
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 

Santander e Insper abrem inscrições para 
MBA Internacional 

  
             Curso foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Cantábria e 

contempla duas semanas de intercâmbio na Espanha 

  

             Ao fim do curso, estudante terá dupla titulação: brasileira e espanhola 

  
             Inscrições até 16 de fevereiro de 2014 

  
  

São Paulo, 27 de janeiro de 2014 – O MBA Internacional em Bancos e Mercados Financeiros é uma 
parceria do Santander Brasil, Insper, Universidade de Cantábria e o Santander Financial Institute-
SANFI. O objetivo é desenvolver e aprimorar as competências dos profissionais do mercado 
financeiro ou aqueles que desejam atuar neste segmento. Ao todo são 20 vagas. As inscrições online 
devem ser realizadas até 16 de fevereiro. Essa é a primeira turma do curso. 
  
“O MBA foi criado a partir de necessidade de prepararmos os profissionais para os desafios do novo 
cenário do sistema financeiro. Por meio da rede de relacionamento do Santander Universidades, 
identificamos as instituições com mais afinidade com a proposta e criamos juntos, com Insper e 
Cantábria, a emenda do curso”, explica Fátima Gouveia, superintendente executiva de Recursos 
Humanos do Santander.  
  
O MBA Internacional em Bancos e Mercados Financeiros está estruturado com 4 módulos, com 
carga-horária total de 481 horas. No Brasil, as aulas serão ministradas na sede do Insper, em São 
Paulo, às terças e quintas-feiras das 19h30 às 22h30. Na Espanha, o curso será realizado na sede da 
Fundación UCEIF-SANFI-UC (cidade de Santander) e na Cidade Financeira do Santander, em 
Boadilla del Monte (Madrid), pelo período de duas semanas. 
 
As atividades do Módulo Internacional na Espanha contemplam curso presencial de espanhol 
financeiro, visitas às unidades do Santander e outras instituições financeiras, além de roteiros 
institucionais, culturais e turísticos 
  
A Coordenadora de Programas Customizados de Educação Executiva do Insper, Jocimari Oliveira, 
aponta que, além de ser um programa customizado em parceria com o Santander Brasil e a 
Universidade de Cantábria, o MBA Internacional em Bancos e Mercados Financeiros tem outro 
diferencial. “O aluno terá  dupla titulação, no Brasil e na Espanha, em um curso com prêmios de 
excelência para o desempenho acadêmico. Isso pode favorecer a promoção e o desenvolvimento 
mais acelerado da carreira do aluno.” 
  
O curso é destinado a profissionais ou interessados em ingressar no mercado financeiro, com 
graduação obtida preferencialmente até 5 anos em: Administração, Economia, Ciências Contábeis, 
Engenharias e outras áreas correlatas. As aulas estão previstas para começar em maio de 2014. 
  
Mais informações: http://site.insper.edu.br/mba-santander/ 
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