uma pós-graduação é um grande passo. É 

decidir explorar novos caminhos e, por meio dessa escolha, 

desenvolver competências profissionais e pessoais, descobrir 

potenciais, traçar objetivos, adquirir conhecimentos práticos e 

teóricos, além de ampliar o networking. Seguir nessa direção 

exige paixão, perseverança e discernimento para aproveitar as 

mudanças e os desafios que se apresentarão em sua trajetória.

Agradecemos seu interesse e o cumprimentamos pela 

iniciativa de buscar seu aperfeiçoamento profissional.

Esperamos ansiosos para recebê-lo em nossa comunidade.

Atenciosamente,

Profs. Lygia Maria Leite e 

Hélio Arthur Reis Irigaray

Coordenação Geral Pós ADM
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A FUNDAÇÃO 
GETULIO VARGAS
Há mais de 72 anos, a Fundação Getulio Vargas é pioneira no campo da educação, 

sendo referência não só por seus reconhecidos programas de graduação, 

mestrado e doutorado, como também pelo desenvolvimento de pesquisas e pela 

divulgação de estatísticas macroeconômicas, tais como: índices gerais de preços, 

índices setoriais, indicadores de preços agropecuários, preços e custos.

Reconhecida por sua qualidade no mundo inteiro, a FGV é uma das maiores 

instituições de ensino do Brasil e referência no mercado de trabalho.

A única brasileira entre as instituições de ensino mais 

influentes do mundo no Linkedin.

Escolas com nota máxima no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade).

Eleita uma das marcas mais relevantes do Brasil, 

segundo a Academia Brasileira de Marketing.

Está entre os 10 melhores think tanks do 

mundo e se manteve em 1º lugar na América 

Latina pelo Global Go to Think Tanks Index 

Report 2016.
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Desde 2003, milhares de pessoas escolhem o PÓS ADM. 
Isso é resultado do constante investimento em qualidade 
e tecnologia, aliado à seleção dos melhores professores 
do mercado e ao reconhecido padrão de ensino FGV.

O PÓS ADM é a melhor escolha para o profissional 

que busca uma formação robusta em gestão. O 

curso foi desenhado especialmente para aqueles que 

querem aprimorar suas habilidades gerenciais, como 

por exemplo, empreendedores e profissionais sem 

experiência gerencial de qualquer área de atuação. 

A partir de uma metodologia inovadora, que 

alia teoria e prática, o curso contribui para o 

desenvolvimento de competências e habilidades 

fundamentais para o mundo corporativo.

Outro importante diferencial é a heterogeneidade 

das turmas, formadas por profissionais de diversas 

áreas. Essa diversidade proporciona um ambiente 

rico e fértil para troca de experiências, preparando o 

profissional para os desafios de trabalhar em equipes 

multidisciplinares e dinâmicas.

A GESTÃO DE QUE 

SUA CARREIRA 
PRECISA
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O PÓS ADM foi um grande agregador de conhecimento 

para minha carreira, ampliando meu entendimento de 

como ser um profissional com visão sistêmica e estratégia 

de negócios, tanto com olhares voltados para o ambiente 

interno quanto externo da organização. O curso ajuda a nos 

tornarmos profissionais com maior destaque no mercado 

competitivo, aliando o conceito teórico com práticas, 

dinâmicas, debates e cases de sucesso, apresentados ao 

longo do programa.

A metodologia do PÓS ADM, teoria aliada à prática, é 

essencial para que possamos aplicar, em nosso trabalho, 

toda a experiência passada pelos professores, permitindo-

nos maior segurança em nossas atividades e decisões. 

O PÓS ADM nos torna capazes e seguros, possibilitando 

o destaque no ambiente de trabalho e no mercado, 

objetivando a ascensão profissional.

Willian Reche - Coordenador de Engenharia

Aluno da conveniada FGV | CEEM – Caxias do Sul/RS

Gisele da Silva Almeida Mariano - Consultora Comercial

Aluna da conveniada FGV | Conexão – Mogi das Cruzes/SP

“

“
“

“
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EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO
A vanguarda do conhecimento em gestão

A partir de um conteúdo rico e atualizado, o programa PÓS ADM promove a 

disseminação de conhecimentos sobre as diversas áreas gerenciais de uma 

organização. Nesse programa, os alunos são desafiados a refletir sobre os 

principais conceitos do universo empresarial, que abrangem desde a área 

financeira e contábil até temas de estratégia, liderança e negociação.

Por oferecer uma ementa abrangente e aprofundada em Administração de 

Empresas, o PÓS ADM prepara seus alunos para desenvolverem uma série de 

habilidades gerenciais importantes. O curso também apresenta e disponibiliza 

ferramentas essenciais para se enfrentar os atuais desafios da economia e de um 

mercado cada vez mais globalizado. 

Competências 

Interpessoais 

e Gestão de 

Pessoas

Jogo e Plano 

de Negócios

Economia e 

Matemática 

Financeira

Operações 

e Processos 

Organizacionais

Contabilidade 

e Gestão 

Financeira

Estratégia e 

Negociação

Empreendedorismo 

e Marketing

Direito 

Empresarial 

TI e Projetos



TEORIA E PRÁTICA 

A CADA AULA

O PÓS ADM oferece o melhor conteúdo acadêmico de 

Administração Empresarial aliado ao conhecimento 

prático das ferramentas gerenciais porque acredita que 

teoria e prática funcionam melhor quando estão juntas.

O curso combina dois professores a cada encontro, 

proporcionando um perfeito intercâmbio entre 

conhecimento e experiência prática em Gestão de 

Empresas: um Professor Autor, de uma das Escolas 

de Administração da FGV, que apresenta e explica a 

teoria ao vivo, via satélite; e um Professor Executivo, 

que ministra a parte prática da aula, presencialmente, 

compartilhando sua experiência gerencial e sua sólida 

vivência de mercado.
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O PÓS ADM é muito interessante porque não me sinto 

estudando, me sinto aprendendo. O curso estimula o aluno 

a se tornar um líder e gestor de sua própria vida, afetando, 

diretamente, a produção e qualidade do trabalho.

É uma experiência fantástica e inovadora ser 

Professora Executiva do PÓS ADM, porque a 

dinâmica é muito diferente. É sempre um incrível 

aprendizado mesclar experiência profissional com 

inovação. No Pós ADM, consigo acompanhar o 

amadurecimento profissional de alunos muito 

talentosos, empreendedores e dispostos a fazer a 

diferença em seus meios.

Raphaela Mansur José - Uptake Idiomas

Aluna da conveniada FGV | Vianna Junior – Juiz de Fora

Maria Cristina L. Scarpato - CLS - Tecnologia Analítica 

e Sistemas de Gestão Ltda.

Professora Exec. de Ger. de Projetos | IBE – Campinas

“

“
“

“
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Estou muito feliz e satisfeito com o curso PÓS ADM. O 

conteúdo veio ao encontro das minhas necessidades 

na gestão do meu negócio, e esse era meu 

principal propósito. A interação com professores 

executivos foi muito proveitosa e me fez aprofundar 

conhecimentos e, de forma prática, criar soluções 

para situações do dia a dia a partir da troca de 

experiências. Como empreendedor e publicitário, 

posso dizer que hoje tenho um bom conhecimento 

sobre a gestão administrativa e já planejo a 

continuidade do aprendizado em um MBA da FGV.

Wilton Faias da Silva - Creation Comunicação

Aluno da conveniada FGV | Strong – Osasco.

“
“
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ESTRUTURA DO CURSO
Passo-a-passo para o sucesso

O semestre de encerramento é o último estágio do programa. 

Os conceitos e as ferramentas aprendidos nos semestres 

iniciais são amplamente utilizados e vivenciados nas disciplinas 

Jogo de Negócios e Análise do Plano de Negócios, que 

subsidiarão o Trabalho de Conclusão de Curso.

O programa conta com 17 disciplinas, divididas em semestres 

de diferentes áreas temáticas e um último de encerramento.

Os primeiros são independentes e sem pré-requisitos, 

permitindo, assim, que o aluno inicie o curso em 

qualquer semestre. 

Em cada semestre, há também uma 

disciplina on-line que será ministrada à 

distância. Dessa forma, o aluno pode 

acessá-la a qualquer momento do dia, em 

horário e local que lhe sejam mais convenientes, 

além de contar, com o auxílio de um tutor.
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TURMAS SEMANAIS

Alunos ingressos 
no 1º semestre do ano

Alunos ingressos 
no 2º semestre do ano

Alunos ingressos 
no 1º semestre do ano

Março a
Julho

Março a 
Julho

Março a 
Julho

Agosto a 
Fevereiro

Agosto a 
Fevereiro

• Economia Empresarial
• Marketing Empresarial 
• Contabilidade Geral
• Tecnologia da Informação
• Negociação e Conflito
• Gestão de Operações

Matemática Financeira 
On-line

Estrutura e Processos 
Organizacionais On-line

• Gestão de Pessoas
• Estratégia Empresarial
• Gestão Financeira 
• Competência Interpessoal
• Empreendedorismo
• Gerenciamento de 

Projetos

Matemática Financeira 
On-line

• Gestão de Pessoas
• Estratégia Empresarial
• Gestão Financeira 
• Competência Interpessoal
• Empreendedorismo
• Gerenciamento de 

Projetos

Direito Empresarial
On-line

• Jogos de Negócios
• Análise Plano de Negócios 
• TCC

Estrutura e Processos 
Organizacionais On-line

• Economia Empresarial
• Marketing Empresarial 
• Contabilidade Geral
• Tecnologia da Informação
• Negociação e Conflito
• Gestão de Operações

Matemática Financeira 
On-line

• Economia Empresarial
• Marketing Empresarial 
• Contabilidade Geral
• Tecnologia da Informação
• Negociação e Conflito
• Gestão de Operações

Estrutura e Processos 
Organizacionais On-line

• Gestão Financeira 
• Gestão de Pessoas
• Empreendedorismo
• Estratégia Empresarial
• Gerenciamento de 

Projetos
• Competência Interpessoal

Direito Empresarial
On-line

• Jogos de Negócios
• Análise Plano de Negócios 
• TCC

Direito Empresarial
On-line

• Jogos de Negócios
• Análise Plano de Negócios 
• TCC

As aulas acontecem às quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h30. 
O curso possui duração de 18 meses e carga horária total de 432h/a.
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TURMAS QUINZENAIS

As aulas acontecem quinzenalmente aos sábados, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 17h. 
O curso possui duração de 26 meses e carga horária total de 432h/a.

Alunos ingressos 
no 1º semestre do ano

Alunos ingressos 
no 2º semestre do ano

Alunos ingressos 
no 1º semestre do ano

Março a
Julho

Março a 
Julho

Março a 
Julho

Março a 
Julho

Agosto a 
Fevereiro

Agosto a 
Fevereiro

Agosto a 
Fevereiro

• Economia Empresarial
• Marketing Empresarial 
• Contabilidade Geral
• Tecnologia da Informação

Matemática Financeira 
On-line

• Economia Empresarial
• Marketing Empresarial 
• Contabilidade Geral
• Tecnologia da Informação

Direito Empresarial
On-line

• Economia Empresarial
• Marketing Empresarial 
• Contabilidade Geral
• Tecnologia da Informação

Estrutura e Processos 
Organizacionais On-line

• Negociação e Conflito
• Gestão de Operações

Matemática Financeira 
On-line

• Negociação e Conflito
• Gestão de Operações

Direito Empresarial
On-line

• Gestão de Pessoas
• Estratégia Empresarial
• Gestão Financeira 
• Competência Interpessoal

Direito Empresarial
On-line

• Empreendedorismo
• Gerenciamento de 

Projetos

Estrutura e Processos 
Organizacionais On-line

• Empreendedorismo
• Gerenciamento de 

Projetos

Estrutura e Processos 
Organizacionais On-line

• Gestão de Pessoas
• Estratégia Empresarial
• Gestão Financeira 
• Competência Interpessoal

Matemática Financeira 
On-line

• Gestão de Pessoas
• Estratégia Empresarial
• Gestão Financeira 
• Competência Interpessoal

• Empreendedorismo
• Gerenciamento de Projetos

• Negociação e Conflito
• Gestão de Operações

• Jogos de Negócios
• Análise Plano de Negócios 
• TCC

• Jogos de Negócios
• Análise Plano de Negócios 
• TCC

• Jogos de Negócios
• Análise Plano de Negócios 
• TCC
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Os alunos aprovados no programa PÓS ADM recebem 

o certificado de conclusão de Pós-graduação lato sensu 

em Administração de Empresas, nível especialização, 

emitido pela Escola Brasileira de Administração Pública 

e de Empresas da FGV (EBAPE).

ESPECIALIZAÇÃO QUE 
TE LEVA AO SUCESSO

COORDENAÇÃO GERAL PÓS ADM: 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA

Lygia Maria Leite

Mestre pela FGV EBAPE, Rio de Janeiro

COORDENAÇÃO ACADÊMICA

Hélio Arthur Reis Irigaray

Doutor pela FGV EAESP, São Paulo
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GRADE CURRICULAR
AS DISCIPLINAS APRESENTADAS NO CURSO

• Marketing Empresarial | 24h/a: Fundamentos de marketing; O mercado e 

os consumidores; Produto, marca e serviços; Preços e canais de distribuição; 

Comunicação integrada de marketing e marketing interativo.

• Economia Empresarial | 24h/a: A ciência econômica e a teoria da demanda e da 

oferta na ótica de um mercado competitivo; Maximização do lucro e mercados não 

competitivos: monopólios e oligopólios; O controle da inflação e a política monetária: 

a mensuração da atividade econômica e o crescimento econômico de longo prazo; A 

sustentabilidade das contas públicas e os instrumentos de política monetária do Banco 

Central; Ciclos econômicos, políticas cambiais e balanço de pagamentos.

• Tecnologia da Informação | 24h/a: Alavancando a competitividade por meio da TI; 

Alinhando a estratégia de TI à estratégia de negócios; E-business e suas dimensões; 

Inovações em modelos de negócios suportados pela TI; Economia da informação.

• Gestão de Operações | 24h/a: Operações e processos; O desempenho operacional; O 

gerenciamento das operações com base na teoria das restrições; O gerenciamento das 

operações com base no pensamento enxuto; As operações como uma rede integrada 

de gestão.

• Negociação e Conflito | 24h/a: Competir ou cooperar; Tomada de decisão: razão e 

emoção; Estrutura do processo de negociação; Elementos: em busca da abordagem 

por interesses; Conhecendo as diferenças. 

• Contabilidade Geral | 24h/a: Introdução, estrutura conceitual da contabilidade e 

demonstrações contábeis de propósito geral; Contabilização de transações típicas; Análise 

das demonstrações contábeis; Contabilidade de custos; Relação custo-volume-lucro.

• Estratégia Empresarial | 24h/a: A estratégia e os seus principais elementos; Vantagem 

competitiva no ambiente externo; Vantagem competitiva no ambiente interno; Os 

níveis de estratégia; Acompanhamento e controle da estratégia e novas formas de se 

pensar a estratégia.

• Gestão de Pessoas | 24h/a: Organizações e a evolução histórica de gestão de pessoas; 

Subsistemas de RH; Gestão de Pessoas, organizações e indivíduos; Motivação e 

liderança; Comunicação, carreira versus coaching – Desafios contemporâneos.
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• Gestão Financeira | 24h/a: Visão geral de finanças; Relação risco versus retorno dos 

investimentos: CMPC, BETA e CAPM; Determinação dos fluxos de caixa; Critérios 

para a análise de projetos; Avaliação de ativos: empresas, projetos, investimentos e 

aplicações em geral.

• Competências Interpessoais | 24h/a: A gestão de carreira; Elaboração de um projeto 

de carreira e vida; Comunicação e relacionamento interpessoal; Qualidade de vida e 

adaptabilidade de carreira; Liderança e resiliência na gestão da carreira.

• Empreendedorismo e Inovação | 24h/a: Fundamentos do empreendedorismo; Modelo 

de negócio e metodologia Lean; Business Model Canvas; Produto mínimo viável; 

Captação de recursos e ecossistema empreendedor.

• Gerenciamento de Projetos | 24h/a: Iniciação; Planejamento; Planejamento: 

complementação; Monitoramento, controle e encerramento; Execução.

• Matemática Financeira On-line | 24h/a: Conceitos básicos; Juros simples e compostos; 

Taxas e fluxos de caixa equivalentes; Introdução à análise de projetos.

• Estrutura e Processos Organizacionais On-line | 24h/a: Introdução e contextualização 

do tema “Estrutura e Processos Organizacionais”; Fundamentos da estrutura 

organizacional; Conceitos básicos da gestão por processos; Modelagem de processos; 

Mudança organizacional.

• Direito Empresarial On-line | 24h/a: Introdução ao Direito Empresarial: os impactos 

do Direito no setor econômico; Os contratos e o Direito do Consumidor; Sociedades 

empresárias e propriedade intelectual; Regulação dos mercados; Direito Tributário e 

Direito do Trabalho.

• Jogo de Negócios | 36h/a: Simula um game em um mercado oligopolista no qual 

empresas industriais atuam de maneira bastante competitiva. Os alunos assumem o 

papel de diretores dessas empresas – participantes ativos do processo decisório. O 

game cria um ambiente de emulação, possibilitando a análise estrutural da indústria 

e de seus cenários econômicos globais, tais como: Estratégias corporativas; Gestão 

estratégica de marketing; Gestão de recursos financeiros; Gestão de produção; Gestão 

de recursos humanos; Análise de riscos e tomadas de decisão tático-operacionais; 

Negociação empresarial; Feedback de desempenho da empresa.

• Análise do Plano de Negócios e TCC | 36h/a: Com o suporte do Jogo de Negócios, 

das técnicas e dos conceitos abordados ao longo de todo o programa, os alunos 

desenvolverão o Trabalho de Conclusão de Curso – relatório analítico do desempenho 

das equipes no jogo.
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A ESCOLHA CERTA 
PARA IMPULSIONAR SUA 
CARREIRA OU EMPREENDER

Além de pertencer a FGV, uma das instituições mais reconhecidas em gestão 

do País e do mundo, o PÓS ADM alia conteúdo acadêmico à experiência prática 

e ainda entrega à seus alunos diferenciais de mercado que todo profissional de 

gestão precisa.

Dois professores a cada aula

Mobilidade entre as unidades 

da FGV no Brasil

Isenção de disciplinas para 

cursar um futuro MBA FGV

Módulos de Certificação 

Internacional
Oportunidades exclusivas de 

realocação profissional

Networking



FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE:
AULAS EM TODO PAÍS

Por ocorrer, simultaneamente, em mais de 60 

cidades espalhadas em todas as regiões do 

País, o PÓS ADM permite que o aluno assista 

às aulas em qualquer uma dessas localidades*. 

A possibilidade de trânsito durante o curso é 

perfeita para os alunos que trabalham viajando 

ou que precisem ser transferidos para outras 

cidades ao longo do mesmo.

Sendo assim, o aluno não se prejudica e 

aproveita tudo o que o PÓS ADM oferece.

*Consulte o regulamento FGV
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AMPLA REDE DE 
CONEXÕES E NETWORKING

Para estreitar e fortalecer a relação de nossos alunos e 

ex-alunos com o mercado, o PÓS ADM desenvolveu dois 

projetos exclusivos: a Comunidade PÓS ADM, em parceria 

com o Vagas*, que amplia a visibilidade de nossos alunos 

diante das empresas, e o Anuário, que estimula a prática 

proativa de networking e promove a conexão entre os ex-

alunos.

Destinada somente aos alunos do curso, a Comunidade 

Pós ADM conta com a oferta anual de mais de 150 vagas 

exclusivas para diversos cargos e áreas de empresas 

renomadas no País, como Instituto Ayrton Senna, Editora 

Globo, Honda, Unimed e Banco Mercedes.

Já o Anuário, apresentado em formato digital, é uma 

ferramenta que reúne, em um único lugar, os principais 

dados dos alunos que se formaram no PÓS ADM. O Anuário 

permite a troca de informações entre os ex-alunos do 

programa, estimulando a comunicação entre eles e 

facilitando o processo de networking.

*Pioneiro em soluções de recrutamento ‘on-line’ no Brasil, o Vagas 

destaca-se como um dos maiores bancos de oportunidades ‘on-line’ 

do mercado. Para obter mais informações, acesse: 

site.vagas.com.br/comunidadeposadm.
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PORTAS ABERTAS 
PARA O MUNDO

Por acreditar que esta experiência é um forte diferencial, 

o PÓS ADM oferece, exclusivamente para seus alunos e 

ex-alunos, oportunidades de módulos internacionais:

1)  Programa “U.S. Business & Economic Strategies”, 

desenvolvido na Universidade da Califórnia, em San 

Diego, EUA.

 

 Cada programa tem a duração de 40h/aula (uma semana). 

As aulas serão ministradas em inglês, com tradução 

simultânea.

A experiência em um módulo internacional 
proporciona extensão de networking, ampliação 
de conhecimentos, além de uma vivência e um 
aprendizado intercultural, ou seja, é um excelente 
momento para enriquecer o currículo e ampliar as 
oportunidades no mercado de trabalho.



PÓS ADM + 
MBA: PARA 
QUEM NÃO 
TEM TEMPO 
A PERDER

Para o aluno que ainda quer mais, o PÓS ADM 

oferece a possibilidade de ingressar no MBA, 

isentando disciplinas no curso escolhido.

Depois de formado no PÓS ADM, já com base sólida 

em gestão e maior experiência profissional, o aluno poderá 

complementar sua formação escolhendo um MBA FGV que 

melhor se encaixa em suas novas metas profissionais. Esse 

benefício economiza tempo e dinheiro para se concentrar 

no que realmente importa: sua carreira. 

No MBA escolhido, o aluno cursará disciplinas 

específicas de sua área de conhecimento além das 

disciplinas preparatórias para elaboração do Trabalho 

de Conclusão do Curso. Ao final do programa, o aluno 

receberá o certificado de MBA na área específica. 

Para aproveitar esse benefício especial, o aluno terá 

até, no máximo, 60 meses após a finalização do PÓS 

ADM para iniciar o novo curso.
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