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EDITAL 001 / MBA UNIFEI 2019 

RETIFICAÇÃO 

PARA SELEÇÃO DE PARTICIPANTES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO MBA 

UNIFEI 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação torna pública a abertura das inscrições para 

seleção de alunos do CURSO DE MBA UNIFEI – 2019 nos módulos de: I) Finanças e II) 

Gestão de Operações e Logística, ao qual poderão se submeter graduados nas diversas 

áreas de conhecimento. Para esta seleção é desejável que o candidato possua experiência 

gerencial ou que tenha potencial de atuação em gestão de negócios.  

  

1. DAS INSCRIÇÕES  

1.1. Período: 01/03/2019 a 17/06/2019.  

1.2. Local: Os candidatos deverão fazer a inscrição on-line somente através do site 

https://sigaa.unifei.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p-lato  

1.3. No ato de sua inscrição o candidato deverá informar qual módulo tem interesse de 

cursar no MBA: I) Finanças ou II) Gestão de Operações e Logística. 

Qualquer dúvida fazer contato através do e-mail: mbaunifei@unifei.edu.br  

1.3. Documentos necessários à inscrição:  

I - Formulário de inscrição devidamente preenchido através do site da UNIFEI. O acesso 

ao link é realizado através do menu principal -> Ensino -> Especialização - > Processos 

Seletivos.  

II - Cópia digital do diploma de graduação de curso superior legalmente reconhecido pelo 

Ministério da Educação (se estrangeiro, devidamente validado e reconhecido) ou cópia 

digital de declaração de conclusão do curso concedido pela respectiva Coordenação de 

curso da Instituição.  

III - Cópia digital do Curriculum Vitae.  

Parágrafo único: Toda a documentação deverá ser encaminhada exclusivamente pelo 

SIGAA no momento da inscrição. A coordenação não receberá nenhum documento por 

outro meio.  
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2. DAS VAGAS  

2.1. Serão abertas 40 vagas no máximo, sendo que o curso somente será realizado com o 

número mínimo de 25 participantes.  

2.2. Nesta edição do MBA UNIFEI serão ofertados os Módulos de I) Finanças, e II) Gestão 

de Operações e Logística, se e somente se, cada módulo ofertado, tenha procura de no 

mínimo 10 alunos.  

2.3. Caso haja procura do número mínimo de participantes, somente um módulo será 

ofertado, sendo este o de maior procura.   

2.4. No caso de um número de inscritos menor que 25 candidatos a Prova de seleção ao 

MBA UNIFEI será postergada e um novo CRONOGRAMA será divulgado. 

 

3. DA SELEÇÃO 

3.1. O processo seletivo será realizado pela coordenação do curso, e mais três docentes 

do MBA UNIFEI, a saber: Prof. Dr. Rafael de Carvalho Miranda, prof. Dr. José Henrique de 

Feitas Gomes, Prof. Dr. Moisés Diniz Vassallo e Prof. Dr. Victor Eduardo de Mello Valério; 

considerando duas fases: 1ª) Prova, de caráter eliminatório e, 2ª) Análise Curricular.  

3.2. A execução da prova será de responsabilidade da equipe de seleção do MBA UNIFEI, 

sendo exclusiva para este processo seletivo. A prova será realizada presencialmente nas 

dependências do Instituto de Engenharia de Produção e Gestão (IEPG) da UNIFEI (campus 

de Itajubá), e sua realização se dará na data e horário estabelecidos no CRONOGRAMA 

(Item 5), com duração de até 03 horas.  

3.3. A prova será pontuada de 0 a 10. Somente os candidatos que atingirem nota na prova 

igual ou superior a 5 poderão ser classificados para a 2ª. etapa do processo seletivo. 

3.4. Mais informações sobre a Prova podem ser obtidas no Anexo I deste Edital.  

3.5. A segunda fase da seleção será a análise curricular, cujo currículo do candidato deverá 

trazer informações, bem como as comprovações, que serão usadas para pontuação, quais 

sejam:  

- Experiência profissional devidamente comprovada – 1 ponto/ano  

- Experiência acadêmica – 0,5 ponto/ano.  

- Estágios realizados – 0,2 ponto/ano.  

- Conhecimento de língua inglesa – 0,2 ponto.  
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- Conhecimento de outras línguas estrangeiras – 0,1 ponto.  

- Outros cursos de pós-graduação - 0,2 ponto por certificado.  

- Cursos de curta-duração - 0,1 ponto por curso.  

- Autor ou coautor de artigo em revista especializada da área de conhecimento do MBA 

UNIFEI - 0,2 ponto por artigo. 

- Autor ou coautor de artigo de congressos da área de conhecimento do MBA UNIFEI - 0,1 

ponto por artigo.  

3.6. A maior pontuação será normalizada em 10, sendo as demais calculadas por meio de 

regra de três simples. Desse modo as notas finais do currículo serão assim padronizadas 

em uma escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez).  

3.7. São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a 

documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou 

complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.  

3.8. O curso de MBA UNIFEI não se responsabiliza se o candidato não conseguir completar 

o preenchimento da ficha de inscrição por motivo de ordem técnica dos recursos 

computacionais, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 

bem como de outros fatores técnicos que impossibilitem o processamento das informações. 

Por isso, o curso de MBA UNIFEI sugere que os candidatos não deixem para fazer sua 

inscrição e enviar a documentação necessária à análise dos candidatos nos últimos dias.  

3.9. Os candidatos concluintes da graduação terão um prazo até a data de matrícula 

(estabelecida neste Edital, ver CRONOGRAMA) para apresentarem a documentação que 

comprove a conclusão da graduação, sem a qual serão excluídos do processo seletivo e/ou 

não poderão se matricular.  

3.10. A nota final do candidato será calculada pela média das notas recebidas em cada 

uma das etapas do processo seletivo. Para fins de classificação, a média das notas 

contemplará 2 casas decimais. Os candidatos terão sua pontuação ordenada em ordem 

decrescente da nota final apurada, com a seguinte indicação do resultado: “aprovado e 

classificado”, ou “aprovado, mas não classificado”.  

3.11. Os candidatos que não obtiverem nota mínima de 5 na prova, serão considerados 

“desclassificados” neste processo seletivo. 

3.12. Serão admitidos no curso os candidatos aprovados e classificados, observado o limite 

das vagas ofertadas neste Edital.  

mailto:iepg@unifei.edu.br
https://unifei.edu.br/iepg/


 

 

Av. BPS, 1303 – Pinheirinho – Itajubá/MG – CEP: 37500-903 
Telefone: (35) 3629-1150 – iepg@unifei.edu.br – https://unifei.edu.br/iepg/  

Página 4 de 14 

 

3.13. Em caso de empate na pontuação dos candidatos, os seguintes critérios serão 

adotados como forma de desempate: 1) a idade, dando-se preferência ao de idade mais 

elevada; 2) maior nota no currículo; 3) maior nota na prova.  

3.14. Os candidatos "aprovado, mas não classificado" farão parte de uma lista de espera e 

poderão ser chamados pela Coordenação do Curso em caso de não comparecimento para 

matricula ou de desistência de outrem.  

 

4. DO RESULTADO  

4.1- A Coordenação do MBA homologará e divulgará o resultado da seleção na página do 

programa no SIGAA, conforme CRONOGRAMA (item 5):  

https://sigaa.unifei.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p-lato.  

4.2. O candidato que se sentir prejudicado com o resultado do processo seletivo, poderá 

interpor recurso administrativo conforme período estabelecido no CRONOGRAMA deste 

Edital.  

4.3. Somente caberão recursos à Coordenação do MBA UNIFEI se devidamente 

formalizados e fundamentados, observando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a 

divulgação do resultado final.   

4.4. Nesse caso, o candidato deve protocolar seu recurso por escrito com sua respectiva 

argumentação na Secretaria Acadêmica do Instituto de Engenharia de Produção e Gestão 

(IEPG), no Campus Prof. José Rodrigues Seabra da UNIFEI em Itajubá, no horário de 

atendimento conforme o CRONOGRAMA deste Edital e endereçado à Coordenação do 

Curso. A abertura do recurso deverá ser feita pelo candidato ou nomear um procurador.  

4.5. O recurso também poderá ser feito on-line, através do e-mail mbaunifei@unifei.edu.br. 

Nesse caso, um e-mail de resposta será enviado confirmando o recebimento do pedido de 

recurso, somente nesse caso o recurso será considerado e avaliado pela Coordenação.  

4.5. Os recursos serão analisados pela Coordenação do Curso.  
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5. DO CRONOGRAMA 

ETAPA DATAS OBSERVAÇÕES 

Inscrição 
01/03/2019 a 

17/06/2019 

 A inscrição via funcionalidade 

Processo Seletivo no SIGAA (internet), 

se encerra às 23h59min do dia 

17/06/2019. 

Divulgação do local e 

horário da Prova 
21/06/2019 

 A prova será realizada às 9 horas do 

dia 29/06/2019 nas dependências do 

Instituto de Engenharia de Produção e 

Gestão (IEPG) no campus da UNIFEI em 

Itajubá.  

 Dependendo da quantidade de 

candidatos, a coordenação poderá 

estabelecer horário adicional para 

realização da prova. 

Realização da prova  29/06/2019 

 A prova será composta de 

conhecimentos das línguas portuguesa e 

inglesa; e habilidades em raciocínio 

quantitativo.  

 A prova compõe-se de 03 (três) testes, 

cada qual com 10 questões de múltipla 

escolha.  

 Mais informações sobre a prova podem 

ser obtidas no Anexo I deste Edital. 

Divulgação do Gabarito da 

Prova 
Até 08/07/2019 

 O Gabarito será enviado aos alunos em 

seu e-mail cadastrado em sua inscrição. 

Divulgação do Processo 

Seletivo 
10/07/2019 

 Via consulta do candidato na 

funcionalidade Processo Seletivo no 

SIGAA (internet). 
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Período de Recurso de 

seleção 

11/07/2019 a 

12/07/2019 

 A solicitação deve ser realizada on-line 

através do e-mail 

(mbaunifei@unifei.edu.br) até às 

23h59min do dia 12/07/2019 ou na 

Secretaria Acadêmica do IEPG até às 

16:00 h do dia 12/07/2019. 

Resultado final do 

Processo Seletivo 
15/07/2019 

 Via consulta do candidato na 

funcionalidade Processo Seletivo no 

SIGAA (internet). 

Assinatura de contrato 

com a FUPAI 

16/07/2019 

a 

26/07/2019 

 O contrato deverá ser assinado pelo 

aluno na FUPAI (Rua Xavier Lisboa, 27 

– Centro – Itajubá/MG) em dias úteis, 

das 7:30 às 11:45 ou das 13:15 às 17:45. 

Chamada da lista de 

espera, caso necessário, 

para completar as vagas. 

29/07/2019 a 

09/08/2019 

 Via funcionalidade de Matrícula no 

SIGAA (internet) e pelo e-mail 

cadastrado em sua inscrição. 

Assinatura de contrato 

com a FUPAI 

29/07/2019 

a 

14/08/2019 

 O contrato deverá ser assinado pelo 

aluno na FUPAI (Rua Xavier Lisboa, 27 

– Centro – Itajubá/MG) em dias úteis, 

das 7:30 às 11:45 ou das 13:15 às 17:45. 

Divulgação e homologação 

dos matriculados 
15/08/2019 

 Via consulta do aluno na 

funcionalidade no SIGAA (internet). 

Matrícula dos alunos nas 

disciplinas 

12/08/2019 a 

16/08/2019 
 A coordenação realizará a matrícula. 

 

6. DA MATRÍCULA  

6.1. Os candidatos selecionados e com contrato assinado com a Fundação serão 

matriculados pelo coordenador, conforme CRONOGRAMA apresentado no item 5.  
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7. DO CURSO  

7.1. Duração: O curso tem duração 465 horas-aula presenciais. Sendo 180 horas-aulas em 

1 (um) Módulo Obrigatório, comum a todos os alunos, e 285 horas-aula em 1 (um) Módulo 

Optativo a ser escolhido pelo aluno: I) Módulo de Finanças ou II) Módulo de Gestão de 

Operações e Logística.  

7.2. O curso é composto de disciplinas de 15, 30 e 45 horas/aula. Sendo a frequência 

mínima exigida nas disciplinas do curso é a prevista na Norma dos Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu da Universidade Federal de Itajubá, ou seja, de 75%.  

7.3 As aulas serão realizadas nas dependências da UNIFEI no campus de Itajubá.  

7.4 O curso é ministrado em 8 horas/aula por semana por módulo. Poderá haver matérias 

que compõem as grades de disciplinas de mais de um módulo, unindo assim turmas e 

contabilizando como horas para cada módulo. 

7.5 As aulas deverão se iniciar às 19:00 horas e terminar às 22:40 horas, em dois dias úteis 

conforme calendário acadêmico de cada semestre, geralmente às segundas-feiras e 

terças-feiras. Eventualmente, as aulas poderão ser concentradas em uma noite de sexta-

feira e/ou no sábado durante o dia. 

7.6. Titulação: O certificado de conclusão de curso do MBA, concedendo o título de 

Especialista ao aluno concluinte, será expedido pela Universidade Federal de Itajubá 

(UNIFEI) aos alunos que obtiverem frequência mínima de 75% nas disciplinas cursadas no 

MBA UNIFEI; ter obtido média igual ou superior a 7,0 (sete) nestas disciplinas; ter cumprido 

uma carga horária mínima de 360 horas dentre as disciplinas ofertadas do curso; e ter sido 

aprovado no Trabalho de Conclusão de Curso com nota mínima para aprovação igual a 7,0 

(sete). O aluno que não apresentar ou não for aprovado no Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), só terá direito ao Histórico Escolar. 

7.7. O título de Especialista que constará no certificado emitido pela UNIFEI será o de: 

7.7.1. MBA – Master of Business Administration em Finanças (Para os alunos que 

concluírem o Módulo de Finanças); e, 

7.7.2. MBA – Master of Business Administration em Gestão de Operações e Logística (Para 

os alunos que concluírem o Módulo de Gestão de Operações e Logística). 

7.8. Período e Periodicidade: A duração total do MBA é de 18 meses. O curso será realizado 

durante os anos de 2019 e 2020, conforme calendário a seguir. 
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7.8.1. O calendário do curso poderá ser ajustado em função das demandas do curso e dos 

alunos. 

 

MÓDULO OBRIGATÓRIO 

Carga Horária Disciplina Calendário 

15 horas 
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL E 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS  

19/08/2019 a 

20/12/2019 

45 horas EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO  

45 horas ENGENHARIA ECONÔMICA  

30 horas ESTATÍSTICA  

15 horas LIDERANÇA EM GESTÃO  

30 horas MARKETING ESTRATÉGICO  

 

 

MÓDULO FINANÇAS 

Carga Horária Disciplina Calendário 

15 horas 
ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 

10/02/2020 a 

30/06/2020 

 

03/08/2020 a 

08/10/2020 

30 horas 
AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE EMPRESAS 

– VALUATION 

30 horas 
ECONOMETRIA APLICADA ÀS FINANÇAS 

E AO RISCO 

45 horas ECONOMIA DE EMPRESAS 

30 horas FINANÇAS COMPORTAMENTAIS 

45 horas GESTÃO DE CUSTOS 

45 horas INVESTIMENTOS, RISCO E DERIVATIVOS 

45 horas MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 
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MÓDULO GESTÃO DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA 

Carga Horária Disciplina Calendário 

45 horas GESTÃO DE OPERAÇÕES 

10/02/2020 a 

30/06/2020 

 

03/08/2020 a 

08/10/2020 

30 horas GESTÃO DE PROJETOS 

45 horas LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

30 horas METODOLOGIA SIX SIGMA 

45 horas MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 

45 horas MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

45 horas 
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

GERENCIAIS 

 

 

TCC 

Carga Horária Disciplina Calendário 

- TCC 
13/10/2020 a 

15/12/2020 

 

8. CONTRATO  

8.1. Todos os matriculados no MBA, os quais terão o status de aluno de Curso Lato Sensu 

da Universidade Federal de Itajubá, deverão firmar um contrato com a Fundação de 

Pesquisa e Assessoramento a Indústria – FUPAI, fundação de apoio da UNIFEI, que irá 

fazer a gestão financeira do curso.  

8.2. A não assinatura do contrato será entendida como desistência do curso e, neste caso, 

os nomes da lista de espera serão chamados para ocupar a vaga.  

 

9. INVESTIMENTO  

9.1. O investimento a ser realizado é de 18 parcelas de R$ 1.390,00 (um mil trezentos e 

noventa reais), sendo concedido nesta modalidade desconto de 5% para pagamentos até 

o dia 10 do respectivo mês, sendo nesse caso 18 parcelas de R$ 1.320,50 (um mil trezentos 

e vinte reais e cinquenta centavos). O aluno também poderá optar pelo pagamento à vista, 
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com desconto, em uma parcela de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais); ou em 3 parcelas, 

com desconto, de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).  

9.2. Os candidatos são isentos de taxa de inscrição para participação no processo seletivo.  

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1. As aulas iniciarão a partir de 19/08/2019.  

10.2. O pagamento das mensalidades será realizado com desconto até o dia 10 de cada 

mês, a começar na assinatura do contrato com a FUPAI.  

10.3. Caberá à FUPAI a arrecadação dos pagamentos feitos pelos alunos inscritos no 

Curso. 

10.4. A validação de disciplinas cursadas no curso de MBA não é automática para outros 

cursos stricto sensu e/ ou lato sensu da UNIFEI, podendo ou não ser concedida a validação 

mediante avaliação do Comitê de Pós-Graduação correspondente e o atendimento as 

regras e normas da UNIFEI.  

10.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de MBA UNIFEI.  

 

 

 

 

_____________________________  

Prof. Rafael de Carvalho Miranda  

Coordenador de Turma do  

MBA UNIFEI 2019 

rafael.miranda@unifei.edu.br 

____________________________ 

Prof. Edson de Oliveira Pamplona  

Coordenador do Curso de  

MBA UNIFEI 2019 

pamplona@unifei.edu.br  
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ANEXO I  

I. PROVA MBA 2019 

I.1. A prova a que se refere este Edital será eletrônica e aplicada em uma única fase, no 

Instituto de Engenharia de Produção e Gestão (IEPG), no campus da UNIFEI, em Itajubá, 

conforme endereço: UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá – Campus SEDE, Av. BPS, 

1303, bairro Pinheirinho - CEP:37500-903 - Itajubá/MG. 

I.2. Data e Horário: as provas serão realizadas no dia 29 de junho de 2019 (sábado, das 9h 

às 12h).  

I.3. Dependendo da quantidade de candidatos, a coordenação poderá estabelecer horário 

adicional para realização da prova. 

I.4. A aplicação da Prova será realizada nas Salas LSIA e Schlumberger no Instituto de 

Engenharia de Produção e Gestão (IEPG), ou em outro local que se fizer necessário 

dependendo do número de inscritos. O local da realização da prova será informada ao 

candidato conforme CRONOGRAMA. 

I.5. A duração da prova será de 3h (três horas). Não haverá tempo adicional. 

I.6. Caso alguma questão seja anulada, contar-se-á, para todos os candidatos, a 

correspondente pontuação. 

I.7. Recomenda-se que o candidato compareça ao local onde serão realizadas as provas 

do Processo Seletivo com antecedência de 1(uma) hora do horário fixado para seu início, 

munido de documento de identidade original, caneta esferográfica, lápis e borracha. 

I.8. Em hipótese alguma, será permitido o ingresso após o horário determinado para o início 

das provas. 

I.9. Para ter acesso a sala de prova, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, 

documento de identidade com foto; seu nome será conferido na lista de inscritos, constante 

na entrada do local de provas. 

I.10. É proibido ao candidato utilizar durante as provas: livros, manuais, impressos, 

anotações, óculos escuros, chapéu, boné e quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: 

máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, 

smartphones, tablets, ipods, gravadores, pendrive, mp3 ou similar, ou qualquer receptor ou 

transmissor de dados e mensagens. 
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I.11. O candidato poderá utilizar para a execução da prova de Raciocínio Quantitativo, 

planilha eletrônica e/ou calculadora eletrônica disponível nos computadores que serão 

utilizados para a aplicação da prova.  

I.12. O candidato somente poderá retirar-se do local destinado as provas após 1 (uma) hora 

do início da prova. 

I.13. Ao término da prova, deverão permanecer nas sala os três últimos candidatos para 

que procedam a assinatura da ata, juntamente com os aplicadores. 

 
II. DA SELEÇÃO 

II.1. O processo seletivo será constituído de uma prova eletrônica que avaliará: 

conhecimentos das línguas portuguesa e inglesa; e habilidades em raciocínio quantitativo.  

II.2. A prova compõe-se de 03 (três) testes, cada qual com 10 questões de múltipla escolha:  

 Inglês;  

 Português;  

 Raciocínio Quantitativo.  

 

III. DAS PROVAS 

III.1 Prova de Inglês  

Objetivos: Esta prova visa determinar se o candidato possui conhecimentos suficientes que 

lhe permitam a leitura e a compreensão de textos escritos nesse idioma. Esta bibliografia é 

apenas uma sugestão:  

 COLLINS, COBUILD. ENGLISH GRAMMAR - INTERMEDIATE. Collins Cobuild, 2004  

 Collins, COBUILD. Advanced Learner's English Dictionary. Heinle, ELT, 2006  

 DIAS, Reinildes. Reading critically in English. 3ª edição revista e ampliada. Belo Horizonte: 

Editora da UFMG, 2002. ISBN: 85-7041-255-X  

 LONGMAN DICTIONARY OF ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE. Longman do 

Brasil, 2005.  

 LONGMAN PREPARATION FOR THE TOEFL TEST WITH ANSWERS. Longman do 

Brasil, 2005.  

 

III.2 Prova de Português  
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Objetivos: Esta prova tem por objetivo medir a competência do candidato em suas relações 

com palavras e textos. Essa qualidade depende, principalmente, das suas condições de 

discernimento, compreensão, associação e análise de sintagmas, orações, frases, períodos 

e textos. Os textos cobrem assuntos diversos, não necessariamente relacionados à área 

do MBA. Esta bibliografia é apenas uma sugestão:  

 CEREJA, William Roberto & MAGALHAES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva: texto, 

semântica e interação. 4 ed. São Paulo: Atual Editora, 2009.  

 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 8 ed. São Paulo: Ática, 2004. (Coleção 

Princípios, 17.  

 FARACO, Carlos Alberto & TEZZA, Cristóvão. Prática de texto. 9 ed. Petrópolis-RJ: 

Vozes, 2001. 

 KOCH, Ingedore Villaça. Desvendando os segredos do texto. 7 ed. São Paulo: Cortez, 

2002.  

 KURY, Adriano da Gama. Para falar e escrever melhor o português. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Lexicon, 2012.  

 PLATÃO, Francisco & FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. 

São Paulo: Ática, 2007.  

 

III.3 Prova de Raciocínio Quantitativo  

Objetivos: Esta prova visa avaliar os conhecimentos básicos do candidato relacionados ao 

raciocínio e ao cálculo matemático necessários à análise quantitativa de problemas. As 

questões desta prova poderão tratar das seguintes áreas:  

Estatística e Probabilidade:  

Distribuição de Frequência. Medidas de Posição: Média Aritmética Simples e Ponderada, 

Média Geométrica, Média Harmônica, Quartis, Decis, Percentis, Moda e Mediana. Medidas 

de Dispersão, Assimetria e Curtose: Amplitude Total, Intervalo Semi-Interquartílico, Desvio 

Médio e Variância, Desvio Padrão, Coeficiente de Variação. Probabilidades - Conceitos 

Básicos: Experimento Aleatório, Espaço Amostral, Evento. Cálculo de Probabilidades: 

Eventos Certos, Evento Impossível, Eventos Mutuamente Exclusivos, Evento 

Complementar. Probabilidade Condicional. Regra do Produto. Regra do Produto para 

Eventos Independentes.  
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Matemática Financeira:  

Razões. Proporções. Regra de três. Porcentagem. Juros simples e compostos. 

Equivalência de taxas, taxas nominais, efetivas e reais. Equivalência de capitais. Séries de 

pagamentos uniformes e variáveis. Depreciação. Sistemas de amortização de 

empréstimos. Correção monetária.  

Esta bibliografia é apenas uma sugestão: 

 ANDERSON, David R.; SWEENEY, Dennis J. e WILLIAM, Thomas A. Estatística Aplicada 

à Administração e Economia. São Paulo: Thomson Pioneira, 2003.  

 CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de investimentos: 

matemática financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. 

Atlas, 2011. 

 DAMODARAN, Aswath. Avaliação de investimentos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010. 

 HAZZAN, Samuel e IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar: 

Combinatória, Binômio e Probabilidade. Volume 5. São Paulo: Editora Atual, 2006.  

 HIRSCHFELD, Henrique. Engenharia econômica e análise de custos. Atlas, 1998. 

 MONTGOMERY, Douglas C; RUNGER, George C. Estatística aplicada e 

probabilidade para engenheiros. 5a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 521 p. 

 ROSS, S. A., WESTERFIELD, R. W., JAFFE, J. Administração Financeira - Corporate 

Finance. Atlas, 2007.  

 SAMANEZ, Carlos Patricio. Engenharia econômica. Pearson, 2009. 

 SILVA, Ermes Medeiros et al. Estatística vol. 2: para os cursos de 

economia, administração e ciências contábeis. 2. São Paulo: Atlas, 1997. 195 p. Vol. 2. 

 VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática financeira. 7ª ed. São Paulo: Atlas S. A., 2000. 
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