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Grade Curricular e
Dupla Titulação
Os cursos de Administração e Economia do IDP são bem integrados desde o início.
Os dois primeiros anos trazem uma base conceitual comum para ambos os cursos,
com foco em fundamentos econômicos e de gestão e em linguagem de
programação e big data.
Essa base comum confere aos estudantes duas opções bastante atrativas. Em
primeiro lugar, o estudante que tenha dúvidas sobre qual carreira seguir não
precisa se preocupar, podendo aguardar até o início do terceiro ano para realizar
sua opção por uma formação em Administração ou em Economia.
Além disso, o IDP permite aos estudantes optar por uma dupla titulação. Isto é,
com pouco mais de um ano de estudo, o estudante pode sair com os dois
diplomas de graduação: um em Administração e o outro em Economia.

Como
funciona?
As grades dos cursos de Graduação
em Economia e Administração
foram pensadas em três ciclos:

Ciclo Básico
O ciclo básico abrange os dois primeiros anos do
curso de Graduação e tem como objetivo conferir
a todos os estudantes uma base sólida de
conhecimentos em cada uma das trilhas de
aprendizado. Essa base é a mesma para os cursos
de Administração e Economia, o que facilita uma
futura dupla titulação.

Ciclo Especíﬁco
O ciclo especíﬁco abrange o terceiro ano do curso
e é composto por disciplinas de aprofundamento
na respectiva área de formação. No caso da
Graduação em Economia, o foco é em disciplinas
de Fundamentos Econômicos e de Business
Analytics e Big Data. No caso da Graduação em
Administração, o foco é em disciplinas das trilhas
de Empreendedorismo e Inovação e de Business
Analytics e Big Data.

Ciclo de Especialização
O ciclo de especialização, que abrange o quarto
ano do curso, é formado por disciplinas eletivas e
atividades práticas de complementação
proﬁssional. Nesse ciclo, o estudante terá total
liberdade para explorar e se aprofundar nas áreas
que mais lhe interessem sob o ponto de vista
acadêmico e proﬁssional.
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Passo
a passo

A Dupla Titulação em
Economia e Administração
foi pensada em quatro passos

Passo 01

Passo 02

Passo 03

Passo 04

1º e 2º Ano
Nos dois primeiros anos, não se
preocupe: basta cursar as disciplinas
do ciclo básico, que, como vimos, são
comuns aos dois cursos.

3º Ano
No início do 3º ano, você irá escolher a
primeira graduação que você gostaria
de cursar! Você deverá cursar as
disciplinas do Ciclo Especíﬁco de uma
das duas Graduações: Administração
ou Economia.

4º Ano
No 4º ano, você deverá escolher 6
eletivas, além das disciplinas de TCC
e de Estágio Supervisionado. Fique à
vontade para escolher as eletivas que
mais lhe agradem! Ao ﬁnal do ano,
você já terá o seu primeiro diploma!

5º Ano
Pronto! É hora de terminar a sua segunda
graduação. Para isso, você deverá cursar as
disciplinas do Ciclo Especíﬁco da graduação
que você ainda não cursou (se você escolheu
no 3º ano cursar as disciplinas de
Administração, é hora de fazer as disciplinas
de Economia - e vice e versa) e mais duas
disciplinas eletivas. Pronto! Você terá seu
segundo diploma!
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Grade Curricular
Completa

Dúvidas?

Clique para entrar
em contato

Whatsapp IDP

Ciclo Básico

1º Semestre

2º Semestre

Fundamentos da Economia
Fundamentos da Administração
Cálculo I
Estado, Governo e Sociedade no
Brasil Contemporâneo
Pensamento Computacional e
Lógica de Programação

Inteligência Competitiva: Análise,
Construção e Visualização de Dados
Cálculo II
Microeconomia I
Estatística I
Laboratório de negócios I:
Empreendedorismo

3º Semestre
Macroeconomia I: Fundamentos
Formação Econômica do Brasil
Ciência de Dados Aplicada
para Negócios
Estatística II
Laboratório de Negocios II:
Estratégia Empresarial
Atividades Complementares I

Análise de Demonstrações
Contábeis e Financeiras
Business Inteligence e Datawarehouse
Mercado Financeiro, Investimento
e Riscos
Microeconomia II
Economia Brasileira
Atividades Complementares II

Ciclo de Especialização

Ciclo Especíﬁco

4º Ano

3º Ano
Inteligência Artiﬁcial e
Machine Learning I
Econometria
Macroeconomia II: Crescimento
Econômico
História do Pensamento
Econômico
Inteligência de Mercado e
Consultoria Financeira (Avaliação
Econômica de Empresas e Projetos)
Atividades Complementares III
Econometria Avançada
Laboratório de Negócios: Startup Thinking
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4º Semestre

Economia Internacional
Laboratório de Avaliação de Políticas
Públicas
Ativos Digitais e Blockchain
Viagem de Estudos ou Intercâmbio
em Economia I
Coaching de Carreiras I

Eletiva I
Eletiva II
Eletiva III (Livre escolha)
TCC I
Estágio Supervisionado I
Coaching de Carreiras II

Eletiva IV
Eletiva V
Eletiva VI
TCC II
Estágio Supervisionado II
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Trilhas de
Aprendizado
A Graduação em Economia do IDP
é estruturada em torno de
4 Trilhas de Especialização:

Empreendedorismo e Inovação
Fundamentos Quantitativos
e Econômicos
Microeconomia
Macroeconomia
Cálculo
Behavioral Economics
Economia do Setor Público
Teoria dos Jogos

1.

4.

Inteligência e Performance
Corporativa
Empreendedorismo
Estratégia Empresarial
Mercado Financeiro
Marketing
Liderança e Gestão de
Pessoas
Startup Thinking
Logística
Digital Business

Mapa de
Graduação
Business Analytics e Big Data
Linguagens de Programação
Data Science e Big Data
Data Analytics
Business Inteligence e
Datawarehouse
Machine Learning
Blockchain
Deep Learning
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Gestão e Políticas Públicas
Economia Brasileira
Políticas Públicas
Inovação e Design Thinking
Instituições Políticas
Governo e Sociedade
Organização do Estado

2.

3.
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Trilha 1
Fundamentos Econômicos e Quantitativos
Uma característica fundamental do líder contemporâneo é uma
ampla compreensão do ambiente socioeconômico no qual está
inserido. As disciplinas e atividades da Trilha 3 têm como objetivo
conferir ao estudante do IDP uma sólida base de conhecimentos
em Microeconomia e Macroeconomia. Além disso, busca-se
capacitá-lo para entender e aplicar instrumentos matemáticos
básicos utilizados na compreensão e análise econômica e na
ciência de dados.

Disciplinas da Trilha

Ciclo Básico
Cálculo I e II
Microeconomia I e II
Fundamentos da Macroeconomia I e II

Especialização
Behavioral Economics
Economia do Setor Público
Microeconomia Avançada
(Teoria dos Jogos)
Atividade de Complementação
Proﬁssional I
Atividade de Complementação
Proﬁssional II
Estágio Supervisionado
10 | Economia IDP

Ciclo Especíﬁco
Econometria
Economia Internacional
História do Pensamento Econômico
Econometria Avançada
Inteligência de Mercado e Consultoria
Financeira
Desenvolvimento Econômico

Conﬁra nosso minicurso gratuito
sobre Técnicas de Negociação
e Persuasão

Quero Acessar

Mercado de Trabalho
As disciplinas e atividades da Trilha 3 são particularmente importantes aos
estudantes interessados em trabalhar no mercado ﬁnanceiro, em bancos
comerciais, bancos de investimento e na gestão de riqueza patrimonial (private
banking consulting). Além disso, fornece insumos fundamentais aos estudantes
interessados em trabalhar na elaboração e análise de cenários econômicos e
estratégicos, sejam em empresas privadas, sejam em ﬁrmas de auditória e
consultoria. Finalmente, fornece os conhecimentos necessários para a análise de
viabilidade econômica de projetos de investimentos em qualquer setor da
economia.
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Trilha 2
Business Analytics e Big Data
Torne-se proﬁciente nas tecnologias que estão transformando o mundo a
todo momento. No IDP, nosso compromisso é que você não apenas irá
conhecer essas tecnologias, mas dominá-las e utilizá-las para estimular a
inovação e mudar sua realidade.
Temos a responsabilidade de preparar os estudantes não somente para o
hoje ou para o amanhã, mas para as diferentes versões do futuro. Isso vai
muito além de conhecimentos meramente curriculares. Envolve o
desenvolvimento de um mindset tecnológico.
Desenvolva um mindset tecnológico
Na Graduação do IDP, você irá aprender o essencial de como cada
tecnologia funciona, suas principais aplicações, os maiores players
envolvidos em cada uma dessas tecnologias e os principais obstáculos
para o desenvolvimento futuro.

Conﬁra nosso minicurso gratuito
sobre Inteligência Artiﬁcial

Tecnologias
Disruptivas

Tecnologias
Disruptivas

12 | Economia IDP

Big Data &
Data Analytics

Inteligência
Artiﬁcial

Blockchain

Impressoras 3D

Quero Acessar

A área de Business Analytics e Big Data foi pensada para conferir um
diferencial exclusivo ao estudante de graduação do IDP. Trata-se de um
conjunto de disciplinas e atividades que tem como objetivo tornar o
estudante proﬁciente em tecnologias disruptivas, ou seja, aquelas que
vêm afetando profundamente o dia-a-dia das organizações, tais como:
blockchain e criptomoedas, inteligência artiﬁcial e machine learning,
deep learning, internet das coisas (IoT), big data, entre outros.
Para isso, grande parte das disciplinas da área são ministradas em
laboratórios de informática novos e modernos, onde os estudantes terão
acesso às principais tecnologias para o manuseio de grandes bases de
dados e para o gerenciamento dessas informações.
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Disciplinas da Trilha

1º Semestre
Linguagem de Programação
para Ciência de Dados
Data Science, Big Data e Data
Analytics para Executivos
Estatística I
Estatística II
Business Inteligence e
Datawarehouse

2º Semestre

3º Semestre

Inteligência Artiﬁcial e
Machine Learning I
Ativos Digitais e Blochain

Econometria aplicada
à Big Data
Redes Neurais e
Aprendizagem Profunda
Inteligência Artiﬁcial e
Machine Learning II

Mercado de Trabalho
A Trilha Business Analytics e Big Data visa alinhar o horizonte
proﬁssional dos estudantes do IDP às novas tendências do
mercado de trabalho. A formação em ciência de dados, apesar de
rara nas instituições de ensino superior brasileiras, é uma das
mais demandadas no mercado de trabalho brasileiro e mundial.
O desenvolvimento de habilidades e competências para trabalhar
com novas tecnologias facultará os estudantes a seguirem
diversas carreiras inovadoras em empresas, consultorias,
organizações não-governamentais e no governo.

14 | Economia IDP

Economia IDP | 15

Trilha 3
Empreendedorismo e Inovação
Empreendedorismo não se aprende em um livro, em uma aula, em uma
palestra. Empreendedorismo é um conjunto de habilidades que se
desenvolve por meio de teoria e prática e que te permitirá ter sucesso
independentemente da carreira que você escolher. Empreendedorismo
não é sobre criar empresas; é sobre resolver problemas. E, por isso, é uma
das habilidades mais demandadas no atual mercado de trabalho. No IDP,
você estará diariamente inserido em um ambiente altamente
empreendedor e desenvolverá as habilidades – emocionais e racionais –
de um empreendedor de sucesso.

Conﬁra nosso minicurso gratuito
sobre Economia Comportamental
e Políticas Públicas

Quero Acessar

A trilha Empreendedorismo e Inovação tem como objetivo desenvolver
nos estudantes as competências básicas para a fundação e o
desenvolvimento de negócios e projetos.
Para isso, são analisados temas como postura empreendedora, processo
de inovação e identiﬁcação de oportunidades, plano de negócios,
ﬁnanças corporativas e mercado ﬁnanceiro, marketing estratégico,
digital business, entre outros.
Boa parte do conteúdo da trilha é desenvolvida em atividades com
grande componente prático e de estudos de casos, por meio das
disciplinas da cadeira “Laboratório de Negócios”.
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Disciplinas da Trilha

Ciclo Básico
Fundamentos da Administração
Laboratório de Negócios I:
Empreendedorismo
Análise de Demonstrações
Contábeis e Financeiras
Inteligência e Performance
Corporativa
Laboratório de Negócios II:
Estratégia Empresarial
Mercado Financeiro, Investimento
e Risco

Ciclo Especíﬁco
Laboratório de Negócios III:
Marketing Estratégico
Comportamento do Consumidor
e Comprador Organizacional
Contabilidade Gerencial
Liderança, Inteligência Emocional
e Gestão de Pessoas
Laboratório de Negócios IV:
Startup Thinking
Gestão da Cadeia de Suprimentos

Ciclo Especíﬁco
Laboratório de Negócios V:
Startup Lab
Digital Business
Atividade de Complementação
Proﬁssional II
Marketing Metrics and
Data Marketing
Atividade de Complementação
Proﬁssional I
Estágio Supervisionado

Mercado de Trabalho
A formação em Empreendedorismo e Inovação capacita o estudante tanto a se
tornar dono do próprio negócio – sendo, nessa condição, responsável por gerir
todas as atividades da empresa (estratégia, ﬁnanças, marketing, comercial,
entre outros) – como a liderar diferentes áreas em empresas já existentes. O foco
da formação da trilha é o desenvolvimento de competências relacionadas ao
reconhecimento e à solução de problemas, ao pensamento estratégico, à
criatividade e à capacidade de implementação de inovações, particularmente
em um contexto caracterizado pela mudança constante.
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Trilha 4
Gestão e Políticas Públicas
Esta trilha tem como fundamento os desaﬁos enfrentados pelo
Poder Público na promoção do desenvolvimento econômico e
social. Trata-se de um espaço de estudo dedicado aos processos
de formulação, implementação, monitoramento e avaliação e
políticas públicas e programas sociais. O principal objetivo é
capacitar o estudante de instrumentos teóricos e práticos que o
permitam pensar e implementar, de modo efetivo, novas políticas
públicas, além de avaliar criticamente e modernizar políticas e
programas já existentes.

Disciplinas da Trilha

Ciclo Básico
Estado, Governo e Sociedade
no Brasil Contemporâneo
Formação Econômica do Brasil
Economia Brasileira

Ciclo Especíﬁco
Análise e Implementação
de Políticas Públicas
Monitoramento e Avaliação
de Políticas Públicas

Conﬁra nosso minicurso gratuito
Políticas Sociais no Brasil:
Fundamentos e Perspectivas

Quero Acessar

Mercado de Trabalho

Especialização
Inovação e Design Thinking
no Setor Público
Instituições Constitucionais
e Políticas Brasileiras
Organização do Estado e
Direito Administrativo
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O mercado de trabalho em Brasília sempre teve e terá a carreira pública como um
ramo fundamental. A Trilha 4 visa preparar os estudantes que assim desejem para
seguir uma carreira pública de sucesso, trabalhando, por exemplo, com a
formulação e avaliação de políticas públicas nas áreas de educação, saúde,
segurança pública, meio ambiente, combate a pobreza. O mercado de trabalho no
setor público em Brasília é bastante amplo e bem diversiﬁcado, contemplando
Ministérios, Agências Reguladoras, Bancos Públicos, Institutos de Pesquisa,
Câmara dos Deputados, Senado Federal, Órgão de Controle, entre outros. Além
disso, Brasília oferece uma importante inserção no mercado de trabalho
internacional, por meio das diversas representações de instituições internacionais,
tais como ONU, OMS, OMC, Banco Mundial, FMI, entre outras.
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Corpo
Docente

Conheça alguns dos professores
da Escola de Gestão, Economia e
Negócios do IDP

Caroline Lopes
Mestre em economia e gestão de ciência,
tecnologia e inovação.
Empreendedora e consultora em futuros pela
Guia Futurabilidade.

Alessandro Freire
Doutor em Ciência Política.
Professor e pesquisador do Instituto
Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e
Pesquisa (IDP).

Alexandre Vasconcelos Lima
Mestre em Economia.
Líder de Modelagem e Análise
Preditiva na Caixa Seguradora.

José Oswaldo Cândido Júnior
Doutor em Economia
Economista do IPEA e assessor
parlamentar no Senado Federal.

Lilian Santos Marques Severino
Doutora em Economia.
Coordenadora-Geral de Análise Antitruste
no Conselho Administrativo de Defesa da
Concorrência - CADE.

Álvaro Campos Ferreira
Doutor em Ciências Mecânicas, Soluções
numéricas e otimização utilizando
linguagens de alto nível como Julia,
Python e R.

Amauri Gutierrez Martins Britto
Doutor em Engenharia Elétrica.
Consultor em Projetos de Engenharia
Elétrica.

Mathias Schneid Tessman
Doutorando em Economia.
Consultor em Finanças, Organizações e
Mercados e Coordenador Executivo da
Graduação em Economia.

Milton de Souza Mendonça Sobrinho
Doutor em Ciência Política, Brazilian
Legislative Survey (Oxford/Rutgers),
Politician's Motivations and Policy Making
(BID) e Comparative Constitutions Project
(University of Texas/University of Chicago).

Bruno Saboya de Aragão
Doutor em Administração.
Coordenador Executivo da
Graduação em Administração.
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Tiago Sousa Pereira
Doutorando em economia.
Diretor da Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC).
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Mercado
Torne-se um empreendedor
Empreendedorismo não se aprende em um livro, em uma aula, em uma palestra.
Empreendedorismo é um conjunto de habilidades que se desenvolve por meio de
teoria e prática e que te permitirá ter sucesso independentemente da carreira que
você escolher. Empreendedorismo não é sobre criar empresas; é sobre resolver
problemas. E, por isso, é uma das habilidades mais demandadas no atual mercado
de trabalho. No IDP, você estará diariamente inserido em um ambiente altamente
empreendedor e desenvolverá as habilidades – emocionais e racionais – de um
empreendedor de sucesso.

Por que
o IDP?
A formação prática do IDP é indispensável ao mercado
de trabalho contemporâneo.
Como projetar vendas? Como estimar o retorno de
uma campanha de marketing? Como criar um
ambiente propício à inovação? Como estimar o valor
de uma empresa? Como construir marca e
reputação?
As perguntas que fazemos e respondemos em sala de
aula são as mesmas que os empreendedores se fazem
todos os dias no mercado de trabalho. Ao se graduar
com as habilidades para liderar equipes e com
habilidades de tomada de decisão em ambientes de
incerteza, o estudante do IDP já sai da faculdade
pronto para o mercado de trabalho.

Feira de negócios e
Acelerador de Empresas
Uma vez por ano, nossos alunos de disciplinas ligadas ao
Empreendedorismo podem apresentar suas ideias de
negócios na Feira de Negócios IDP. O melhor plano
pode ser contemplado com um plano de aceleração de
negócios promovido pelo IDP.

Imersão IDP – São Paulo
Uma vez por semestre, os estudantes de graduação do
IDP participam de uma imersão de 1 semana em
empresas em grandes centros (ex. São Paulo, Rio, BH).
As imersões são temáticas (ex. empresas de tecnologia,
mercado ﬁnanceiro, varejo online, etc.) e tem como
objetivo desenvolver o networking e aumentar o
contato do IDP com o mercado de trabalho.

Guests Speakers – IDP
Uma vez por mês, os alunos da Graduação participam
de um bate-papo com empreendedores de sucesso,
convidados a compartilhar suas experiências e tirar as
dúvidas dos estudantes a respeito do melhor caminho
para uma carreira exitosa.
24 | Economia IDP
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A Metodologia
do IDP
Não Linear

Aprenda a
se conhecer

Estudantes trabalham em
múltiplas direções e
exploram diversas teorias,
ideias e soluções.

Estudos de Caso
Usa problemas relevantes
do mundo real que sejam
signiﬁcativos para o
conteúdo que se objetiva
ensinar.

Um passo essencial na sua preparação
para a vida proﬁssional é conhecer
seus defeitos e qualidades. Muito além
do conhecimento teórico, no IDP
abrimos um amplo espaço para a
formação em um conjunto de amplo
de competências, tais como a
facilidade de trabalho em equipe, a
habilidade de comunicação
interpessoal e a capacidade de
simpliﬁcar e solucionar problemas
complexos.

Uma das características centrais do
mundo do trabalho contemporâneo
é sua enorme complexidade,
imprevisibilidade e
interdisciplinaridade, decorrente do
aprofundamento da globalização e
da celeridade dos avanços
tecnológicos. Esse contexto
econômico e institucional, marcado
pelo surgimento constante de novas
tecnologias, pela velocidade das
operações e pela crescente
internacionalização coloca imensos
desaﬁos para a educação.
Os aprendizados da Graduação IDP
não se limitam ao conteúdo
estudado, mas envolvem,
principalmente, um conjunto de
competências fundamentais para o
sucesso como líder nas mais diversas
organizações:

Tais habilidades são tão importantes
para o seu sucesso quanto o
conhecimento em ﬁnanças, marketing,
logística e ciências de dados. E é por
isso que, no IDP, o foco não se limita ao
desenvolvimento de conhecimentos,
mas também de competências.
É somente por meio do
autoconhecimento que somos
capazes de gerenciar com sucesso
projetos, equipes e relacionamentos.

Professor como Guia
No PBL o papel do professor não é
simplesmente transmitir conteúdo,
mas guiar os estudantes na direção
correta, por meio de perguntas e
recursos de aprendizagem.
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O Foco:
Você

Personalizado
O aprendizado é personalizado e
conectado com os estilos únicos
de cada estudante e com sua
criatividade. Assim, provê espaço
para a criação e aprofundamento
de competências diversas.

Trabalho em Equipe
Gerenciamento de Projetos
Comunicação escrita e oral
Pensamento crítico e análise
Aplicação da teoria ao mundo real
Aprendizagem autônoma
Capacidade de identiﬁcação e
solução de problemas
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Desenvolvimento
de Carreiras

Líderes buscam mais do que um
diploma universitário: eles
também procuram certiﬁcações e
cursos para se atualizarem, e
mostrarem a sua capacidade de
liderar. Assim, o IDP, além de
promover um curso altamente
tecnológico e voltado para o

Certiﬁcações de Metodologias Ágeis
Estes métodos surgiram para o gerenciamento de
projetos de maneira eﬁcaz: foco em ciclos de
desenvolvimento curtos, entregas bem deﬁnidas e
foco na melhoria dos processos e alinhamento de
equipe. Líderes de todo o mundo procuram se
especializar na gestão de projetos ágeis para
desenvolver suas competências e entregar
resultados cada vez melhores em suas
organizações.
Conheça mais em https://www.pmi.org

Certiﬁcação White Belt Seis Sigma
Empresas do século XXI procuram gestores que
conhecem e aplicam os princípios da gestão da
qualidade em seu trabalho e suas equipes. Assim, o
certiﬁcado Seis Sigma atesta a capacidade dos
líderes do mercado em deﬁnir objetivos, mensurar as
entregas e promover a melhoria das suas entregas
ao cliente.
Conheça mais em www.sixsigmacouncil.org

mercado, também desenvolve seus
alunos com cursos preparatórios para
diversas certiﬁcações relevantes no
mercado.
Durante sua graduação, o estudante
pode se inscrever, sem custos
adicionais, nos cursos de preparação
que o IDP promove. Além disso, caso

um grupo de alunos deseje um curso
que ainda não está programado, é
possível realizar o pedido de criação de
um novo curso preparatório.
Veja alguns dos cursos previstos:

Certiﬁcação de Gestão
de Projetos CAPM – PMI
O Project Managament Institute – PMI emite o,
conceituado mundialmente, certiﬁcado padrão-ouro em
gestão de projetos – PMP. No entanto, o PMP exige
considerável experiência em gestão de projetos, além da
aprovação no seu exame. Com isso, o PMI criou o
Certiﬁcado Técnico em Gestão de Projetos – CAPM que
se destina a proﬁssionais que possuem menor
experiência ou apenas treinamento em gestão de
projetos. Este é um ótimo caminho a seguir por quem
deseja trabalhar com projetos.
Conheça mais em www.pmi.org

Certiﬁcações do mercado ﬁnanceiro
A ANBIMA é a associação brasileira das entidades dos
Mercados Financeiros e de Capitais e representa as
instituições do mercado de capitais brasileiro, como
bancos comerciais, múltiplo e de investimentos,
empresas de gestão de ativos, corretoras, distribuidoras
de valores mobiliário e gestores de patrimônio.
Ela é também a principal certiﬁcadora dos proﬁssionais
dos mercados ﬁnanceiros e de capitais do Brasil.
Conheça mais em www.anbima.com.br

Certiﬁcações em Recursos Humanos
A Society for Human Resource Management – SHRM –
criou um certiﬁcado para atestar a capacidade de líderes
em motivar, gerir e criar resultados positivos tanto para
sua organização quanto para suas equipes. Assim, o IDP
proporciona aos seus alunos cursos preparatórios para a
obtenção da certiﬁcação SHRM.
Conheça mais em www.shrm.org/certiﬁcation
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AAI – ANCORD
A ceritiﬁcação para Agentes Autônomos de
Investimentos – AII é fornecida pela Associação Nacional
das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores
Mobiliários, Câmbio e Mercadorias – ANCORD.
Conheça mais em www.ancord.org.br/categorias/aai
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Alunos
e Egressos

Luciano Oliveira
Descubra pelos nossos alunos
como eles aproveitaram ao máximo
a experiência no IDP.

Egresso da Graduação e aluno do LLM em Direito
dos Negócios e Governança Corporativa

Razões para estudar no IDP

Clique aqui

Julia Mesquita
Aluna da Graduação

Por que o IDP?
Desde o início, eu sinto que no IDP, diante de todas as possibilidades, eu estou
construindo uma base sólida para o meu futuro e para a minha carreira. Por
exemplo, a gente tem muitas atividades extra curriculares, que vão desde
pesquisa até atividades práticas. Essas atividades formam uma bagagem para o
aluno desde cedo. Isso sem falar dos professores, que são excelentes, sempre
preocupados com nossa educação, nosso futuro, nosso desenvolvimento. E o
contato é muito direto! Então eles reconhecem aquele aluno que se esforça, que
tem potencial, o que abre muitas oportunidades dentro e fora da faculdade
também.

Como o ambiente do IDP te inﬂuenciou?
O ambiente, presencial e digital, também é muito agradável, muito bem cuidado.
E isso se reﬂete na minha vida, na minha rotina, que se torna muito mais leve.
Aqui eu realmente sinto que estou investindo na minha carreira e no meu futuro.
E espero que todos tenham essa sensação e aproveitem essa oportunidade de
construir um futuro brilhante com uma instituição que realmente prima pela
qualidade.
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Por que o IDP?
O IDP fornece ao mercado de ensino superior de Brasília os melhores professores
possíveis. O grande diferencial de uma graduação é você conseguir aprender o
conteúdo da melhor forma possível. E eu acredito que não exista outro lugar no
Centro-Oeste que você consiga fazer isso tão bem quanto no IDP.

Como o ambiente do IDP te inﬂuenciou?
O IDP hoje inﬂuencia muito no networking dos estudantes no seguinte aspecto:
você, sendo aluno do IDP, está junto com os melhores professores e os melhores
proﬁssionais do mercado. Foi a partir do IDP que eu consegui ir para o mercado e
conseguir ser visto – e muito bem visto – no mercado. Me destaquei com a
publicação de um artigo e já no 3º semestre fui selecionado como assessor em um
órgão público federal. Tudo isso surgiu aqui no IDP. Hoje, proﬁssionalmente, eu sou
aquilo que o IDP me forneceu e aquilo que eu consegui aproveitar.
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Camilo Jreige
Aluno da Graduação

O IDP sonha os sonhos da gente com a
gente. Esse é o principal diferencial da
instituição. Não forma só proﬁssionais, mas
tem algo a mais…É como se nos formasse
para a vida. Isso que é o IDP para mim. Uma
instituição que sonha comigo.
Lucas Pires, estudante da graduação

O fato de o IDP ter obtido Nota Máxima no MEC
me traz muito orgulho, porque, de fato, é uma
instituição que te acolhe, é uma instituição que te
traz todos os benefícios em questões
acadêmicas, de intercâmbio, ﬁnanciamento de
grupos de pesquisas, além de professores
totalmente à disposição e uma equipe de
colaboradores de excelência técnica.
Gabrielle Gracias Farias

Por que o IDP?
Eu acho que uma instituição de ensino superior para alcançar a excelência precisa
investir em três pilares essenciais: o pilar da pesquisa, o pilar acadêmico (ensino) e o
pilar proﬁssional. E quando eu vi que o IDP investe pesado nesses três elementos e
prima para que esses elementos sejam desenvolvidos em todos os estudantes, eu vi
que o IDP era a escolha certa.

Como o ambiente do IDP te inﬂuenciou?
Da perspectiva de um aluno, eu acho que por ter uma qualiﬁcação tão grande e
proﬁssionais de áreas tão variadas, a gente consegue ter contato com as mais
diferentes disciplinas e isso sempre com uma qualidade muito alta por conta da
composição do corpo docente. Eu acho que o IDP te oferece tanta coisa que, sem
dúvida nenhuma, ele te capacita para ser o proﬁssional que você quer ser no futuro.
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Aprenda sobre
o mundo
Os negócios são atualmente conduzidos em escala global.
Para ter sucesso em um mercado internacionalizado,
um diferencial importante é a capacidade de dialogar
e trabalhar com diferentes povos e culturas.

Gabriel
George Mason University – EUA
O intercâmbio pelo IDP foi com certeza um divisor de
águas para mim. Ampliou minhas perspectivas sobre
o meu foco proﬁssional, além de proporcionar um
amadurecimento acadêmico e pessoal incrível.

Seja parte de uma comunidade global
Um líder contemporâneo deve possuir, necessariamente, uma visão global. Por isso,
no IDP temos um Centro de Internacionalização exclusivamente dedicado a te
auxiliar a encontrar o melhor país para o seu intercâmbio. Atualmente, temos
convênios ativos com mais de 20 instituições estrangeiras e editais semestrais
(muitas vezes, com patrocínio do IDP) que selecionam regularmente estudantes
para passar um período em nossas faculdades parceiras.

Aprenda a trabalhar com diferentes culturas
Os empregadores cada vez mais valorizam pessoas com habilidades para liderar
ambientes plurais, culturalmente diversiﬁcados. Empreendedores de sucesso sabem
quão valiosas são essas habilidades para o sucesso em um mundo globalizado.
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Miriam

Università Rome Tre – Itália
Estudar em Roma, pelo IDP, com a possibilidade de
conhecer mais sobre o sistema jurídico italiano e ter
aulas em outra língua, com estudantes do mundo
inteiro, é uma oportunidade única de crescimento,
tanto proﬁssional quanto pessoal.
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Networking
Desenvolva o seu networking e obtenha
aconselhamento proﬁssional individualizado
Um de seus maiores desaﬁos na Graduação será
se preparar para ingressar no mercado de
trabalho. O caminho nunca é fácil, exigindo do
estudante muito mais do que conhecimento
teórico e habilidades técnicas.

Centro de Desenvolvimento de Carreiras
O Centro de Desenvolvimento de Carreiras está
comprometido em auxiliar os estudantes da graduação a
encontrar sua verdadeira vocação e a maximizar suas
oportunidades de carreiras. O CDC é composto por
coaches individualizados de carreiras, especialistas em
prospecção de oportunidades no mercado de trabalho,
além do time operacional.

Personal Leadership Development Programme (PLDP)

Centro de Carreiras Públicas

Todos os estudantes da graduação em Administração do IDP irão passar, a partir
do 3º ano, pelo Programa de Desenvolvimento Individualizado de Líderes. Este
programa foi desenhado para aumentar seu autoconhecimento por meio de
sessões pessoais de coaching e de treinamentos focados no desenvolvimento de
habilidades interpessoais, comunicação eﬁcaz, oratória e gestão de pessoas. O
PLDP tem por objetivo acompanhar de perto o desenvolvimento emocional e
comportamental do estudante e prepará-lo para entrevistas, programas de
trainee, primeiras experiências no mercado, entre outros.

O Centro de Carreiras Públicas tem como objetivo auxiliar os estudantes
interessados em prestar concurso e seguir uma carreira como servidor público.
Para isso, temos professores dedicados a auxiliar os estudantes do IDP em todas
as etapas do processo: desde a compreensão sobre as carreiras mais atrativas no
setor público até técnicas de preparação para concursos e de organização dos
estudos.
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Job Fair
Uma vez por ano, o IDP traz o mercado para dentro da
faculdade. Esse momento é a Job Fair, uma mega feira
de carreiras que reúne diversos empregadores, de todo
o país, em uma programação de palestras com
proﬁssionais de referência nas diversas áreas do
conhecimento. A feira inclui, inclusive, um espaço
exclusivo para que estudantes da graduação e da
pós-graduação do IDP realizem entrevistas de estágio e
emprego com os principais empregadores presentes.

Programa de Desenvolvimento
de Lideranças Femininas
A sub-representação de mulheres em posições de liderança tem
chamado cada vez mais a atenção, mas o ritmo de avanço continua
insuﬁciente. Trata-se de um problema complexo, reforçado por
inúmeros fatores socioculturais. No IDP, temos a conﬁança que a
educação pode desempenhar um papel fundamental no
desenvolvimento da diversidade de gênero na liderança e, por isso,
criamos um programa exclusivo de Desenvolvimento de Lideranças
Femininas. Por meio dele, buscamos criar e disseminar
conhecimento que promova a liderança feminina e otimize suas
contribuições dentro e fora de suas organizações.
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Estamos ansiosos para
saber mais sobre você!
Caso tenha qualquer dúvidas, não
hesite em entrar em contato com
nossa equipe comercial

Entrar em contato

Sua Jornada
Começa Aqui

Como Aplicar

Todos os anos o IDP busca receber estudantes talentosos e ambiciosos que
prosperarão em nosso ambiente educacional único. Se você está preparado para
uma experiência de Graduação verdadeiramente moderna e global, te
convidamos a participar de nosso processo seletivo.

Critérios de Admissão
Capacidade Acadêmica
Proﬁciência em disciplinas tradicionais (com ênfase em português,
matemática e inglês) – Avaliada por meio do Vestibular ou Enem
Potencial de Liderança
Atributos de um potencial líder – Avaliada por meio de Entrevista Presencial
Motivação Internacional
Adaptabilidade e ﬂexibilidade em ambientes multiculturais – Avaliada por
meio de Entrevista Presencial
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Caso seja aprovado, você
será comunicado da
decisão e convocado para
a matrícula
Uma vez aprovado no
processo seletivo, você
será convocado para a
Entrevista individual

Selecione uma das
modalidades de ingresso
(Vestibular, Enem,
Transferência ou 2ª
Graduação) e faça sua
inscrição

Vá ao nosso site
ou clique ao lado
para iniciar

Clique para iniciar
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