
POR QUE PARTICIPAR DO PROGRAMA MINERVA?
Os participantes do Programa Minerva aprendem conceitos  

de economia, finanças, formação de política econômica, 
regulação, e ética pública. Ao final do programa, os participantes 

serão capazes de:

• Entender em profundidade a economia de mercado em uma visão 
moderna 

• Analisar, em perspectiva mais ampla, o impacto que políticas nacionais, 
estaduais, e locais têm no bem-estar nacional

• Observar como entidades públicas e privadas operam nos Estados Unidos

• Compreender como instituições financeiras privadas e internacionais operam 
no mercado global

• Analisar os desafios domésticos e globais que enfrentam economias em 
desenvolvimento

Os participantes do Programa Minerva voltam aos seus países com melhor compreensão 
dos papéis dos setores privado e público, e conscientes das políticas necessárias para 

promover desenvolvimento econômico.

Mais de 500 executivos da América Latina se formaram do Programa Minerva, muitos deles 
atribuindo mérito ao Programa por suas promoções subsequentes a cargos mais elevados.

UM CURRÍCULO FOCADO
O currículo do Programa Minerva combina palestras em aula, seminários, e visitas.

PALESTRAS EM AULA
O conteúdo do Programa, apresentado no formato de palestras em pequenos grupos ministradas por 

professores proeminentes da George Washington University, consiste em cinco módulos principais:

• Princípios de Microeconomia

• Princípios de Macroeconomia

• O Papel do Sistema Financeiro
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O QUE É O 
PROGRAMA 
MINERVA?
O Programa Minerva é um programa 

de treinamento em economia 

de mercado. O Programa, com 

duração de 16 semanas, é 

destinado a executivos dos 

setores privado e público 

da América Latina. 

• Teoria de Comércio Internacional

• O Papel do Governo



SEMINÁRIOS E APRESENTAÇÕES
Seminários e apresentações focam em assuntos atuais sobre 
teoria econômica e suas aplicações, tais como:

• Estabilidade Econômica e Financeira

• Riscos dos Sistemas Financeiros

• Análise de Desempenho Programático

• Os Custos da Corrupção

VISITAS FORA DA UNIVERSIDADE
Uma vez que o Programa é aplicado em Washington, DC, 
os participantes terão a oportunidade de visitar instituições 
governamentais e multilaterais sedeadas na capital dos Estados 
Unidos, tais como o Federal Reserve, o Banco Mundial, o 
Fundo Monetário Internacional, o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, e outros órgãos influentes.

CURSO UNIVERSITÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Cada participante também se matricula em um curso universitário 
em nível de pós-graduação que melhor se adapte a seus 
interesses profissionais.

TRABALHO DE PESQUISA
Cada participante deve elaborar um trabalho de pesquisa, em 
inglês, onde terá a oportunidade de aplicar os conhecimentos 
teóricos obtidos, adaptados às políticas vigentes em seu país de 
origem. 

QUEM PODE PARTICIPAR?
Os participantes do Programa Minerva, que tem atraído 
participantes de todos os níveis de governo e da iniciativa 
privada, são selecionados por meio de um processo rigoroso, que 
inclui entrevista com o Diretor do Programa.

Perfil do candidato ideal:

• Curso superior

• Pelo menos cinco anos de experiência profissional

• Domínio de inglês oral e escrito

• Potencial para desempenhar cargos mais elevados

PATROCINADORES DO PROGRAMA
Desde sua inauguração, o Programa Minerva tem dependido do 
apoio generoso de numerosos patrocinadores, sejam empresas, 
indivíduos, agências governamentais, ou órgãos sem fins 
lucrativos. Entre eles são incluídos:

• Alcoa Foundation

• AT&T Foundation

• Banco do Brasil

• Coca-Cola Foundation

• Fundación BBVA Bancomer

• W.K. Kellogg Foundation

Os patrocinadores têm apreciado os resultados do 
Programa Minerva e os benefícios que ele traz aos 
participantes, à economia de seus países, e à 
economia global.

O contínuo apoio dos patrocinadores 
demonstra que eles reconhecem como o 
capital humano e a eficiência são importantes 
para o crescimento econômico de um 
país e para o alcance de resultados por 
organizações e empresas.

SB_1516_34

Quem deseja candidatar-se ao Programa 
Minerva, ou patrociná-lo, deve entrar em contato 

com o Center for Latin American Issues:

        +1 (202) 994-5205

 clai@gwu.edu

 http://www.gwu.edu/~clai

A George Washington University não discrimina contra qualquer pessoa em qualquer 
base proscrita pela lei federal, pelo District of Columbia Human Rights Act, ou por 

qualquer outra lei em vigência, inclusive sem limites, raça, cor, religião, sexo, origem 
nacional, idade, incapacidade, status veterano, orientação sexual, identidade de 

gênero ou expressão. Esta política se aplica a todos programas, serviços, políticas, e 
procedimentos da universidade, inclusive admissão a programas de ensino e emprego.


