As inscrições já estão abertas e as aulas terão início no dia 29 de agosto. A carga horária é de 496
horas/aula, e as aulas, com uma metodologia diferenciada, serão realizadas as terças e quintas-feiras,
das 19h30 às 22h30, e aos sábados, das 8h15 às 12h15. Eventualmente serão ministradas aulas nas
tardes de sábado.
O contador registrado terá desconto exclusivo de 15% sobre o valor do MBA (R$ 9.990,00) e pagará R$
8.491,50 no ato da matrícula (desconto de R$ 1.498,50).
De acordo com os organizadores do curso de especialização, o MBA em Banking foi concebido para
atender a demanda do conhecimento do público bancário. Eles esclarecem que a matriz de disciplinas
permitirá ao aluno obter visão panorâmica da atividade de banking e, portanto, oportunidade de buscar
atuar em diferentes áreas dentro das instituições financeiras.
O corpo docente, em sua maioria, atua no ramo bancário e possui larga experiência em suas
respectivas áreas de conhecimento. Compõem o quadro de professores profissionais do Banco Central,
Caixa Econômica, Banco do Brasil, Universidade de Brasília (UnB) e Faculdade Processus, os quais
também apresentam envolvimento com atividade bancária.
O curso conta com o laboratório de TCC, cujo objetivo é contribuir com os trabalhos antes da entrega
final e respectiva defesa. Serão realizadas simulações de bancas. Também serão realizadas aulas de
estatística em software para atender àqueles alunos que decidirem, juntos aos seus orientadores,
utilizar modelos econométricos. Eventualmente, serão oferecidas oficinas sobre temáticas de interesse
do curso como, por exemplo, a de HP12c, para auxiliar nas disciplinas.
Disciplinas
MBA em Banking from Faculdade e Instituto Processus on Vimeo.
As disciplinas a serem ministradas são Economia, Matemática Financeira, Mercado Financeiro,
Negócio e Produtos Bancários, Operações de Crédito, Cenários Econômicos Prospectivos, Métodos
Quantitativos Aplicados (+ aplicação em software), Valuation, Contabilidade Bancária, Contabilidade
Atuarial, Métodos e Técnicas de Pesquisa, Investment Banking e Tributos para Banking.
E, ainda, Responsabilidade Social e Governança Corporativa, Acordo de Basileia e Gerenciamento de
Capital em Instituições Financeiras, Operações em Tesouraria, Operações Estruturadas, Risco de
Mercado e Risco de Liquidez e Risco Operacional, Controles Internos e Compliance.
Maiores informações em: < http://pos.processus.com.br/ >

