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Conheça a 
Fucape Business School
Criada em 2000, a Fucape Business School está 

no seleto grupo das Instituições de Ensino Superior 

do país que possuem  nota 5 (nota máxima) na 

avaliação do MEC, estando assim entre as top 10 

do Brasil, e em 1º lugar no Espírito Santo. Essa 

classificação já se perpetua há mais de uma década.

Fundada com a visão de que a Academia e o Mercado 

devem atuar de maneira conjunta para a identificação 
de desafios reais, a Fucape segue com esse ideal, 
buscando alinhar-se às práticas de pesquisa e ensino 

das escolas de negócios internacionais.

A Fucape é uma faculdade
de educação continuada,
oferecendo cursos desde
a Graduação até o Doutorado.

Sede da Fucape
Vitória - ES
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Ensino de excelência
e inovação

A Fucape avança ainda mais em sua 

metodologia de estudos de problemas reais 

por meio da implantação do Hub Fucape, 

um ambiente de inovação que conta com a 

presença de startups, criando uma sinergia 

entre conhecimento acadêmico de excelência 

e práticas renomadas de mercado.

Fusão da acadêmia 
com o mercado. 
A educação conectada 
com empreendedorismo 
e inovação.

Hub Fucape
Vitória - ES

Primeiro lugar em qualidade 

de ensino no Espírito Santo

Top 10 do Brasil entre públicas 

e privadas há 10 anos seguidos
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Nota máxima no índice 

Geral de Curso do MEC

O Finance Lab + VALOR 

INVESTIMENTOS, o laboratório 

de finanças da Fucape, dedica-se 
à formação de gestores de fundos 

de investimentos e à disseminação 

da cultura de educação financeira 
à comunidade. É o primeiro 

laboratório com terminal 

Bloomberg do Espírito Santo.

Finance Lab
Vitória - ES

Pedro Henrique Jardim
Aluno da Fucape
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Presença em 
diversos estados
A Fucape Business School está presente em todo 

o país, oferecendo formação e especialização 

de qualidade na área de negócios, mantendo 

unidades fixas em 5 estados (tendo sua 

primeira e principal sede em Vitória-ES), e mais 

diversos polos em todo o país, o que a credencia 

como um grande centro de criação e propagação 

de conhecimento.

São Lúis - MA

Brasília - DF

Belo Horizonte - MG

Vitória - ES

Rio de Janeiro - RJ

Avenida Fernando Ferrari, 1358, Boa 
Vista, Vitória – ES, CEP: 29.075-505

Vitória - ES

Rio de Janeiro - RJ
R. da Assembleia, 100, 3º andar, Centro 
Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20011-904

Belo Horizonte - MG
Rua Leopoldina, 607 A, Santo Antônio, 
Belo Horizonte – MG,CEP: 30330-230

Brasília - DF
Pátio Brasil Shopping – Asa Sul, Brasília – 
DF, CEP: 70740-610

São Lúis - MA
Av. dos Holandeses, 1166-1184 – São 
Marcos, São Luís – MA, CEP: 65071-380
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Internacionalização

A Fucape tem parcerias para 

expandir a excelência do ensino 

para além das fronteiras, oferecendo 

oportunidades de intercâmbio para 

alunos de graduação, mestrado e 

doutorado acadêmico sanduíche 

(dupla titulação), através de parcerias 

com universidades renomadas 

internacionalmente. 

UNIVERSIDADES PARCEIRAS

Clique nos botões 

abaixo para falar 

diretamente com

os consultores de 

cada sede.

Clique para falar com:

7

VITÓRIA - ES

RIO DE JANEIRO - RJ

BELO HORIZONTE - MG

BRASÍLIA - DF

SÃO LUÍS - MA

OUTRAS LOCALIZAÇÕES

Ou clique para acessar:

FUCAPE.BR

https://api.whatsapp.com/send?phone=552740094425
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521995105046
https://api.whatsapp.com/send?phone=553197866690
https://api.whatsapp.com/send?phone=556198204301
https://api.whatsapp.com/send?phone=559892268172
https://api.whatsapp.com/send?phone=5516981217921
https://fucape.br/mestrados/?utm-source=ebook
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Mestrado Profissional
O objetivo fundamental do programa de 
Mestrado Profissional em Ciências Contábeis
é formar profissionais em sintonia com a 
realidade do mercado e com os atuais cenários 

competitivos, via associação de ensino, 

pesquisa e aplicação profissional, debatendo e 
solucionando problemas reais de mercado.

Reconhecido pela CAPES/MEC.

Titulação
O aluno é titulado como Mestre em Ciências 

Contábeis.

Ensino 100% presencial
Aulas ministradas em um ambiente inovador 

e cheio de tecnologia.

Sem necessidade de dedicação exclusiva
O curso é flexível e você concilia 
equilibradamente o aprendizado com

o exercício da sua profissão.

André Vello
Aluno da Fucape
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Conheça o programa
O Mestrado Profissional da Fucape em Ciências Contábeis possui 
três linhas de atuação. O aluno deve optazr por uma linha de 

atuação na qual deseja desenvolver seu trabalho final.

Contabilidade e Mercado Financeiro

Contabilidade e Controladoria Aplicada ao Setor Público

Contabilidade Gerencial e Tributaria

Área de Concentração

Linha de Atuação 

Mercado Financeiro e Avaliação de Empresas
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27h

36h

Contabilidade e Mercado FinanceiroÁrea de Concentração

Análise de Cenários Econômicos

Contabilidade Societária e Empresarial

36hTeoria da Contabilidade

27h

36h

27h

27h

Contabilidade e Controladoria Aplicada ao Setor PúblicoLinha de Atuação 

Custos Aplicados ao setor Público

Contabilidade Aplicada ao Setor Público

Controladoria Aplicada ao setor Público

Orçamento Aplicado ao setor Público

27h

36h

27h

27h

Contabilidade Gerencial

Finanças Corporativas

Controladoria

Análise de Custos

Gestão Estratégica de Riscos e Compliance

Contabilidade Tributária

27hFinanças Corporativas Fundamentos de Direito Tributário

18hImpostos sobre o consumo (IPI/ICMS/ISS)

Contribuições sobre o faturamento (PIS/COFINS) 18h

Planejamento Tributário 27h

Contabilidade e tributação sobre a renda corporativa (IRPJ e CSLL) 27h

Mercado Financeiro e Avaliação de Empresas

Finanças Corporativas 27h

Avaliação de Empresas 36h

Análise das Demonstrações Contábeis 27h

Mercado de Crédito, de Capitais e Derivativos 27h

Economia Empresarial

Metodologia de Pesquisa I

Metodologia de Pesquisa II

Métodos Quantitativos Aplicados

Métodos Qualitativos

Estratégia

Seminários de Desenvolvimento de Dissertação

Dissertação e Artigo para Publicação em Periódicos

27h

18h

18h

54h

36h

27h

36h

     -

Ciclo Comum as Áreas

DISCIPLINAS - ÁREA: Contabilidade e Mercado Financeiro
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O processo seletivo 
vai até você

Aplicação dos exames de admissão em todo o Brasil.
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BIBLIOGRAFIA DA PROVA QUERO ME INSCREVER

1ª Etapa: Preenchimento da ficha 
de inscrição e validação

O candidato deverá preencher a ficha 
de inscrição e pagar taxa de inscrição* de 

R$ 120,00 (cento e vinte reais) para 

participar do processo seletivo.

*A taxa de inscrição referente ao processo seletivo não será devolvida.

3ª Etapa: Prova objetiva ou cópia do 

resultado do Teste ANPAD

A prova online será agendada e consiste 

em 20 questões. O candidato que não 

realizar a prova será automaticamente 

eliminado do processo seletivo. Você deve 

estudar somente o conteúdo e bibliografia 
correspondente a área escolhida.

Caso escolha ingressar pelo resultado do 

Teste ANPAD, a validade do teste é de até 

dois anos, tendo como referência a data 

do processo seletivo.

A entrevista com o membro da Comissão

de Pós-Graduação será agendada pelo setor 

Comercial da Fucape dentro dos horários 

pré-estabelecidos, e a pontuação desta etapa 

será atribuída pelo entrevistador. O candidato 

que não realizar a entrevista será 

automaticamente eliminado do processo 

seletivo.

4ª Etapa: Entrevista com o membro da 

Comissão de Pós-Graduação

2ª Etapa: Envio de documentos

Currículo atualizado
Certidão de nascimento ou casamento
Identidade
CPF
Diploma de Graduação (frente e verso)
Histórico de Graduação (frente e verso)
Comprovante de residência
Resultado do Teste ANPAD (caso for utilizar)
1 Foto digital

https://fucape.br/wp-content/uploads/2022/06/BIBLIOGRAFIA_mestrado_RJ.pdf
https://fucape.br/mestrados/inscricao/?utm-source=ebook
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Perguntas frequentes

Sim. Estão aptos a participar do processo 

seletivo portadores de títulos de graduação 

ou pós-graduação.

Posso fazer o Mestrado Profissional 
sem ter feito especialização?

Não. Como parte do processo seletivo, 

o inglês não é necessário. Contudo, no 

decorrer do curso, o inglês será obrigatório 

para a conclusão da formação. 

Preciso saber inglês para ingressar no 

Mestrado Profissional?

Sim. Para lecionar no ensino superior, 

principalmente em faculdades privadas e 

universidades federais, faz-se necessário a 

titulação de mestre.

Quem faz o Mestrado Profissional pode 
dar aula?

Sim. Entretanto, a formação prévia na área 

de negócios e afins podem dar uma base 
mais consistente no decorrer do curso.

Posso fazer o Mestrado Profissional em 
uma área diferente da que me formei?

Os cursos de mestrado da Fucape têm a 

duração mínima de 18 meses e máxima de 

30 meses.

Qual tempo de duração do Mestrado 

Profissional?
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Não. O Mestrado Profissional não necessita 
de dedicação exclusiva, ou seja, o aluno 
matriculado poderá ter vínculo empregatício 

concomitantemente aos estudos.

O curso exige dedicação exclusiva em 

tempo integral?
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