RELEASES DIVULGADOS

Release: Inscrições MBA em Mercado de Capitais
Data: 21.01

APIMEC-SUL ABRE INSCRIÇÕES PARA MBA EM MERCADO DE CAPITAIS
As aulas começam dia 04.04 e serão ministradas na sede da entidade, às
sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, e aos sábados das 8h às 12h20. Informações
na sede da Apimec-Sul, na Rua General Câmara, 243, 3°andar, no centro de
Porto Alegre, pelo telefone (51) 3224 3121/6580 ou e-mail
apimecsul@apimecsul.com.br.
A Associação dos Analistas e Profissionais do Mercado de Capitais da
Região Sul (Apimec-Sul) recebe inscrições para a 8ª edição do MBA em
Mercado de Capitais. O curso de especialização é uma parceria com a
Faculdade São Francisco de Assis (UNIFIN) e com o Instituto Educacional
BM&FBOVESPA.
O programa da especialização é constituído de 19 disciplinas e
palestras técnicas, destinada a profissionais que desejam obter a Certificação
do Profissional de Investimento do Mercado de Capitais (Conteúdo Brasileiro e
Global), como analistas de investimento, assim como a gestores de recursos,
profissionais de relações com investidores, analistas de crédito, gerentes
financeiros, diretores financeiros e outros profissionais que desejam se
aprofundar na área de Mercado de Capitais. O curso concede 110 créditos ao
PEC da Apimec (programa de atualização profissional).
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Release: Inscrições Curso PQO e CPA-20
Data: 30.01
APIMEC-SUL ABRE INSCRIÇÕES PARA
CURSO DE RECICLAGEM PARA O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
OPERACIONAL (PQO) DO INSTITUTO EDUCACIONAL BM&FBOVESPA E DE
PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO CPA-20 DA ANBIMA
As aulas acontecem de 06 de março a 16 de abril, das 18h às 22h30 de
segunda a sexta-feira. Inscrições e informações na sede da Associação dos
Profissionais e Analistas do Mercado de Capitais da Região Sul (Apimec-Sul) na
Rua General Câmara, 243, 3°andar, no centro de Porto Alegre, pelo telefone
(51) 3224 3121/6580 ou email apimecsul@apimecsul.com.br.
O Programa de Qualificação Operacional (PQO) tem como um dos
requisitos básicos o Programa de Certificação de Profissionais do Instituto
Educacional BM&FBOVESPA. Diante disso, o curso preparatório é considerado
fundamental a todos os profissionais do mercado financeiro e de capitais
que precisam comprovar atualização na sua área de atuação e de renovação
periódica do registro que o habilita como profissional. A certificação referida
contempla as seguintes áreas profissionais: Back Office,Comercial,
Compliance, Operações, Risco e Tecnologia. O programa estabelece um
processo de atualização contínuo que preve a participação em curso de
atualização a cada três anos ou realização de prova neste período.
A certificação PROFISSIONAL ANBIMA - SÉRIE CPA-20 (CPA-20) se
destina a certificar profissionais que desempenham atividades de
comercialização e distribuição de produtos de investimento diretamente
junto aos investidores qualificados, bem como aos gerentes de agências que
atendam aos segmentos private, corporate, investidores institucionais, e a
profissionais que atendam aos mesmos segmentos em centrais de
atendimento.

Release: Site Instituto Educacional BM&FBovespa – MBA
Data: 20.02
Instituto Educacional BM&FBOVESPA e Apimec-sul consolidam parceira na
realização do MBA em Mercado de Capitais em Porto Algre (RS)
A Associação dos Analistas e Profissionais do Mercado de Capitais da
Região Sul (Apimec-Sul) organiza a 8ª edição do MBA em Mercado de Capitais
em 2013. É a segunda vez que o curso de especialização é realizado em
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parceria com o Instituto Educacional BM&FBOVESPA. O apoio permite agregar
à Apimec-Sul, que realiza o MBA desde 2005, a experiência de mais de 20 anos
como o principal centro formador do mercado de capitais do Brasil, que,
nesse período, contribuiu para a formação de 40 mil pessoas no país inteiro.
O MBA em Mercado de Capitais tem duração de 16 meses e é constituído de
disciplinas e palestras técnicas destinadas a profissionais que desejam obter a
Certificação do Profissional de Investimento do Mercado de Capitais
(Conteúdo Brasileiro e Global), como analistas de investimento, assim como a
gestores de recursos, profissionais de relações com investidores, analistas de
crédito, gerentes financeiros, diretores financeiros e outros profissionais que
desejam se aprofundar na área de Mercado de Capitais. O curso também
concede 110 créditos ao PEC da Apimec (programa de atualização
profissional).
Release: Apresentação Tractebel
Data: 21.02
TRACTEBEL ENERGIA ABRE TEMPORADA DE DIVULGAÇÃO
DE RESULTADOS NA APIMEC-SUL EM PORTO ALEGRE
O evento acontece na próxima quinta-feira, 21.02, a partir das 18h30,
no Hotel Deville, na Avenida dos Estados,1909, em Porto Alegre.
A Tractebel Energia é a primeira companhia a apresentar seus
resultados referentes ao quatro trimestre e ao consolidado de 2012 em evento
organizado pela Associação dos Profissionais e Analistas do Mercado de
Capitais da Região Sul (Apimec-Sul) em Porto Alegre. Listada no Novo Mercado
de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, a Tractebel Energia é uma
empresa de energia elétrica integrada, que possui algumas de suas
hidrelétricas e termelétricas no Estado do Rio Grande do Sul.
A apresentação é destinada a associados e convidados, mas também aberto a
outros interessados. Informações na Apimec-sul, na Rua General Câmara,
243, 3°andar, no centro de Porto Alegre, ou através do telefone (51) 3224
3121 ou email eventos@apimecsul.com.br.

Release: Cursos – Divulgação Rede PRNEWSWIRE
Data: 25.02
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APIMEC-SUL ABRE INSCRIÇÕES PARA DOIS CURSOS
CURSO DE RECICLAGEM PARA O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
OPERACIONAL (PQO) DO INSTITUTO EDUCACIONAL BM&FBOVESPA E DE
PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO CPA-20 DA ANBIMA E MBA EM MERCADO
DE CAPITAIS
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2013/PR Newswire - O Programa de
Qualificação Operacional (PQO) tem como um dos requisitos básicos o
Programa de Certificação de Profissionais do Instituto Educacional
BM&FBOVESPA. Diante disso, o curso preparatório é considerado
fundamental a todos os profissionais do mercado financeiro e de capitais
que precisam comprovar atualização na sua área de atuação e de renovação
periódica do registro que o habilita como profissional. A certificação referida
contempla as seguintes áreas profissionais: Back Office, Comercial,
Compliance, Operações, Risco e Tecnologia. O programa estabelece um
processo de atualização contínuo que prevê a participação em curso de
atualização a cada três anos ou realização de prova neste período.
A certificação PROFISSIONAL ANBIMA - SÉRIE CPA-20 (CPA-20) se destina a
certificar profissionais que desempenham atividades de comercialização e
distribuição de produtos de investimento diretamente junto aos
investidores qualificados, bem como aos gerentes de agências que atendam
aos segmentos private, corporate, investidores institucionais, e a profissionais
que atendam aos mesmos segmentos em centrais de atendimento.
As aulas do Curso de Reciclagem para o Programa de Qualificação Operacional
(PQO) e para o CPA-20 acontecem de 06 de março a 16 de abril, das 18h às
22h30 de segunda a sexta-feira. Inscrições e informações na sede da
Associação dos Profissionais e Analistas do Mercado de Capitais da Região Sul
(Apimec-Sul) na Rua General Câmara, 243, 3°andar, no centro de Porto
Alegre,
pelo
telefone
(51)
3224
3121/6580
ou
email
apimecsul@apimecsul.com.br.
O MBA em Mercado de Capitais é uma parceria com a Faculdade São
Francisco de Assis (UNIFIN) e com o Instituto Educacional BM&FBOVESPA. A
especialização é constituída de 19 disciplinas e palestras técnicas, destinada a
profissionais que desejam obter a Certificação do Profissional de Investimento
do Mercado de Capitais (Conteúdo Brasileiro e Global), como analistas de
investimento, assim como a gestores de recursos, profissionais de relações
com investidores, analistas de crédito, gerentes financeiros, diretores
financeiros e outros profissionais que desejam se aprofundar na área de
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Mercado de Capitais. O curso concede 110 créditos ao PEC da Apimec
(programa de atualização profissional).
As aulas do MBA em Mercado de Capitais começam dia 04.04 e serão
ministradas na sede da entidade, às sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, e aos
sábados das 8h às 12h20. Informações na sede da Apimec-Sul, na Rua General
Câmara, 243, 3°andar, no centro de Porto Alegre, pelo telefone (51) 3224
3121/6580 ou email apimecsul@apimecsul.com.br.

Divulgação: MBA – Caderno Pós-Graduação ZH (será publicada dia 17 de
abril)
Data do envio: 04.03
Grupo 1 (Administração, Ciencias Contábeis e Turismo).
Administração.
Especialização
MERCADO DE CAPITAIS – MBA
Porto Alegre/Apimec-sul – UNIFIN – Instituto Educacional BM&FBovespa
(parceiros)
Abril.
(51) 32243121 e 32246580
http://www.apimecsul.com.br/
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