
Reims Management School IMBA: primeiro programa europeu de MBA a oferecer uma 
via rápida para a qualificação do CFA® 
 
A Reims Management School (Escola de Comércio de Reims, França) está oferecendo um curso 
em Finanças, no âmbito de seu programa internacional de MBA, que visa preparar os 
participantes para o exame de nível I da certificação Chartered Financial Analyst® (CFA®). 
  
Os participantes que ingressarem no programa RMS IMBA em setembro de 2012 terão a 
chance de inscreverem-se em três novas disciplinas opcionais que vão executar-se de 
fevereiro a junho de 2013. 
  
Os cursos são compostos por 135 horas de instrução e abrangem Ética, Análise Quantitativa, 
Análise de Relatórios Financeiros, Economia, Avaliação de Ativos, Finanças Corporativas, 
Renda Fixa, Derivativos, Investimentos Alternativos e Gestão de Carteiras. Além disso, serão 
complementados com uma viagem de estudos à prestigiada Zicklin School of Business, Baruch 
College, CUNY em Nova York. 
  
"Acho que essa iniciativa pioneira será muito atraente para executivos que desejam se 
especializar em Finanças", diz Stéphane Dubreuille, Ph.D, CFA, Professora de Finanças na RMS, 
que dirige o primeiro programa europeu de CFA®. 
  
Independentemente de sua experiência, os participantes da RMS IMBA que planejam ingressar 
no setor financeiro têm uma oportunidade única de obter simultaneamente dois títulos 
mundialmente reconhecidos, o CFA e o MBA. 
  
O MBA todos já conhecem. Quanto à certificação CFA, para aqueles que não estão 
familiarizados com sua estrutura, é a melhor credencial reconhecida pela indústria global de 
investimento. Os profissionais que possuem uma certificação CFA têm acesso a um vasto leque 
de cargos nas áreas de análise financeira, gestão de carteiras, consultoria em vendas e 
fortunas em bancos de investimento de prestígio. [www.reims-ms.fr]. 
  
Reims Management School-Baseada em Reims, a 150km a nordeste de Paris, no coração da 
região de Champagne, a Reims Management School é uma das TOP10 escolas de negócios da 
França e uma das 20 mais bem posicionadas na Europa. Com programas de graduação, 
mestrado, MBA e doutorado, a maior parte voltada às áreas de marketing e gestão comercial, 
a escola possui também um campus em Paris. No total, são 4,3 mil alunos, dos quais 25% são 
estrangeiros. O corpo docente tem 71% de doutores. A RMS é também uma rede de 154 
universidades parceiras em 40 países. 
 
Fonte: Fator Brasil. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=206571>. Acesso em: 
15 jun. 2012. 
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