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SEJA

BEM-VINDO.

https://www.youtube.com/watch?v=oJBbpDRfS1A


A FGV EBAPE é uma escola com tradição 

em inovar. No MEX, você enriquece 

sua amplitude intelectual, liderança 

empreendedora e habilidades analíticas 

para resolução problemas

Ao utilizarem uma forte base metodológica, 

de conhecimento em inovação e novas 

competências para tomadas de decisão, 

nossos alunos expandem sua visão crítica e 

sua capacidade para solução de problemas 

no contexto da gestão.

Ao reunir esses conhecimentos a uma base 

teórica muito sólida, criamos as condições 

para ampliar a atuação profissional em 

organizações de todos os portes, além 

de oferecer a oportunidade de atuar na 

carreira docente.
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QUEM SÃO OS
NOSSOS ALUNOS

“Escolhi o Mestrado em Gestão 
Empresarial da FGV EBAPE devido 
à grande contribuição da Escola, ao 
longo de sua história, para o mercado 
educacional. Sempre tive em mente 
que a FGV EBAPE era uma das poucas 
opções que realmente iria adicionar 
conteúdo diferenciado à minha 
carreira, como de fato ocorreu.

(Ivandro Almeida – Superintendente
Executivo Contábil e Fiscal do Grupo
Icatu de Seguros )

O MEX é um programa de 

mestrado profissional destinado 

a executivos e profissionais 

experientes, formados no Brasil

ou no exterior, que têm o objetivo 

de alavancar as suas carreiras, 

aprofundando o pensamento 

crítico e a capacidade analítica.

O programa é aberto a candidatos 

de todos os lugares do Brasil,

de carreiras e perfis

profissionais os mais

diferenciados advindos

do setor privado,

público, organizações

não-governamentais

e outros.
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POR QUE
ESCOLHER O MEX?

A experiência do aluno do MEX
não se restringe apenas à construção 

do conhecimento específico de cada 

disciplina. Conheça todos os diferenciais 

que multiplicarão as suas possibilidades 

profissionais.

“
A FGV EBAPE legitima, valoriza o 

esforço, a dedicação e a energia 

para o sucesso de um programa 

de mestrado, despertando nos 

participantes a inquietude diante 

das suas crenças e a paixão pela 

busca de novos conhecimentos.”

(Carlos Ogliari – Diretor

de RH – Marcopolo S.A.)



>>>   CORPO DOCENTE

Doutores formados pelas melhores 
universidades nacionais e 
internacionais.

Publicação de artigos em
revistas científicas e journals
de excelência global.

Atualização constante com a 
participação em congressos, 
realização de projetos
inovadores e vivência
acadêmica no Brasil
e no exterior.
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>>>   INTERNACIONALIZAÇÃO

Hoje mais do que nunca, vivência 
internacional e a capacidade de 
entender o mundo através da imersão 
em outras culturas é componente 
fundamental na formação de lideranças. 

A nossa rede de parceiras conta
com mais de 50 escolas de negócio,
em 24 países dos cinco continentes. 

Com imersão de uma semana em 
uma escola parceira, os módulos 
internacionais propiciam experiências 
únicas e contribuem para a visão de 
negócios em outras culturas. Além disso, 
os alunos têm a oportunidade única de 
interagir com executivos de alto nível, 
representantes do governo e membros 
da comunidade acadêmica. Essa 
oportunidade não tem custo adicional
e conta como uma disciplina eletiva.
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>>>   NOVOS HORIZONTES
    PROFISSIONAIS

Além de aprofundar conhecimento 

e alavancar a carreira de gestores e 

executivos, o MEX amplia o horizonte 

dos nossos alunos. 

Habilitação para a docência
- o programa desenvolve 

competências acadêmicas e didáticas, 

e, ao concluir o curso, o aluno recebe 

o título de mestre em administração.

Consultoria em gestão
–  a base metodológica sólida e a 

visão de negócios apresentada pelo 

programa, aliadas à experiência 

profissional do mestrando, permitem 

o desenvolvimento de projetos de 

consultoria e pesquisa nos mais 

diversos contextos.

“As disciplinas do curso adicionaram 

e complementaram o meu 

conhecimento adquirido, gerando 

maior valor na minha carreira.

Leyla Nascimento – Conselheira da 

Associação Brasileira de Recursos 

Humanos (ABRH) Nacional e

Sócia-diretora do Instituto

Capacitare



>>>   NETWORKING

As características do corpo docente 

e a formação de turmas focadas em 

experiências profissionais ricas – em 

geral, com executivos das principais 

organizações nacionais e internacionais – 

permitem a construção de uma rede de 

relacionamentos valiosa para a carreira 

do mestrando, permitindo a formação de 

alianças e a construção de oportunidades 

de negócios. Mas isso vai além.

Integração 
– os alunos do MEX podem cursar 

disciplinas em outros programas

da FGV EBAPE, gerando um valioso 

intercâmbio de experiência entre 

os dois campos da administração 

(pública e privada).

Rede Alumni 
- após a conclusão do curso,

os alunos se mantêm conectados 

por meio de uma plataforma de 

interação online com todos os

ex-alunos dos programas da

FGV EBAPE. 
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“O mestrado foi excelente para mim em 
vários aspectos. Pude entender melhor 
questões-chave de cada área da 
empresa e também expandir a minha 
rede de relacionamentos, interagindo 
com pessoas de diferentes empresas
e níveis organizacionais.

(Ursula Mangia – IT Senior Manager & 

Wellstream Brazil Compliance Leader – 

GE Oil & Gas)

>>>   EXCELÊNCIA ACADÊMICA E    
          ACREDITAÇÕES INTERNACIONAIS

A excelência da FGV EBAPE é 

comprovada pelo fato de ser uma

das raras instituições brasileiras ser

bem avaliada pela Capes/MEC para

os cursos de nível profissional e os

selos de qualidade conferidos pelas

mais importantes instituições do campo 

dos estudos em negócios no mundo.
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ESTRUTURA
E ADMISSÃO

As atividades do MEX são realizadas à 

noite – na modalidade híbrida – e o curso 

é concluído em 22 meses, incluindo 

a aprovação e a defesa do trabalho 

final de curso. As aulas têm início em 

fevereiro e a estrutura curricular é 

dividida em trimestres.

Todo o processo seletivo é online e 

os candidatos aprovados em seleções 

anteriores podem se candidatar com 

o aproveitamento do resultado. Esses 

candidatos são isentos das fases 

eliminatórias.

O candidato poderá também apresentar

o resultado do Teste Anpad em 

substituição às provas aplicadas pela 

FGV EBAPE, com exceção da redação, 

que é obrigatória.

Ex-alunos que concluíram o curso de 

MBA em Gestão ou Especialização 

em Gestão na FGV ou em sua rede 

conveniada tem direito a 10% de 

desconto no valor do curso.  

Para saber mais,

entre em contato

com o Setor

de Admissões.



“O formato do Mestrado Executivo 

da FGV EBAPE foi perfeito para 

que eu pudesse estudar com

o rigor acadêmico da melhor 

escola de administração do país, 

sem ter que interromper minhas 

atividades profissionais.

(João Henrique Saravia –

Responsável por estratégias 

de suprimentos no Médicos 

Sem Fronteiras no Sudão.

Ex-Diretor de Suprimentos

da Rio 2016 – Comitê

Organizador dos

Jogos Olímpicos

e Paralímpicos)
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PARCERIAS
CORPORATIVAS

Cerca de 40% dos nossos alunos recebem 

apoio da empresa. Isso ocorre porque 

o MEX, enquanto programa executivo, 

oferece a possibilidade de sinergia 

entre a vida profissional e acadêmica, 

possibilitando um rápido retorno sobre 

o investimento para você e a empresa 

patrocinadora. 

Através da nossa coordenação, pode 

ser estabelecida uma parceria entre a 

FGV EBAPE e a sua organização, com 

possibilidades de recrutamento de 

talentos, acesso à pesquisa aplicada, 

corpo docente, e oportunidade de 

reconhecimento de marca em eventos 

abertos ou fechados e presença na rede 

alumni da FGV EBAPE. 

Nas turmas fechadas, temos oportunidade 

para alinhamento do currículo aos desafios 

de negócios específicos enfrentados pelas 

organizações parceiras. 
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MESTRADO EM

Inovação, conhecimento 
e visão estratégica.

A excelência será
parte da sua marca

MEX
ebape.fgv.br/mex

ADMISSIONS:
admissions_ebape@fgv.br
(+55 21) 3083-2754

Rua Jornalista Orlando Dantas, 
30/2º andar
Botafogo – Rio de Janeiro/RJ
CEP 22231-010
(+55 21) 3083-2727 / 2728

mex_ebape@fgv.br

http://ebape.fgv.br/mex
https://twitter.com/fgvebape
https://www.linkedin.com/school/fgv-ebape/
https://www.instagram.com/fgv.ebape/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE49B71854C180C62
https://www.facebook.com/FGV.EBAPE/

