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Seja bem-vindo ao MBA em Investimentos, Planejamento Financeiro e 
Certificações (IPFC), o primeiro MBA Interativo do Brasil. Neste documento, 
você irá conhecer tudo sobre a estrutura do nosso curso. Vamos abordar 
os principais temas do MBA e apresentar as disciplinas do curso, as quais 
contemplam todos os programas de certificações: CPA-10, CPA-20, CEA, 
ANCORD e CFP®. Vamos falar, também, sobre os diferenciais do produto, as 
condições de pagamento e os depoimentos de quem já teve sucesso estudando 
com a gente. 

APRESENTAÇÃO DO

GUIA DO ALUNO
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DISCIPLINAS
O curso foi pensado para profissionais que buscam qualificação e expertise no mercado 
financeiro e foi produzido com base nos conteúdos programáticos de cada certificação 
financeira. Para isso, organizamos esses conteúdos em um único curso, somado a 
professores com experiência de mercado e à interatividade de nossas aulas 100% online. 

MÓDULO DISCIPLINA

MÓDULO I: 
VAREJO

1.Matemática Financeira para Investimentos

2. Economia voltada a Finanças

3. Riscos dos Investimentos

4. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional

5. Produtos de Renda Fixa no Brasil

6. Produtos de Renda Variável no Brasil

7. Fundos de Investimentos

8. Previdência Privada

9. Finanças Comportamentais

10. Crimes contra o Sistema Financeiro

MÓDULO II: 
MIDDLE

11. Análise de mercado e Empregabilidade

12. Matemática Financeira para Operações de Crédito

13. Planejamento Financeiro e Orçamento Pessoal

14. Atividade de Agente Autônomo e Consultor de Investimentos

15. Hedge e Alavancagem – Estratégias com Derivativos

16. O Impacto da Tecnologia no Mercado Financeiro

17. Planejamento e Projeção de Carreira

18. Gestão de Carteiras e Riscos

MÓDULO III: 
PRIVATE

19. Instrumentos de Investimentos no Exterior

20. Investimentos em Imóveis

21. Financiamentos e Empréstimos no Brasil

22. Valuation de Ativos de Renda Fixa e Variável

23. Gestão de Riscos e Seguros

24. Planejamento Fiscal

25. Planejamento Sucessório

26. Planejamento de Aposentadoria
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5 MOTIVOS PARA VOCÊ SE 
MATRICULAR NO MBA - IPFC

O MBA Em Investimentos, Planejamento Financeiro e Certificações 
(IPFC) tem uma proposta de ensino voltada para o seu desenvolvimento 
profissional, além de preparar você para as principais certificações do 
mercado financeiro. No fim do curso, você recebe um diploma de pós-
graduação reconhecido pelo MEC.

O MBA Investimentos, Planejamento Financeiro e Certificações é, também, 
o primeiro MBA interativo do Brasil. Nele, você decide que trilha quer 
seguir. Você escolhe se irá estudar determinado conteúdo para CPA- 10, 
CPA-20 ou, talvez, com ênfase na prática de mercado. A decisão é sua! 
Você pode ser surpreendido a qualquer momento com a frase “é hora 
de escolher o que quer estudar”. Além dessa liberdade de escolha, você 
pode revisar todas as aulas, navegar por todo o curso, assistindo às aulas 
sob perspectivas diferentes. Nosso MBA se encaixa no seu momento 
profissional, permitindo, ainda, a análise de um conteúdo entre teoria e 
prática.

Este MBA vai preparar você para as principais certificações do mercado 
financeiro: CPA-10, CPA-20, CEA, ANCORD e CFP®. Todo o conteúdo 
programático, os módulos e as disciplinas foram pensados e planejados 
com base no programa das principais certificações do mercado financeiro. 
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O MBA Investimentos, Planejamento Financeiro e Certificações é um 
curso de pós-graduação 100% online. Além de todas as vantagens, 
você ainda estuda no seu tempo e no conforto de seu lar. 

As aulas serão ministradas por professores que atuam, no dia a dia, 
em função equivalente à disciplina ministrada. Se a disciplina é 
sobre Fundos de Investimentos, você irá estudar com um gestor de 
Fundos de Investimentos que atua diariamente com isso! O que 
irá proporcionar uma experiência única com conteúdo prático e 
professores de referência, com nome consolidado no mercado. 

5 MOTIVOS PARA VOCÊ SE 
MATRICULAR NO MBA - IPFC

SELO RECONHECIDO PELO MEC
O certificado de conclusão do seu curso é validado junto ao Ministério 
da Educação. Essa é a garantia de que ele será reconhecido por qualquer 
instituição no país!

INTERATIVIDADE
Com o nosso método inovador de ensino, o curso é moldado às suas 
necessidades. Tendo o poder de decisão desde a primeira aula, é você 
quem define qual trilha seguir!

PROFESSORES
Professores referência no mercado financeiro estão reunidos neste 
curso para compartilhar todo conhecimento adquirido ao longo de anos 
através da pratica e vivência no mercado com você.

CERTIFICAÇÕES
Aqui, você estuda para as certificações CPA-10, CPA-20, CEA, ANCORD e 
CFP® e ainda acaba o curso com um MBA em Planejamento Financeiro 
no currículo.

ONLINE
Como o MBA em Investimentos, Planejamento Financeiro e Certificações 
é 100% online, você estuda onde e quando quiser!



6

Este é o primeiro MBA interativo do Brasil. Ele funciona de forma bem simples. 
Durante a aula, em alguns momentos, você responderá a perguntas que 
mudarão o rumo das suas próximas aulas.

Dessa forma, você terá um curso customizado para os seus objetivos 
acadêmicos e profissionais. Você terá uma experiência 100% customizada 
para as suas necessidades. Além disso, é possível voltar e realizar novas trilhas. 
Trata-se de uma nova experiência educacional dinâmica e prática, assim como 
é o mercado financeiro.
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O mercado financeiro sempre foi um sonho para muitos profissionais. Trabalhar 
em um grande banco ou uma grande instituição financeira é sonho de infância 
de muitos brasileiros, porém, para alcançar este mercado tão concorrido, uma 
série de pré-requisitos precisa ser atendida, sendo um deles as certificações 
financeiras. 

A EA Certificações surgiu por uma iniciativa do professor Edgar Abreu, que 
fundou, em 2007 na cidade de Porto Alegre, o Cursos do Prof. Edgar Abreu, 
oferecendo cursos preparatórios para as principais certificações financeiras do 
país com uma metodologia única, aulas dinâmicas e muito empenho. Logo, a 
marca virou uma referência nacional no segmento de educação para bancários. 

Muito além de uma simples empresa que oferta produtos e recebe um valor 
em troca pelo serviço prestado, a EA Certificações sempre teve o intuito de 
mudar o mercado, oferecendo conhecimento de qualidade, proporcionando 
que as pessoas consigam trilhar seus caminhos e conquistar seus sonhos – o 
que, muitas vezes, tem início na aprovação em uma certificação financeira. 

A EA Certificações disponibiliza, de forma gratuita, apostila de todos os cursos 
oferecidos pela empresa, um gesto simples que já ajudou a aprovar inúmeras 
pessoas que não tinham condições de comprar nossos cursos. Em troca, temos 
a convicção de quem um profissional de alta qualidade está sendo inserido 
no mercado profissional e irá ajudar a sociedade com suas competências e 
conhecimentos aqui adquiridos. 

Hoje, a EA Certificações faz parte do UOL EdTech, a maior empresa de 
tecnologia para educação do Brasil, e tem orgulho de dizer que já aprovou mais 
de 80.000 alunos ao longo de sua história. Ajudamos a mudar a vida de muitas 
pessoas e, a cada relato de sucesso que recebemos, nos motivamos ainda mais 
para continuar entregando conteúdo de alta qualidade. Queremos formar um 
verdadeiro exército de profissionais competentes, qualificados, certificados 
para poder fazer a diferença na ponta das instituições financeiras no seu dia a 
dia. 

Em constante crescimento, entendemos mais uma carência do mercado: cursos 
de pós-graduação voltados a profissionais do mercado financeiro. Cursos que, 
além da teoria, tragam exemplos práticos que facilitem o aprendizado do 
aluno. Pensando nisso, criamos o primeiro MBA interativo do Brasil – muito 
além de um diploma, uma experiência de conhecimento única a nossos alunos.

APRESENTAÇÃO DA

EA CERTIFICAÇÕES
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O Uol EdTech é a maior empresa de tecnologia para educação do Brasil. 
Foi criada em 2013 com o objetivo de transformar a vida das pessoas 
por meio de uma educação mais acessível, de qualidade, e adequada ao 
mundo digital. Desde então, tem desenvolvido plataformas tecnológicas e 
conteúdos educacionais online para que as pessoas possam aprender novos 
conhecimentos onde e quando quiserem.

Pertencente ao Grupo UOL – a maior empresa de conteúdo, produtos e serviços 
de Internet – o UOL EdTech oferece soluções para empresas, profissionais, 
consumidores, empreendedores e instituições de ensino baseadas nas mais 
inovadoras tecnologias educacionais.

APRESENTAÇÃO

UOL EDTECH

CLIENTES DE EDUCAÇÃO ONLINE 
DO GRUPO UOL EDTECH
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Você gostaria de conquistar os principais certificados do mercado financeiro, 
como o CFP®, e ainda adicionar um MBA de Planejamento Financeiro ao seu 
currículo?

Esta é a sua chance de dar um salto na carreira, ganhar mais e ser mais 
reconhecido profissionalmente!

Quanto vale isso para você? 

Nenhum MBA online tem o que o MBA interativo Investimentos, Planejamento 
Financeiro e Certificações tem. Ele prepara para todas as certificações de 
forma inovadora e prática. Ou seja, você não precisará investir em outros 
preparatórios e ainda terá uma pós-graduação no seu currículo.



10

DEPOIMENTOS DE 
APROVADOS

Muito fácil falar sobre a EA Certificações. Para mim, mais que uma escola de finanças, vocês 
são idealizadores de sonhos. 

Tudo começou quando iniciei minha carreira bancária há 6 anos atrás. 

Não conhecia o Edgar Abreu, e foi proposto para todos que entraram na instituição que 
tirassem a CPA-10. Pesquisei e, logo de cara, vi muitas pessoas falando sobre o Edgar. Me 
interessei muito sobre a prova e vi que ele oferecia um material gratuito. Como preconceito, 
achei estranho alguém oferecer um material gratuito e que tivesse qualidade, mas aí resolvi 
baixar a apostila e estudar só por ele, afinal, era a primeira prova e, se não passasse, compraria 
um curso. 

Foi aí que, com mais de 90%, eu fui aprovado. A prova era praticamente o simulado que a 
apostila fornecia. A partir desse momento, indiquei o Edgar para muitas e muitas pessoas. 
Logo me desafiei para a CPA-20, novamente sem comprar nenhum curso, estudando somente 
pelo material gratuito e adivinhem... Aprovado com 87%. Fui então promovido para a rede 
de agências do Banco e lá era referência em informações de investimento, visto que nem o 
Gerente Geral tinha a certificação. Ali já percebi o quanto a EA Certificações mudou a minha 
vida. Em 6 meses, consegui o que sempre busquei e sendo referência no trabalho. 

Mas a vida deu voltas, passei por mais um Banco e infelizmente acabei saindo do mercado 
financeiro após 4 anos. O desejo de retornar ao mercado sempre falou mais alto, 2 anos 
após sair do banco e hoje trabalhando na área de planejamento, meu amor por investimento 
fez com que novamente, eu procurasse pelo material do Edgar e decidi dar um passo ainda 
maior. Me tornar especialista de investimentos com a CEA. Mesmo fora do mercado, mas 
com o material do Edgar. 

Estudei por 5 meses e o resultado... 

Aprovado na CEA com 79%. Depois dessa aprovação, não perdi tempo e agora estou 
estudando pelo curso maravilhoso que vocês oferecem para o CFP®. 

A prova em abril está chegando e tenho certeza que vou retornar para vocês informando 
sobre minha quarta aprovação utilizando os conteúdos da EA. 

Quando soube do MBA, logo não tive dúvidas, quero muito cursar.

Muito obrigado.

São Paulo/SP
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Levei um tempo pra entender que precisava tirar uma certificação, mas, depois de várias 
"coincidências" e pessoas falando a respeito, resolvi começar a estudar. Eu quase não fazia 
ideia do que era o mercado financeiro! Tive que realmente começar do zero. Pesquisei 
bastante até que verifiquei o conteúdo dos cursos da EA e resolvi comprar. Era tudo muito 
novo. Conforme dito, não sabia quase nada, foi uma luta constante, acordando todo dia às 
4h, pois a carga horária do meu trabalho atual é bem intensa, o que não permite eu estudar 
o quanto queria (e quero). Teve dias que eu pensei em desistir. Mas, com muito empenho, 
lembrava-me do meu propósito. Após cerca de 40 dias de estudos, eu fui fazer a prova e 
CONSEGUI. Aprovada na CPA-10 com 74%. Permaneço firme, aguardando inserir-me no 
mercado financeiro. Força, foco e fé!

Em 2017, decidi fazer minha certificação CPA-20. Eu ainda era gerente assistente, mas já 
atendida clientes na falta do gerente de relacionamento e já adorava a área de Investimentos. 
Eu preferi estudar por conta, peguei uma apostila da EA emprestada porque todos me 
diziam pra estudar pelo conteúdo de vocês... Então eu comecei. Estava um pouco difícil 
aprender tanto conteúdo, aí eu encontrei o canal no YouTube com várias aulas e baixei todos 
os simulados pelo app. Marquei a prova e estava realmente confiante... E obtive nota 87. 
Foi maravilhoso fazer aquela prova e ver que tudo que estudei pelo conteúdo da EA estava 
lá. Foi demais... Devo muito a vocês! Consegui a tão sonhada promoção pra gerente de 
relacionamento e agora quero fazer a CEA e é claro que vou estudar pelo seu conteúdo! 
Parabéns e obrigada.

Campo Grande/MS

Ribeirão Preto/SP

Os cursos e consultorias da EA Certificações têm sido instrumentos de resultados para 
minhas aprovações. Eu já consegui o CPA-10, passei de primeira e estou em busca da 
CPA-20. As aulas são super explicativas e curtas e não se tornam cansativas. Os cursos 
CPA disponibilizam exercícios, apostilas e simulados que ajudam muito. Não esquecendo, 
também, da consultoria com a Waleska Jardim, que auxilia na colocação ou recolocação de 
bancários e me ajudou com meu currículo, com o LinkedIn e tem me ensinado a ser uma 
pessoa mais comunicativa e me posicionar nas minhas especialidades. Agradeço muito à 
EA pela dedicação aos seus alunos!

Rio Branco/AC
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Como funciona o MBA em Investimentos, Planejamento Financeiro e 
Certificações?

Este é o primeiro MBA interativo do Brasil, com professores que atuam 
nas maiores empresas do mercado financeiro nacional, preparando 
o aluno para as principais certificações do país. A proposta é, em 18 
meses, oferecer ao aluno conhecimento e experiências que o capacitem 
a se posicionar como profissional altamente especializado, podendo 
optar por posições de destaque em instituições financeiras, seja como 
técnico, gestor ou empreendedor.

O curso está disponível na modalidade online, com aulas gravadas 
conforme os cursos da EA Certificações.

Qual o procedimento para a realização da inscrição e matrícula nos 
cursos?

O aluno pode seguir diretamente para a área de matrícula por meio do 
endereço https://mba.eacertificacoes.com.br. A garantia da vaga ocorre 
a partir do pagamento efetivado.

Se houver necessidade, terei a opção de trancamento da matrícula?

Não. Conforme contrato, o aluno poderá cancelar sua matrícula com 
estorno integral do valor pago em até 30 dias após o início das aulas.

Para cursar o MBA, posso ter graduação em qualquer área?

Sim. Segundo o art. 1º, §3º da Resolução CNE/CES, os cursos de pós-
graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos 
de graduação ou demais cursos superiores e que atendam às exigências 
das instituições de ensino.

PERGUNTAS FREQUENTES

SOBRE O CURSO

MATRÍCULAS
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Posso iniciar o curso de especialização antes de ter terminado a 
graduação?

O aluno que já colou grau (formou-se) e está aguardando receber o 
diploma pode se matricular e cursar o MBA normalmente.

Estudantes que ainda não colaram grau não podem realizar a matrícula, 
mas podem aguardar o início de novas turmas.

Como posso obter a minha declaração de matrícula?

A solicitação pode ser feita pelo e-mail: 
atendimentomba@eacertificacoes.com.br.

Qual a documentação necessária para a realização da matrícula?

Para concluir a sua matrícula, é necessário enviar todos os documentos 
abaixo em até 30 dias após o início das aulas:

 • Documento de identificação (qualquer uma das opções): 
RG, Passaporte, Carteira de Conselho

 • CPF

 • Comprovante de endereço

 • Certidão de Casamento ou Nascimento

 • Diploma e Histórico da Graduação

* No caso do aluno ainda não ter recebido o diploma de graduação 
pela faculdade, será aceito momentaneamente para cumprimento 
do prazo da inscrição, a certidão de conclusão do curso. 
 Após ter em posse o Diploma, o mesmo deverá ser enviado 
obrigatoriamente para que o aluno consiga finalizar o MBA.

Formas de envio:

Através de upload no menu do portal EAD. Opção "Enviar documentos"

OBS: Comprovante de matrícula só será disponibilizado no porto 
aos alunos após o recebimento dos documentos acima solicitados.

MATRÍCULAS

DOCUMENTAÇÃO
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Qual a diferença entre lato sensu e stricto sensu?

Este MBA é lato sensu, ou seja, é direcionado àqueles que têm interesse 
em se especializar em sua profissão (especialização), aumentando, 
assim, as chances de se inserir no mercado de trabalho. Por sua vez, 
a pós-graduação stricto sensu forma pesquisadores que pretendem 
seguir carreira acadêmica (mestrado e doutorado).

Qual a duração do curso?

O curso tem a duração de 18 meses e uma carga horária de 400 horas.

Quantas vezes será possível visualizar cada aula?

Quantas você quiser! As aulas ficarão disponíveis durante todo o curso.

Após o pagamento, qual o prazo para liberação do acesso?

Até 72 horas em caso de boleto e imediatamente em caso de cartão de 
crédito.

Há condições especiais no pagamento?

Sim! Temos um programa de desconto bem legal!

O que é necessário para receber meu certificado?

A conclusão do curso e aprovação em todas as disciplinas.

AULAS

PAGAMENTO
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CONTATOS

TECNOPUC - Av. Ipiranga. 6.681 - Partenon, Porto Alegre/RS

CEP: 90619-900

Fone: (51) 3511-4164

E-mail: atendimentomba@eacertificacoes.com.br

UOL Cursos Tecnologia Educacional LTDA. – CNPJ: 17.543.049/0001-93

  (51) 98217-0562


